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07 — Wywiad miesiąca: 
Porozmawiajmy 
o organach...

Fenicjanie wymyślili pieniądz i od tego czasu rządzi on świa-
tem. Już przecież Platon mawiał, że „bogactwo jest wielkim po-
cieszeniem”. 

Właśnie rozpoczął się nowy okres programowania budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Z unijnego budżetu Polska 
otrzyma ponad 440 mld złotych. Pula środków, które trafiły 
do województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, 
została już wykorzystana prawie w stu procentach. W najbliż-
szych siedmiu latach Polska będzie największym beneficjentem 
unijnych środków. 

Jesteśmy coraz szczęśliwsi, bogatsi i zadowoleni z życia – ta-
kie wnioski płyną z diagnozy społecznej 2013, kompleksowego 
badania warunków i jakości życia Polaków, prowadzonego od 
2000 r. przez  zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskie-
go. Na poprawę naszego postrzegania świata wpływ mają zmia-
ny, jakie zachodzą wokół nas, a te w dużej mierze są możliwe 
dzięki unijnym środkom. Jeździmy coraz lepszymi drogami, no-
wymi obwodnicami, powstają ścieżki rowerowe, place zabaw, 
hale sportowe, domy kultury, swoje oblicze zmieniają, dawniej 
zaniedbane, centra miast i miasteczek Polski powiatowej. 

Malkontenci powiedzą, że część unijnych pieniędzy, które do 
nas trafiły w ostatnich latach, zmarnowano, i jest w tym sporo 
racji. Nauczeni doświadczeniem kolejne wydatki będziemy za-
pewne planować mądrzej. I choć pieniądze szczęścia nie dają, 
dobrze wydane zmieniają świat na lepsze.

Anna Szymanek-Juźwin
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Pula środków w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2007-2013 została 
wykorzystana prawie w stu procentach. 
Przez ostanie lata dzięki tym funduszom 
region łódzki prężnie się rozwijał, inwe-
stował w przedsiębiorczość, innowacyj-
ność, zdrowie, kulturę, transport.  W tym 
czasie w ramach realizacji programu 
regionalnego zawarto 2338 umów na 
realizację różnych projektów. Ich war-
tość, przy wsparciu unijnym sięgającym 
prawie 4,3 mld zł, przekroczyła wartość 
7,8 mld zł. Dzięki tej pomocy w naszym 
regionie widać efekty w postaci innowa-
cyjnych technologii, konkurencyjnych 
przedsiębiorstw, nowoczesnej infrastruk-
tury, zrewitalizowanych terenów, czyste-
go środowiska, a także wyedukowanego 
społeczeństwa. 

Różnorodność obszarów wsparcia 
pozwoliła zrealizować projekty z wielu 
dziedzin, czasami tak odległych, jak służ-
ba zdrowia i transport kolejowy. Wszyst-
kie te projekty mają jednak wspólny mia-
nownik. Ich celem jest poprawa jakości 
życia mieszkańców naszego regionu 

W tym kontekście, jednym z ważniej-
szych, zakończonych niedawno przedsię-
wzięć, było utworzenie pracowni PET na 
potrzeby Regionalnego Ośrodka Onkolo-
gicznego w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. 
Od kilku miesięcy mieszkańcy naszego 
regionu mogą korzystać z najnowocześ-
niejszej technologii, wykorzystywanej 
w diagnostyce i leczeniu nowotworów. 
Celem projektu była poprawa jakości 
infrastruktury technicznej i medycznej 
przy równoczesnej ochronie i poprawie 
stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowot-
nego, a zwłaszcza obniżenie wskaźników 
śmiertelności ludzi w regionie łódzkim. 

PET/CT jest bardzo nowoczesną i spraw-
dzoną metodą, umożliwiającą wczesne 

wykrywanie najmniejszych nawet zmian 
nowotworowych na długo zanim mogą zo-
stać zidentyfikowane za pomocą rentgena, 
CT lub MRI. 

Wszystkie pomieszczenia pracowni 
diagnostyki PET znajdują się na jednym 
poziomie i dostosowane są dla osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Wartość projektu przekroczyła 31 mln zło-
tych, z czego dofinansowanie z Unii wy-
niosło ponad 23 mln zł. 

Projektami o charakterze proekolo-
gicznym, które wpłyną na poprawę jako-
ści życia,  są projekty związane ze wspar-
ciem transportu masowego, zwłaszcza 
kolejowego. Dla zarządu województwa 
jednym z priorytetów jest rozwój kolei 
aglomeracyjnej i inwestycje w tabor ko-
lejowy. Zmiany na torach województwa 
łódzkiego przeprowadzono w  ramach 
projektu „Inwestycja w tabor kolejowy 
– zakup trzech zmodernizowanych pocią-
gów o napędzie elektrycznym”. Na ten cel 
wydano ponad 23 mln, dofinansowanie 
z EFRR wyniosło ponad 15,5 mln.  

 – Każdy pasażer chciałby podróżować 
szybko i komfortowo. Dzięki zmodernizo-
wanym pociągom takie życzenia stają się 
rzeczywistością dostępną dla wszystkich 
– zauważaWitold Stępień, marszałek wo-
jewództwa łódzkiego. W klimatyzowa-
nych wagonach czekają wygodne, ergo-
nomiczne fotele, gniazdka 230V, monitory 
LCD do wyświetlania informacji i wiele 
udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 
Są też wieszaki na rowery, otwierane do-
tykowo drzwi, ekologiczne kabiny WC 
i stanowiska do przewijania niemowląt. 
Zmodernizowane pociągi rozwijają pręd-
kość do 120 km/h. Ich nowoczesne silniki 
asynchroniczne umożliwiają energoo-
szczędną pracę, a przy tym skracają czas 
hamowania i rozruchu. Składy pomalo-
wane są w charakterystycznych barwach 
województwa. 

Kolejnymi priorytetami Unii są od 
lat innowacyjność i konkurencyjność 
regionów. Służą temu między innymi 
inwestycje w nowoczesne technologie 
w przemyśle. Z takiej szansy skorzystała 
fabryka transformatorów w Żychlinie. 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu firma 
rozpoczęła produkcję nowych na polskim 
rynku transformatorów. Nowe urządze-
nia charakteryzuje niemal całkowita 
bezawaryjność i niezwykła odporność 
na przepięcia, powstające m.in. podczas 
wyładowań atmosferycznych. To zasłu-
ga nowoczesnego generatora udarowe-
go, który zakupiono w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków unijnych. 
Przy wsparciu środków europejskich 
powstało także zaplecze organizacyjne 
i badawczo-rozwojowe oraz specjali-
styczne oprogramowanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem. Wartość projektu, re-
alizowanego przez fabrykę w Żychlinie, 
wyniosła 1,6 mln zł, połowa tej kwoty 
pochodziła z budżetu unijnego. 

Innym przykładem dobrze wyda-
nych pieniędzy na projekty związane 
ze wsparciem innowacyjności są inwe-
stycje na łódzkich uczelniach. W ramach 
RPO dofinansowanie na różnego rodzaju 
projekty otrzymały m.in. Uniwersytet 
Łódzki, Akademia Muzyczna, Akademia 
Sztuk Pięknych i Politechnika Łódzka, 
która ma ambicje stać się zapleczem in-
nowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. 
Przyszli inżynierowie na Wydziale Elek-
trotechniki, Informatyki i Automatyki 
Politechniki Łódzkiej uczą się w zmo-
dernizowanym budynku. W ramach 
projektu została stworzona instalacja 
energetyczna, wykorzystująca odnawial-
ne źródła energii w tym budynku. Celem 
unikatowego rozwiązania jest poprawa 
stanu środowiska oraz dywersyfikacja 
regionalnych źródeł energii poprzez za-
stosowanie odnawialnych źródeł energii 

Pociągiem w przyszłość
W 2014 roku rozpoczął się nowy, siedmioletni 
okres programowania budżetu Unii Europejskiej. 
Do województwa łódzkiego z unijnego 
budżetu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego w latach 2014-2020 ma trafić 
ponad 2 252 mln euro. Pieniądze te zostaną 
w głównej mierze przeznaczone na poprawę 
innowacyjności i konkurencyjności regionu, 
infrastrukturę drogową i kolejową, ochronę 
środowiska i projekty poprawiające jakość życia 
mieszkańców regionu, związane z rynkiem 
pracy, edukacją i służbą zdrowia. Łódzka Kolej Aglomeracyjna – wizualizacja 
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na potrzeby Politechniki Łódzkiej z za-
stosowaniem nowoczesnych technologii 
know-how. Dzięki wprowadzeniu tech-
nologii fotowoltaicznej, promieniowanie 
słoneczne jest bezpośrednio przetwarza-
ne na energię elektryczną. 

Z tym projektem łączą się, prowadzo-
ne w laboratorium elektroniki elastycz-
nej, unikatowe w skali kraju badania 
nad nową generacją ogniw słonecznych 
dla fotowoltaiki elewacyjnej. Politech-
nika Łódzka na ten projekt pozyskała 
z Unii ponad 3,3 mln złotych. 

Prawie 6 mln złotych uczelnia uzyska-
ła na dostosowanie infrastruktury eduka-
cyjnej Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb 
i oczekiwań rynku pracy województwa 
łódzkiego poprzez zakup wyposażenia, 
przeznaczonego do nowoczesnych metod 
nauczania. 

Łódź, z racji wieloletniej historii zwią-
zanej z przemysłem włókienniczym, po-
siada unikatowe zbiory oraz bogatą tra-
dycję rzemiosł włókienniczych, co było 
przyczynkiem do powołania w 1960 roku 
samodzielnego Muzeum Historii Włókien-
nictwa z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 
282, w Białej Fabryce, jednym z najstar-
szych zabytków architektury przemysło-
wej o charakterze klasycystycznym, zbu-
dowanej przez Ludwika Geyera. 

W ramach projektu współfinansowa-
nego przez Unię Europejską z Regional-
nego Programu Operacyjnego wojewódz-
twa łódzkiego na lata 2007-2013 udało się 
zrealizować adaptację budynku kotłowni 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa na 
cele muzeum interaktywnego. Powstało 

tu multimedialne muzeum oraz ekspo-
zycja maszyny parowej, przędzarki oraz 
krosna żakardowego. Realizacja projektu 
kosztowała ponad 12 mln zł, z czego po-
nad 5 mln zł pochodzi z funduszy euro-
pejskich.

Wykorzystując doświadczenia, nabyte 
podczas realizacji programów z poprzed-
nich perspektyw finansowych, od dłuż-
szego czasu trwają prace nad sprawnym 
i efektywnym zagospodarowaniem nowej 
puli pieniędzy. W tym celu przygotowy-
wany jest Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Łódzkiego 2014-2020, 
którego celem jest inteligentny, zrów-
noważony rozwój regionu, sprzyjający 
włączeniu społecznemu, spójny z poten-
cjałem i potrzebami województwa, wyni-
kającymi ze Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Łódzkiego 2020 i zgodnymi z Krajową 
Strategią Rozwoju Regionalnego. Zadanie 
to będzie realizowane poprzez wykorzy-
stanie nowoczesnych technologii, popra-
wę konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, dostosowanie oferty 
systemu transportowego do potrzeb roz-
wojowych regionu, ograniczenie emisyj-
ności (i energochłonności) gospodarki, 
ochronę i racjonalne wykorzystanie za-
sobów środowiska, włączenie obszarów 
marginalizowanych, poprawę dostępu 
do najważniejszych dla społeczeństwa 
usług zdrowotnych i społecznych, wzrost 
zatrudnienia oraz poprawę kompetencji 
mieszkańców województwa. 

Podstawową różnicą pomiędzy RPO 
WŁ 2007-2013 a RPO WŁ 2014-2020 jest 
dwufunduszowość przyszłego programu, 
tj. jego współfinansowanie z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(wsparcie infrastrukturalne) oraz Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (inwe-
stycje „miękkie”, np. szkolenia, środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej). 
Środki z obu funduszy będą się uzupeł-
niać i pozwolą na bardziej komplekso-
we działania. Według obecnych ocen, 
na realizację tych planów województwo 
łódzkie będzie dysponować w latach 
2014-2020 kwotą 2 253,9 mln euro (środ-
ki EFRR i EFS).

Oprac. Anna Szymanek-Juźwin
Łukasz Słocińki

Efekty realizacji programów unij-
nych w latach 2007-2013 przekła-
dają się na następujące liczby:

długość wybudowanych i przebu-
dowanych dróg lokalnych – 775 km

długość wybudowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej – 785 km

długość wybudowanej sieci interne-
tu szerokopasmowego – 2 481 km

liczba nowych miejsc pracy – 4 278

liczba przebudowanych obiektów 
w szkołach wyższych – 65

liczba szkół wyposażonych 
w aparaturę badawczo-rozwojo-
wą i dydaktyczną – 55

liczba osób, które otrzymały 
środki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 15 618

liczba przedsiębiorstw, które 
otrzymały wsparcie w zakresie 
inwestycji  – 1 198

liczba przedsiębiorstw, prowa-
dzących  działalność związaną 
z gospodarką elektroniczną, które 
otrzymały wsparcie – 102

liczba pracujących osób dorosłych, 
które zakończyły udział w projek-
tach szkoleniowych – 58 571

liczba zakupionych i zmodernizo-
wanych jednostek taboru kolejowe-
go i komunikacji miejskiej – 55

Efekty na podstawie postępu rzeczowego 
z umów o dofinansowanie dla RPO WŁ, 
POKL, POiG i POiŚ, realizowanych na terenie 
województwa łódzkiego w IV kwartale 2013 r.
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Pracownia PET, szpital im. Mikołaja Kopernika w Łodzi Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Fabryka transformatorów w Żychlinie
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W Muzeum Regionalnym 
w Opocznie odbyła się 
promocja długo oczekiwanego 
albumu „Opoczyńska wieś 
w fotografii”. To już drugi 
album, związany z Opocznem 
i regionem, wydany przez 
gminę Opoczno. 

Drugi opoczyński album

Salę wystaw czasowych wypełnili tego 
wieczoru miłośnicy regionalnej historii 
i fotografii. Zebranych przywitał Tomasz 
Łuczkowski, który przedstawił ideę wyda-
nia albumu. Wspomniał także współpo-
mysłodawcę publikacji śp. Roberta Kowal-
skiego, któremu poświęcono album. Wraz 
z dyrektorem muzeum uczestników spot-
kania witał Edward Zagdański, członek 
zespołu redakcyjnego. Atrakcją wieczoru 
był występ duetu muzycznego: Andrzej 
Łukasik (flet poprzeczny) i Łukasz Woś 
(pianino). Panowie zaprezentowali utwo-
ry Fryderyka Chopina, Stanisława Mo-
niuszki, Tomasza Kiesewettera i Saverio 
Mercadante. 

Tomasz Łuczkowski przestawił najcie-
kawsze fotografie z albumu w formie pre-
zentacji multimedialnej. Znalazły się tam 
pamiątkowe zdjęcia rodzinne z chrztu, 
komunii, ślubów, pogrzebów, uroczystości 
religijnych, ludzi przy pracy i inne. Publi-
kacja zawiera prawie 400 fotografii. 

W ramach podziękowań albumy po-
wędrowały do Edwarda Zagdańskiego, 
pracowników muzeum, dra Jana Łucz-
kowskiego, burmistrza Jana Wieruszew-
skiego, Adama Kozłowskiego, naczelnika 
Wydziału Oświaty i Funduszy Europej-
skich, Sylwii Olędzkiej, pracownicy Urzę-
du Miejskiego. Specjalnie podziękowano 
państwu Brygidzie i Mieczysławowi Gro-

dzickim, którzy opracowali graficznie 
i wydrukowali album. 

Zebrani w sali muzeum mogli usły-
szeć także wiersze regionalisty Bolesława 
Wojewódzkiego, które recytował Jerzy 
Misiurski. Specjanie na tę okazję powstał 
wiersz Anny Koselskiej, członkini opo-
czyńskiego Klubu Literackiego, pod tytu-

łem: „Ta przeszłość mi od innej droższa”.  
W dalszej części spotkania głos zabrał 

Jan Wieruszewski, burmistrz Opoczna. 
Dziękując za kolejny album, dodał, iż po-
przedni cieszył się dużym zainteresowa-
niem, ale i wzbudził emocje. Burmistrz 
wyraził nadzieję, że w przyszłości uda się 
zebrać jeszcze więcej zdjęć, którymi będą 
chcieli się podzielić mieszkańcy Opoczna 
i okolic. Brygida Grodzicka, która opra-
cowywała publikację, podkreśliła dosko-
nałą współpracę zespołu redakcyjnego 
i opowiedziała o graficznym zamyśle au-
torów. Głos zabrał też Marek Ksyta, staro-
sta opoczyński. 

Promocji książki towarzyszyła wy-
stawa „Nie tylko petanka”. Edward Za-
gdański i Tomasz Łuczkowski ubrani byli 
w białe, ręcznie haftowane koszule z mo-
tywami opoczyńskimi, a albumy rozda-
wała hostessa w stroju stylizowanym na 
ludowy. Po oficjalnej części przyszedł 
czas na indywidualne rozmowy z twór-
cami publikacji.

TŁ

Wincenty Firmowski, Ignacy Zdanowski,
 Januszewice, 1925 r.

Chałupa w Sitowej z 1904 r.
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Bożogrobcy powrócili do 
Wągłczewa w powiecie 
sieradzkim niedawno na 
parafialny odpust, któremu 
patronuje święty Klemens. 
Zakonu Rycerskiego Świętego 
Grobu Bożego nie było tu od 
148 lat. Po długiej nieobecności 
pozostały po zakonnikach 
nieliczne ślady, choć pamięć 
jest wciąż żywa. 

Konfratrzy i konsorelle

Pielgrzymka do Wągłczewa oznacza-
ła też włączenie się w obchody 850-lecia 
przybycia zakonu do Polski. Bożogrobcy 
stawili się też w Sieradzu, gdzie pozostały 
po nich kościół św. Ducha i cztery portrety 
zachowane w muzeum.

Właściwie niewiele o nich wiadomo. 
Ani kto namalował wspomniane wizerun-
ki, ani też jakie postacie uwiecznił. O tym, 
że są to bożogrobcy, świadczą dwuramien-
ne czerwone krzyże i nawiązanie do grobu 
Chrystusa. Zbigniew Krawczyk z Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu mówi, że obrazy 
trafiły tutaj prawdopodobnie po II wojnie 
z urzędu likwidacyjnego w Zduńskiej Woli, 
gdy państwo przejmowało również dobra 
kultury. Ostał się też kościół św. Ducha, 
przy którym w przeszłości znajdował się 
przytułek. Świątynia została przeniesiona 
na sieradzki cmentarz parafialny, a przy-
tułek przemienił się w szpital. – Dla nas 
wielkim zaskoczeniem było, że przetrwał 

w Sieradzu kościół bożogrobców – mówi 
jeden z konfratrów Krzysztof Romańczyk. 
– Myśleliśmy, że na tym terenie jest tylko 
w Wągłczewie. Może się okazać, że mie-
chowici w Sieradzu byli najdłużej.

Bożogrobcy to jeden z najbardziej zasłu-
żonych dla Kościoła zakonów. Został zało-
żony mniej więcej w  1099 roku po utracie 
Jerozolimy przez chrześcijan i zdobyciu jej 
przez wojska krzyżowe. Miał bronić Boże-
go Grobu – najświętszego miejsca. Do Pol-
ski sprowadził go w 1163 roku Jaksa z rodu 
Gryfitów, fundując bożogrobcom klasztor 
w Miechowie, stąd zamiennie używa się 
nazwy – miechowici. Zakon intensywnie się 
rozwijał, otrzymywał nadania od książąt, 
możnowładców i biskupów. Nieprzerwa-
nie aż do kasaty zakonu w 1819 roku za-
konnicy pracowali na rzecz najuboższych, 
zakładali szpitale i szkoły. Organizowane 
też były parafie. Bożogrobcy, prowadząc 
działalność duszpasterską, spopularyzo-
wali zwyczaj budowania w kościołach 
Grobu Pańskiego na Wielkanoc. Do Polski 
powrócili w latach 90. XX wieku.

– W przeszłości zakon był potęgą 
– przyznaje Bartłomiej Czech, konfrater, 
kawaler Bożego Grobu. – Hojne dota-
cje i donacje pozwalały na nowatorskie 
przedsięwzięcia. Wiadomo, że bożogrob-
cy zajmowali się nie tylko działalnością 
duszpasterską, ale i gospodarczą, wpro-
wadzali innowacje. Byli ówczesną awan-
gardą gospodarczą.

Do Wągłczewa sprowadził ich, wy-
wodzący się z pobliskiej Łubnej, prymas 
Polski Maciej Łubieński wraz ze swym 
bratem Stanisławem, biskupem płockim. 
Prymas wybudował tutaj dla bożogrob-
ców kościół i klasztor.

W wągłczewskiej świątyni tuż przy 
ołtarzu oraz na chórze w centralnym 
miejscu znajduje się dwuramienny krzyż 
patriarchalny, oficjalny symbol zakonu. 
Pamiątką są również stalle z malowanymi 
przedstawieniami miechowitów. 

– Moim marzeniem jest, aby w Siera-
dzu, na terenie gdzie stał kościół św. Du-
cha i przytułek, ufundować dwuramienny 
krzyż bożogrobców – wyznaje Krzysztof 
Romańczyk.

Wprawdzie pochodzenie Zakonu Ry-
cerskiego Świętego Grobu Bożego w Jero-
zolimie, znanego też w naszym kraju jako 
Zakon Kanoników Regularnych Stróżów 
Świętego Grobu Chrystusowego, sięga 
dawnych czasów, ale formacja ta została 
zreformowana i wzbogacona przywile-
jami papieży. Obecnie stanowi między-
narodowe publiczne stowarzyszenie 
wiernych, podległe Stolicy Apostolskiej, 
która uznaje je jako zakon Kościoła kato-
lickiego i otacza opieką. Stowarzyszenie 
łączy duchownych i świeckich, których 
nie wiążą śluby zakonne. Bożogrobcy 
działają w 40 krajach i skupiają około 
20 tysięcy osób. W Polsce jest 240 mie-
chowitów – rycerzy (konfratrów) i dam 
(konsorelli). Mężczyźni noszą białe 
płaszcze, które mają wskazywać na czy-
stość intencji, a kobiety czarne, symboli-
zujące skromność. Głównym zadaniem 
jest wspieranie modlitewne i finansowe 
chrześcijan, mieszkających w Jerozo-
limie. Aby wstąpić do zakonu, nie jest 
wymagane szlachectwo. Trzeba być czło-
wiekim religijnym i mieć zaproszenie 
bożogrobca z wieloletnim stażem.

Bożena Bilska-Smuś

XVII-wieczny portret bożogrobcy 
z Wągłczewa, nieznanego autorstwa 

(ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu)

Uroczystości w Wągłczewie
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Miejsce pełne emocji
Uroczystości zaplanowano z rozmachem. Rozpoczął 
je 11 października 2013 roku koncert Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 
w kościele księży orionistów, zakończył natomiast 
26 października koncert absolwentów.

Bożena Pellowska-Chudobińska 

Czterdzieści lat temu 
w Zduńskiej Woli po-
wstała Państwowa Szko-
ła Muzyczna I stopnia. 
Pięć lat później szkoła 
rozszerzyła działalność 
o szkołę muzyczną II 

stopnia z nauką prowa-
dzoną na trzech wydziałach: 
instrumentalnym, wokalnym 
i rytmiki. Uroczyste obchody ju-
bileuszu szkoły muzycznej były 
także dla miasta znaczącym 
momentem, bo placówka przez 
te lata stała się ważną, integral-
ną częścią Zduńskiej Woli.

Od początku powstania 
tej placówki jej dyrektorem 

jest Jan Bizoń, absolwent 
(dyplom z wyróżnie-

niem) Państwowej 
Wyższej Szko-

ły Muzycznej 
w Łodzi. Dziś 
mówi, że 
podjęcie tego 
w y z w a n i a 
nie było dla 
niego, wów-
czas niespełna 
trzydziestolet-
niego, proste, 
jednak zgodne 

opinie wykła-
dowców, zwłaszcza 
dziekana Mieczy-
sława Kacperczy-
ka, pomogły mu 

w podjęciu 
decyzji: Jest 
pan znako-
mitym stu-

de nte m! 
Zna pan 
ś r o d o -
w i s k o ! 
To jest 
p i o -
nierska 
robota… 

Niech się 
pan z tym 

zmierzy! 
P o s t a w i ł 

cel bardzo jasny: muzyka ma 
sprawiać radość. Podporząd-
kował temu celowi wszelkie 
działania. Postanowił go reali-
zować przez rozwijanie uzdol-
nień i umiejętności uczniów, ich 
zamiłowania do muzyki oraz 
przez podnoszenie kultury mu-
zycznej w środowisku. 

Działania rozpoczął jednak od prac 
murarskich, bowiem otrzymany po 
szkole podstawowej budynek (dziś stu-
letni, własność parafii ewangelicko-
augsburskiej) trzeba było przystosować 
do potrzeb szkoły muzycznej. Pierwszy 
rok udało się rozpocząć w terminie, 
w gronie 14 pedagogów, głównie przy-
jezdnych (dziś wśród 57 nauczycieli jest 
wielu byłych wychowanków) i blisko stu 
przyjętych uczniów. Przez minionych 
40 lat uczyło się 4497 uczniów, otwarto 
też klasę przedszkolną, a w bieżącym 
roku w szkole I stopnia uczy się 253, a II 
stopnia – 87 uczniów. Placówka przez 
lata zmieniała swoje oblicze. Uczniowie 
zdobywali nagrody i wyróżnienia w kra-
jowych i międzynarodowych konkur-
sach oraz przesłuchaniach. Najzdolniej-
si otrzymują stypendia, przyznawane 
przez marszałka województwa, ministra 
kultury, prezydenta RP, fundacje i pry-
watnych sponsorów. 

Chlubą szkoły z pewnością jest bogate 
instrumentarium. Zaczynała od trzech 
pianin, kilku gitar i akordeonów, odzie-
dziczonych po ognisku muzycznym, dziś 
posiada m.in. 9 fortepianów, 27 pianin, 
szpinet, kilkadziesiąt instrumentów 
smyczkowych i dętych. Nauka, oprócz 
zajęć indywidualnych, realizowana jest 
także poprzez bardzo lubianą przez 
uczniów działalność zespołową, dającą 
możliwość wspólnego muzykowania, na-
uki odpowiedzialności, a także realizacji 
indywidualnych pasji. W muzykowaniu 
zespołowym dyrektor Jan Bizoń widzi 
możliwość ciekawszego zaprezentowa-
nia osiągnięć podczas koncertów. Od 
lat działają chóry i orkiestry: orkiestra 
smyczkowa „Eufonico”, dająca możli-
wość wspólnego muzykowania pedago-
gów i uczniów, oraz zespół muzyki daw-
nej „Proavitus”, obchodzący w tym roku 
swoje dwudziestolecie. 

Jan Bizoń nie przytacza liczby kon-
certów, audycji, przesłuchań i nagród… 
Uważa, że nie w tym tkwi sedno. Mówi: 
Starałem się stworzyć jak najlepsze wa-
runki do pracy, ale przede wszystkim 
– nie przeszkadzać. To wszystko!

 W gronie absolwentów są m.in. Agata 
Piotrowska-Bartoszek, pierwsza oboist-
ka Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Łódzkiej im. A. Rubinsteina i orkiestry 
Teatru Wielkiego w Łodzi, wykładowca 
Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewi-
czów w Łodzi, Andrzej Sutowicz, uznany 
organmistrz, który sprawować będzie 
opiekę nad organami w Filharmonii 
Łódzkiej, a także Tomasz Bęben, dyrek-
tor naczelny Filharmonii Łódzkiej im. 
Artura Rubinsteina. 

Agata Piotrowska-Bartoszek: Z wiel-
kim sentymentem wspominam swój wie-
loletni (12 lat) pobyt w Państwowej Szko-
le Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej 
Woli. Kojarzy mi się z ciepłem ogniska 
domowego i z atmosferą, która panuje 
tam do dziś. Jest niezniszczalna, tak jak 
główna postać tej szkoły dyrektor Jan 
Bizoń. To dzięki niemu zaczęłam grać 
na oboju. Podjął decyzję po ukończeniu 
przeze mnie szkoły I stopnia w klasie 
skrzypiec. Zaprowadził siłą do pani Ja-
dwigi Jędrzejewskiej, mojej wspaniałej 
nauczycielki oboju, i trafił w dziesiątkę.

Tomasz Bęben: Szkoła muzyczna 
w Zduńskiej Woli, której jestem absol-
wentem, jest dla mnie miejscem pełnym 
emocji i wspomnień. Miejscem, które 
muzycznie  mnie ukształtowało,  w któ-
rym ceni się pasje, rozbudza indywidu-
alizm, artystyczne wizje i ambicje. Jest 
miejscem, w którym pozwala się odczuć 
i zrozumieć, czym jest muzyka i jakie 
może – także w innych – wyzwalać emo-
cje. Zawsze panowała tam wspaniała 
atmosfera!

Jan Bizoń (po lewej) 
podczas uroczystości jubileuszowych
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Porozmawiajmy
o organach...

Organmistrz to zawód czy pasja?
To jest nierozerwalnie ze sobą związa-

ne. Tej pracy trzeba się bezgranicznie po-
święcić. Doświadczenie zdobywa się lata-
mi, a zawodu uczy się przez całe życie.

Skąd fascynacja właśnie tym 
instrumentem?

Organy nazywane są królem instru-
mentów. Zachwycają potęgą brzmienia, 
wielkością, kształtem, uznawane są za 
dzieła sztuki...

Jakie musiał Pan zdobyć 
wykształcenie, aby uprawiać ten 
zawód? 

Ukończyłem Państwową Szkołę Mu-
zyczną I stopnia w Zduńskiej Woli w klasie 
skrzypiec oraz Technikum Budowy Forte-
pianów w Kaliszu. To dało mi podstawowe 
przygotowanie muzyczne i pewne umiejęt-
ności, które w obecnej działalności są wręcz 
niezbędne. Konkretne przygotowanie do 
zawodu zdobyłem w firmie „Pracownia 
Organów Szczerbaniak”, do której trafiłem 
w 1991 roku na próbę i pozostałem w niej 
wiele lat. Była to dla mnie znakomita szko-
ła. Rekonstruowaliśmy wówczas m.in. trzy 
XVII-wieczne instrumenty: w klasztorze 
cystersów w Sulejowie, w Tarnowie Pału-
ckim oraz w Muzeum Piastów w Lednicy. 
Poznawałem nie tylko techniczne, ale 
i artystyczne strony zawodu. Uczyłem się 
m.in. odlewania stopu cyny z ołowiem 
o temperaturze około 300 stopni, z którego 
później wykonuje się piszczałki. 

Piszczałki budowane są również 
z drewna. Czy musi być ono specjalnie 
dobierane i przygotowywane?

Drewno wybierane jest z dużą pieczoło-
witością i musi być przez wiele lat sezono-
wane. Natomiast gatunki, z których buduje 
się piszczałki, to drewno świerku, buku, 
dębu, a także różne gatunki drewna afry-
kańskiego, co stosuje się w celu uzyskania 
różnic brzmienia poszczególnych głosów, 

a także nadania instrumentowi cech indy-
widualnych.

Co decyduje o kształcie piszczałek ?
Dźwięk, jaki pragniemy z nich uzyskać. 

Od wieków obowiązują pewne zasady, 
ale projekt zawsze wypracowywany jest 
indywidualnie, aby instrument w danym 
wnętrzu brzmiał dobrze. W zależności 
od rodzaju instrumentu, jaki chcemy uzy-
skać – barokowy czy romantyczny, ustala 
się m.in. liczbę i rodzaj głosów, menzurę 
piszczałek, czyli proporcje wysokości do 
szerokości, a także materiał, z którego 
piszczałki będą budowane (np. piszczał-
ki głosów smyczkowych mają kształt cy-
lindryczny i budowane są ze stopu cyny 
z ołowiem, piszczałki głosów fletowych 
buduje się zarówno z drewna, jak i ze 
stopu metalu). Im cieńsza i mniejsza jest 
piszczałka, tym wyższy uzyskujemy z niej 
dźwięk. W organach barokowych, któ-
rych montaż w filharmonii łódzkiej już 
się zakończył i trwa proces intonowania, 
najmniejsza z 1600 piszczałek ma długość 
około 12 cm, średnicę 3 mm i wykonana 
jest z metalu, a najdłuższa ma 5 metrów, 
wykonana jest z drewna, a jej kwadrato-
we boki mają szerokość 40 cm.

Co przede wszystkim wyróżnia ten 
barokowy instrument?

Z pewnością strój, który jest nierów-
nomiernie temperowany, nie będzie więc 
można na nim wykonywać utworów we 
wszystkich tonacjach, ale utwory z epoki 
będą brzmieć doskonale i niepowtarzal-
nie. Instrument ten będzie miał także 
niższy strój z zachowaną historyczną wy-
sokością a1 równe 415 Hz.

Jest on wzorowany na organach z epo-
ki Jana Sebastiana Bacha, zbudowanych 
w 1735 roku przez mistrza Gottfrieda Sil-
bermanna w kościele św. Piotra (Petrikir-
che) we Freibergu w Saksonii oraz nawią-
zuje do organów Hildebrandta z kościoła 
St. Wenzelkirche w Naumburgu. 

Obecnie trwa intonowanie organów. 
Na czym ono polega?

Intonacja polega na wyrównaniu 
brzmienia i barwy najpierw w obrębie 
jednego głosu, potem kolejnych, a następ-
nie w obrębie wszystkich głosów instru-
mentu. Głosy muszą współgrać, „wycią-
gać” z siebie barwę, a nie zagłuszać się 
wzajemnie. Jest to proces żmudny i dłu-
gotrwały, tym dłuższy, im więcej głosów 
posiada instrument; wymaga też idealnej 
ciszy i skupienia. 

Jest Pan w zawodzie blisko 25 lat, 
które ze zleceń były dla Pana 
najciekawsze?

Samodzielną działalność jako organ-
mistrz zaczynałem od rekonstrukcji 3-gło-
sowego XVII-wiecznego pozytywu Dawida 
Kutschera z kurii w Legnicy. Potem było 
wiele remontów organów, m.in. w Kwiat-
kowicach koło Lutomierska, w Solcy Wiel-
kiej, w parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP i św. Michała Archanioła w Łasku, 
w Kutnie, a także w Chełmcach w gminie 
Opatówek w powiecie kaliskim, gdzie po 
stu latach udało się uruchomić 24 figury 
aniołków, grających na gongach w uni-
katowym instrumencie. Zbudowaliśmy 
dwa nowe instrumenty dla Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy oraz – na prywatne 
zamówienie – 15-głosowy instrument, któ-
ry czeka tylko na intonację. Mamy także 
zatwierdzony do budowy projekt 37-40. 
głosowego instrumentu w Piotrkowie Try-
bunalskim. Zupełną nowością jest nato-
miast pozytyw, którego prototyp właśnie 
przygotowujemy. Będzie to instrument 
mały, przenośny, stanowiący alternatywę 
dla instrumentów elektronicznych.

Rozmowa z organmistrzem Andrzejem Sutowiczem, 
członkiem komisji nadzorującej prace przy budowie 
organów w Filharmonii Łódzkiej im. Artura 
Rubinsteina, projektu finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Województwa Łódzkiego.

Rozmawiała: 
Bożena Pellowska-Chudobińska

Projekt budowy organów, realizowany w filharmonii, 
współfinansowany jest przez UE ze środków 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i budżetu samorządu województwa łódzkiego.
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Strategicznym i gospodarczym atutem 
gminy jest położenie przy głównym kra-
jowym węźle komunikacyjnym, jakim 
jest skrzyżowaniu dwóch najważniej-
szych autostrad A1 i A2. Miejscowy samo-
rząd potrafił to doskonale wykorzystać. 
Uchwalenie planu zagospodarowania 
przestrzennego, stworzenie stanowiska 
do obsługi inwestorów oraz profesjonal-
ne działania promocyjne na arenie kra-
jowej i międzynarodowej przyczyniły się 
do zbudowania pozytywnego wizerun-
ku gminy, a co za tym idzie zwiększenia 
wpływów do budżetu.

– Więcej pieniędzy to więcej inwestycji 
i lepsza jakość życia mieszkańców – mówi 
Andrzej Jankowski, burmistrz miasta 
i gminy Stryków.

Środki finansowe wydano na roz-
wój infrastruktury technicznej (budo-
wę wodociągów i kanalizacji), drogowej 
i społeczno-rekreacyjnej (budowa sal 
gimnastycznych, placów zabaw, świetlic, 
kompleksów sportowo-rekreacyjnych, 
modernizacja budynków użyteczności 
publicznej). Doskonałe położenie logi-
styczne spowodowało również, że na te-
renie gminy na ponad 350 hektarach ulo-
kowały się czołowe krajowe i światowe 
firmy ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji. 
Na terenie gminy działają trzy parki prze-
mysłowe: Segro Park Stryków, Diamond 
Business Park Stryków i Panattoni Park 
Stryków oraz budowany jest nowy park 
przemysłowy Prologis Park. Funkcjonuje 
również Łódzka Specjalna Strefa Ekono-
miczna. Na terenie parków i strefy dzia-
łają firmy z branży logistycznej, motory-
zacyjnej, farmaceutycznej, obuwniczej, 
innowacyjnych technologii itp. 

Gmina Stryków nie zaniedbuje rów-
nież starań o środki unijne. Uczestniczyła 
w większości naborów z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, uzyskując do-
finansowanie m.in. na budowę świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ciołek, kanaliza-
cji sanitarnej w Dobrej, kompleksu rekrea-
cyjnego nad strykowskim zbiornikiem re-
tencyjnym, sali gimnastycznej przy szkole 

podstawowej w Dobrej. Nie tylko środki 
z UE stanowiły ważny czynnik wsparcia 
inwestycji. Dzięki środkom pozyskanym 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych wspólnie z powiatem 
zgierskim udało się przebudować kilka-
dziesiąt kilometrów dróg lokalnych.

Miejscowe władze chwalą współpracę 
z WFOŚiGW w Łodzi. W ramach progra-
mów priorytetowych funduszu udało się 
pozyskać dofinansowanie m.in. na przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowę 
przepompowni ścieków w Smolicach, re-
nowację linii brzegowych zbiornika reten-
cyjnego Stryków czy utworzenie pracowni 
ekologicznej „Pod skrzydłami nietoperza”. 
Natomiast przy zaangażowaniu Urzędu 
Marszałkowskiego rozwija się Łódzka Ko-
lej Aglomeracyjna, wyremontowane zosta-
ły przystanki kolejowe w Bratoszewicach 
i Swędowie oraz dworzec kolejowy w Stry-
kowie. Dzięki wspólnemu projektowi z sa-
morządem województwa łódzkiego udało 
się też przebudować drogę wojewódzką 
708 wraz z budową obwodnicy Strykowa, 
powstało w ten sposób kilkadziesiąt hek-
tarów terenów inwestycyjnych oraz wyeli-
minowany został ruch ciężkich pojazdów 
samochodowych w centrum miasta. 

Gmina Stryków ma również wiele do 
zaoferowania tym, którzy chcą wypo-
cząć w cennym przyrodniczo otoczeniu. 
Atrakcyjność turystyczna wynika z wy-
jątkowego położenia w granicach Par-
ku Wzniesień Łódzkich i zróżnicowania 
przyrodniczego, co czyni gminę miejscem, 
gdzie dobrze czują się mieszkańcy, turyści 
i inwestorzy. W Strykowie znajduje się je-
den z trzech najlepszych w Polsce i jedyny 
w województwie łódzkim tor motocrosso-
wy, na którym co roku rozgrywana jest 
runda międzynarodowych motocrosso-
wych mistrzostw Polski. Dwa razy do roku 
odbywają się również rundy mistrzostw 
okręgu łódzkiego w cross country, nale-
żące do najlepszych zawodów w tej dzie-
dzinie w kraju. Dla zwolenników sportów, 
łączących styl i elegancję, istnieje możli-
wość skorzystania z pełnowymiarowego, 
osiemnastodołkowego pola golfowego. 

Miłośnicy koni mogą natomiast skorzy-
stać z ośrodków jeździeckich oraz zwie-
dzić gminę na końskim grzbiecie wzdłuż 
łódzkiego szlaku konnego. Do aktywnego 
wypoczynku zachęcają wielofunkcyjne 
boiska sportowe oraz nowoczesny kom-
pleks sportowo-rekreacyjny nad strykow-
skim zalewem.

– W dalszych latach chcemy zwięk-
szać rozwój gospodarczy gminy Stryków, 
a co za tym idzie polepszać warunki ży-
cia obywateli – mówi Andrzej Jankowski, 
burmistrz miasta i gminy Stryków. – Co do 
wyzwań na najbliższe lata, kształtować się 
one będą w zależności od potrzeb zwią-
zanych z rozwojem. W poprzednich la-
tach głównym wyzwaniem były ekologia 
i ochrona środowiska. Zaczynamy z inny-
mi gminami budowę zakładu utylizacji 
odpadów komunalnych, mającego roz-
wiązać problem dzikich wysypisk śmieci. 
Budujemy system zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej i przydomowych oczyszczalni 
ścieków, co rozwiązuje problem zanie-
czyszczenia rzek i wód gruntowych. 

W najbliższych latach Stryków zamie-
rza rozpocząć budowę domów komunal-
nych i socjalnych. Ważnym wyzwaniem 
jest budowa kompleksu sportowo-tury-
styczno-rekreacyjnego z pełnowymiaro-
wą halą i boiskami. Oczywiście, tempo 
realizacji tych planów uzależnione będzie 
od możliwości finansowych gminy. 

Skorzystali 
na autostradach
Atrakcyjność gminy Stryków wynika przede wszystkim 
z wyjątkowego położenia w centrum Polski oraz zróżnicowania 
przyrodniczego. Stwarza to przychylny klimat zarówno do 
rozwoju turystyki, jak i przedsiębiorstw.

Krzysztof Karbowiak
fot. Dominik Bartkiewicz

Kościół św. Marcina

Szkoła Podstawowa nr 1 w zabytkowym 
dworku w Strykowie
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Prezentacje



Temat śmieci był głośny w związku 
z przyjęciem, a zwłaszcza z wdrażaniem, 
tzw. „ustawy śmieciowej”. Nawet w domu 
ministra środowiska były problemy 
z właściwym sortowaniem odpadów. Stąd 
pomysł Stowarzyszenia „Na co dzień i od 
święta” na oswojenie dzieci i młodzie-
ży z Dzierżąznej, Kobiel Wielkich, Rudy, 
Rudy Bugaj i Zapolic z problematyką se-
gregowania śmieci, a wszystko to z wyko-
rzystaniem sztuki.

Trzeba przyznać, że tworzeniu ekolo-
gicznego wzornictwa towarzyszy refleksja, 
dotycząca nieumiarkowania w zużyciu 
energii i konsumpcyjnego stylu życia. Bry-
tyjczyk Stuart Haygarth z przezroczystych 
przedmiotów, wyrzuconych na plażę 
w Kent, zrobił żyrandol, któremu nadał 
kształt idealnej kuli. Charles Kaisin, wyko-
rzystując ścinki papieru z niszczarki, wyko-
nał w 2007 roku „włochaty” fotel. W Polsce 
ekodesign jest mało popularny, mimo to 
rodzimi projektanci chętnie tworzą z od-
padów, zużytych, zniszczonych i nikomu 
niepotrzebnych materiałów. Robert Pludra 
i Jakub Sobiepanek poprzez kilka nacięć 
i przygięć z plastikowej beczki zrobili fotel. 
„Produkt mleczny” Darii Burlińskiej to ży-
randol z białych buteleczek po jogurtach.

Na początku zajęć uczestnicy projektu 
dowiedzieli się, jak należy się rozdzielać 

domowe odpadki i śmieci. Potem sami 
musieli zmierzyć się z przygotowanymi 
przez instruktorów przedmiotami i pose-
gregować je przed wyrzuceniem do odpo-
wiedniego kosza . 

Na tym etapie warsztatów kreatyw-
ność dzieci wzięła górę i proste wyklejan-
ki, poświęcone segregowanym surowcom, 
zmieniły się w przedziwne kolaże. Plakat, 
który miał być praktycznym ćwiczeniem, 
stał się przestrzenną rzeźbą. 

W ten sposób uczestnicy wyprzedzili 
o krok Tomasza Musiała z Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, który przedstawił krót-
ki wykład o sztuce, bazującej na odpadach. 
Zaprezentował przykłady artystycznego 
wykorzystania śmieci, a także metody 
twórczego przetwarzania rzeczy niepo-
trzebnych. Zainteresowanie wzbudziły 
zwłaszcza lampy wykonane z butelek czy 
metalowych zawleczek od puszek, fotel 
ze słomek do napojów lub z plastikowych 
skrzynek oraz półka ze starej drabiny.

Dzieci, zainspirowane ciekawymi 
przykładami ze świata sztuki i redesignu, 
przystąpiły pod okiem instruktorów do 
tworzenia na bazie plastikowych butelek 
i kubków. Nie lada gratką była możliwość 
stworzenia własnego szablonu i udekoro-
wania nim starej koszulki, worka na buty 
czy innego przedmiotu.

W całodziennych warsztatach, które 
odbyły się w pięciu gminach wojewódz-
twa łódzkiego, wzięło udział 120 uczest-
ników. Każdy z nich na zakończenie zajęć 
otrzymał certyfikat młodego ekologa.

Organizatorzy projektu wierzą, że 
uczestnicy zajęć „Eko re-akcje” będą te-
raz twórczo postrzegać przedmioty i po 
wygaśnięciu ich przydatności nadadzą im 
zupełnie nowe funkcje. 

Przedsięwzięcie było współfinansowa-
ne ze środków ministra pracy i polityki 
społecznej w ramach Programu Operacyj-
nego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

 
Katarzyna Tośta

Stowarzyszenie „Na co dzień 
i od święta” zaprosiło dzieci 
i młodzież  z województwa 
łódzkiego do udziału 
w projekcie „Eko re-akcje”, 
realizowanym we współpracy 
z Łódzkim Domem Kultury.  
Celem przedsięwzięcia 
było przedstawienie 
młodym mieszkańcom 
naszego regionu zagadnień 
związanych z artystycznym 
przetwarzaniem 
przedmiotów codziennego 
użytku w formie warsztatów 
designu ekologicznego 
i redesingnu, czyli 
wzornictwa bazującego na 
zużytych przedmiotach.

Eko 
re-akcje
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Ekologia



Sesja budżetowa uznawana jest po-
wszechnie za najważniejszą w roku, bo 
oprócz uchwalenia budżetu wojewódz-
twa ma ona, ze względu na zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia, charakter 
uroczysty. Już tradycyjnie rozpoczęła się 
przekazaniem przez łódzkich harcerzy 
betlejemskiego światełka pokoju. Harc-
mistrz Ewa Grabarczyk, która od lat prze-
wodzi Chorągwi Łódzkiej ZHP, wręczając 
światełko Markowi Mazurowi, przewod-
niczącemu sejmiku, oraz Witoldowi Stęp-
niowi, marszałkowi województwa, wspo-
minała o służbie dla drugiego człowieka 
i roli sejmiku. Uroczysty charakter sesji 
podkreśliła także wystawa szopek bożo-
narodzeniowych w foyer sali obrad, którą 
pod nadzorem Grażyny Przanowskiej, za-
stępcy dyrektora Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi, przygo-
towała znana łódzka etnografka Aldona 
Plucińska. 

Na tym nie skończyły się uroczyste 
chwile. Decyzją sejmiku nadano trzy od-
znaki honorowe za zasługi dla wojewódz-
twa łódzkiego: Marii Duszce, prof. Stani-
sławowi Janowi Liszewskiemu oraz prof. 
Tadeuszowi Januszowi. 

Maria Duszka to znana poetka, dzien-
nikarka i animatorka kultury, od lat peł-
niąca funkcję przewodniczącej zarządu 
oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich w Sieradzu. Wydała osiem tomi-
ków wierszy, a jej poezja była tłumaczona 
na kilkanaście języków.

Profesor Stanisław Jan Liszewski jest 
wybitnym polskim geografem, urbanistą 
i członkiem wielu prestiżowych organi-
zacji naukowych, m.in. przewodniczącym 
Komitetu Narodowego do spraw Współ-
pracy z Międzynarodową Unią Geogra-
ficzną przy Wydziale Nauk o Ziemi i Nauk 
Górniczych PAN, prezesem Łódzkiego To-
warzystwa Naukowego i byłym rektorem 
Uniwersytetu Łódzkiego. Jego działalność 
naukowa, organizacyjna i społeczna zo-
stała wyróżniona m.in.  nagrodą ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego I stopnia, ty-
tułem i godnością doktora honoris causa 
Politechniki Łódzkiej oraz tytułem Hono-
rowego Obywatela Miasta Łodzi. 

Prof. dr hab. Tadeusz Janusz to znany 
i ceniony ekonomista. Kierował Katedrą 
Ekonomiki Przemysłu, Instytutem Prze-
mysłu Lekkiego i Instytutem Ekonomik 
Stosowanych Uniwersytetu Łódzkiego. 
Prof. Janusz jest twórcą Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. 
Jego aktywna działalność naukowo-ba-
dawcza i dydaktyczna została wyróżniona 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. 

Województwo 
ma budżet na 2014 rok
Uchwalenie budżetu województwa było najważniejszym tematem XLIII sesji Sejmiku Województwa 
Łódzkiego. Dochody zaplanowano na poziomie ok. 932 mln zł, wydatki mają wynieść ok. 893 mln zł. 
Planowana nadwyżka w wysokości prawie 39 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek oraz 
wykup obligacji. Aż 44 proc. wydatków będą stanowiły środki, przeznaczone na inwestycje.
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Z prac sejmiku



Program „Europa dla obywateli” ma 
na celu wspieranie aktywności obywateli 
państw europejskich oraz pomoc w reali-
zacji międzynarodowych projektów spo-
łecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 
Adresowany jest przede wszystkim do 
pracowników administracji samorzą-
dowej, przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, instytucji publicznych lub 
pożytku publicznego, którzy, rozumiejąc 
potrzeby społeczności lokalnej, potrafią 
efektywnie odpowiadać na jej oczekiwa-
nia i angażować do działania członków tej 
społeczności. Dotacje programu wspiera-
ją zarówno konkretne inicjatywy oddol-
ne o wymiarze międzynarodowym, jak 
i działalność operacyjną organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego na poziomie 
europejskim.

Projekt „Regiony europejskie na rzecz 
integracji społecznej” uzyskał dofinan-
sowanie w wysokości 117.000 euro w ra-
mach zadania: sieci miast – regionów 
partnerskich, służące zapewnieniu współ-
pracy między partnerami. Podstawowym 
celem projektu jest stworzenie międzyre-
gionalnej sieci, poświęconej współpracy 
między władzami lokalnymi i regional-
nymi oraz organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w realizacji polityki inte-
gracji społecznej.

Tematycznie projekt wpisuje się w za-
łożenia strategii „Europa 2020 na rzecz in-
teligentnego, zrównoważonego rozwoju, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”. 
Wykluczenie społeczne i bieda dotyka po-
nad 120 milionów osób. Władze regional-
ne z „nowych” i „starych” państw człon-
kowskich zmagają się na swoim terenie 
ze zjawiskiem wykluczenia w różnych 
formach, na tle społecznym, kulturalnym 
i gospodarczym. Budowanie zrozumienia 
dla złożoności tych zjawisk jest tak samo 
ważne, jak prezentacja konkretnych na-
rzędzi i wymiana dobrych praktyk. 

Projekt rozpoczyna się w styczniu 
i potrwa dwa lata. Do realizacji zaangażo-
wanych zostało 25 partnerów z 12 krajów, 
wśród których są nie tylko przedstawi-
ciele państw członkowskich UE, ale rów-
nież dwie jednostki z Czarnogóry. Wśród 
partnerów z województwa łódzkiego zna-

lazły się: Łódź, gmina Bełchatów, gmina 
Nowosolna, gmina Rogów, gmina i miasto 
Brzeziny, miasto Uniejów, gmina Aleksan-
drów Łódzki, Regionalne Centrum Pomo-
cy Społecznej, a także organizacje poza-
rządowe: Fundacja Edukacji i Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, 
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut 
Europejski w Łodzi, Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS 
i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-
Ty-My”.

W ramach projektu zorganizowane 
zostaną cztery przedsięwzięcia: semina-
rium pt. „Rola organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w rozwoju regionalnym” 
– Madryt, maj 2014; seminarium z pane-
lem eksperckim nt. „Ekonomia społeczna 
a rozwój regionalny” – Łódź, październik 
2014; wizyta studyjna dotycząca tema-
tu polityki młodzieżowej (Youth Policy) 
– Malta, kwiecień 2015; konferencja nt. 
„Rola władz regionalnych i dialogu ze spo-
łeczeństwem obywatelskim na rzecz poli-
tyki integracji społecznej w odniesieniu 
do przyszłości UE” – Bruksela, paździer-
nik 2015 r.

Organizację tych wydarzeń poprze-
dzi trzydniowe spotkanie organizacyjne 
z udziałem zagranicznych partnerów 
konsorcjum projektowego, które odbędzie 
się w Łodzi w marcu. 

Opisane elementy projektu umożliwią 
porównanie i przeanalizowanie skutecz-
ności metod, narzędzi i modeli, stosowa-
nych przez poszczególne samorządy lo-
kalne i regionalne. Zdefiniowane zostaną 
obszary wykluczenia społecznego, wspól-
ne lub swoiste dla poszczególnych part-
nerów w związku z uwarunkowaniami 
geopolitycznymi i procesem integracji eu-
ropejskiej. Celem dyskusji będzie udział 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w realizacji polityki społecznej i integracji 
kulturowej.

Wyróżnieni otrzymali z rąk Witolda 
Stępnia i Marka Mazura odznaki, legity-
macje, dyplomy oraz bukiety kwiatów. 
W ten sposób samorząd województwa 
honoruje najwybitniejszych obywateli, 
którzy swoją pracą i działalnością pub-
liczną przyczynili się do rozwoju woje-
wództwa łódzkiego. 

W części roboczej obrad radni skupili 
się na wieloletniej prognozie finansowej 
województwa łódzkiego na lata 2014-
2028, którą przedstawiła  Jadwiga Kawe-
cka, skarbnik województwa łódzkiego. 
Oczytano także opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi, a po krótkiej 
dyskusji uchwalono ten ważny dla re-
gionu dokument. Następnym punktem 
w porządku obrad był budżet wojewódz-
twa łódzkiego na rok 2014. Po krótkim 
wprowadzeniu przez marszałka Witolda 
Stępnia, projekt budżetu referowała rad-
nym Jadwiga Kawecka. Potem nastąpiło 
odczytanie opinii RIO w Łodzi oraz opinii 
Komisji Budżetu i Finansów.

Następnie radni przeszli do dyskusji. 
Już tradycyjnie rozpoczęły ją wystąpie-
nia klubowe. W imieniu klubu Platfor-
my Obywatelskiej przemawiał Jakub Ję-
drzejczak, klub Prawo i Sprawiedliwość 
reprezentowała Iwona Koperska, repre-
zentantem klubu Polskie Stronnictwo 
Ludowe był Marek Mazur, a na koniec 
zabrał głos przedstawiciel klubu Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej Wiesław Garst-
ka. Reprezentanci klubów koalicyjnych 
PO i PSL zachęcali radnych opozycyjnych 
do poparcia budżetu województwa na 
rok 2014, jednak przedstawiciele klubów 
PiS oraz SLD zapowiedzieli głosowanie 
przeciw temu dokumentowi. Po długiej 
dyskusji, w której wzięli udział radni 
wszystkich klubów, oraz po kolejnym 
wystąpieniu marszałka Witolda Stępnia 
przystąpiono do głosowania. Budżet wo-
jewództwa łódzkiego na rok 2014 poparło 
21 radnych, 12 było przeciw.

Nowy budżet zakłada nadwyżkę do-
chodów nad wydatkami, mimo podnie-
sienia wydatków na inwestycje prawie 
o 16 proc. w porównaniu z rokiem 2013. 
Na inwestycje przeznaczonych zostanie 
ponad 396 mln zł. Na transport i łącz-
ność (w tym na zakup taboru kolejowego 
i remonty dróg wojewódzkich) samo-
rząd województwa zamierza wydać ok. 
134 mln zł, na administrację publiczną 
104 mln zł (nowoczesne systemy informa-
tyczne, urząd), ochrona zdrowia pochłonie 
ok. 25 mln zł (m.in. środki na rewitalizację 
szpitala im. Korczaka w Łodzi,  przebudo-
wę oddziału neurochirurgicznego WSS 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu), na 
rolnictwo i łowiectwo zaplanowano ok. 
58 mln zł, natomiast na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego 5 mln (m.in. na 
nowe organy dla Filharmonii Łódzkiej). 

Rafał Jaśkowski 

Międzynarodowa
sieć współpracy
Ostatni miesiąc ubiegłego roku przyniósł województwu 
wiadomość o przyznaniu przez Komisję Europejską środków 
w ramach programu „Europa dla obywateli” na realizację 
międzynarodowego projektu pn. „Regiony europejskie na rzecz 
integracji społecznej”, którego liderem jest województwo łódzkie.

RBWŁ w Brukseli 
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Karnawał, czyli staropolskie zapu-
sty, rozpoczyna się wieczorem w święto 
Trzech Króli i trwa do Środy Popielcowej, 
rozpoczynającej okres Wielkiego Postu. 
W Polsce tradycyjnie karnawał święto-
wano hucznie, a główną rozrywką były 
urządzane przez szlachtę i magnaterię 
kuligi, modne już w XIV, a zwłaszcza w XV 
wieku. Stanowiły nie tylko wielodniową 
przejażdżkę od dworu do dworu saniami 
zaprzężonymi nawet w cztery konie, ze 
śmiechem, muzyką i w blasku pochodni, 
ale wiązały się też z ucztowaniem. O pol-
skim karnawale napisał goszczący przed 
laty poseł Sulejmana II Wspaniałego, iż „w 
pewnej porze roku chrześcijanie dostają 
wariacyi i dopiero jakiś proch sypany im 
w kościele na głowy leczy takową”.

Na wsiach zapusty obchodzono przy 
muzyce i tańcach w karczmie oraz w do-
mach podczas uczt. Zachowywaną przez 
wiele stuleci tradycją był też zwyczaj prze-
bierania się, chodzenia od domu do domu 
z turoniem, zbierania datków.

W miastach organizowano zabawy pod 
gołym niebem, łącząc je z pochodami ma-
skaradowymi, który to zwyczaj pojawił się 
w Polsce prawdopodobnie dzięki królowej 
Bonie w 1518 czy 1519 roku. Maskarady 
szybko zyskały popularność i włączono je 
do „stałego repertuaru” karnawałowych 
uciech. 

W Łodzi zabawy stały się szybko formą 
działalności dobroczynnej, np. na rzecz 
sierot, szpitali czy bezdomnych lub w celu 
powiększenia dochodów urządzających je 

stowarzyszeń, takich jak Koło Panien, 
Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzy-
szenie Aplikantów Sądowych, Związek 
Zawodowy Drukarzy i Pokrewnych Zawo-
dów w Polsce, Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy Subjektów Handlowych m. Łodzi 
itd. itd. Pieczę nad wszelkimi działaniami 
sprawowały wybierane w tym celu komi-
tety, które też najczęściej ustalały tematy-
kę balu, maskarady czy rautu, np. U króla 
Stasia, Zima, Noc w Japonii, Łódź na plaży, 
Bal śnieżny czy Wiśniowe kwiecie. 

Bale i uroczyste przyjęcia organizowa-
no w wielu miejscach, w siedzibach stowa-
rzyszeń, restauracjach, restauracyjnych 
salach hotelowych, jednak z chwilą otwar-
cia 27 stycznia 1887 roku Łódzkiego Domu 
Koncertowego przy ulicy Dzielnej (dziś 
Narutowicza) miastu przybyło nie tylko 
ekskluzywne, ale i znakomicie przygoto-
wane miejsce do organizowania wszelkich 
wydarzeń, zwłaszcza prestiżowych, także 
imprez karnawałowych. Balowa historia 
Łódzkiego Domu Koncertowego zaczęła 
się już dwa dni po jego otwarciu Wielką 
maskaradą, podczas której do tańca przy-
grywała popularna w Łodzi orkiestra 37. 
Jekaterynburskiego Pułku Piechoty, po-
większona o orkiestrę teatralną. 

Odtąd też gmach stał się miejscem wielu 
uroczystości, hucznych maskarad, rautów, 
wieczorków oraz innych imprez, organizo-
wanych podczas karnawału. Uczestników 
obowiązywały określone stroje, co z reguły 
narzucał tytuł imprezy lub informacje za-
mieszczane w prasie, np. „obowiązują ko-

stiumy lub strój balowy”, „uprasza się, aby 
panie przybyły w toaletach skromnych, 
panowie we frakach lub też w tużurkach” 
itd. Łodzianie w maskaradowe kostiumy 
mogli się zaopatrzyć dzięki wypożyczal-
niom, płacąc np. w karnawale roku 1887 r. 
od 3 do 25 rubli.

Nieodłączną częścią karnawału była 
muzyka, wykonywana początkowo pod-
czas dużych wydarzeń przez jedną, dwie 
lub trzy orkiestry, które z czasem musia-
ły ustąpić miejsca coraz popularniejszym 
big-bandom oraz zdobywającym przebo-
jem rynek  zespołom jazzowym.

Królem karnawału niezmiennie po-
zostawał taniec. Ulegał on także różnym 
modom i tańczone na łódzkich parkietach 
polskie tańce z czasem musiały ustąpić 
dotąd w Polsce nieznanym, bowiem mod-
ne zaczęły być m.in. tango, kankan, rum-
ba i charleston. Należało się ich nauczyć, 
dlatego też coraz liczniej zaczęły w Łodzi 
pojawiać się szkoły nauki tych tańców. 

Jedną z nich była szkoła A. Lipińskiego, 
oferująca w 1919 roku naukę w „kółku 
uczniowskim dla pań” na „kursie niż-
szym”, adresowanym do młodzieży szkol-
nej oraz „na kursie wyższym”, który – jak 
podawano – był zamknięty. Uczono tam 
wszelkich nowości, m.in. takich tańców, 
jak charleston, tango, shimma, foxtrot, 
black bottom, florida. A. Lipiński po po-
wrocie w 1929 roku z Paryża z Między-
narodowego Zjazdu Nauczycieli Tańca, 
zapowiadał naukę kolejnych tańców, pla-

Łódzkie 
karnawałowe 
rozważania
W Łodzi wydarzenia dziejowe nie zawsze pozwalały  
na huczne świętowanie karnawału, niemniej starano się,  
aby czas ten uczynić radośniejszym.
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nowanych jako przeboje nadchodzącego 
karnawału, różniących się od siebie cha-
rakterem i układem: kołyszącą i spokojną 
w ruchu gondolę,  znaną pod nazwą walca 
włoskiego, oraz czar-tan,  charakteryzują-
cy się werwą i temperamentem.

Moda była ważnym elementem kar-
nawałowych szaleństw, a ponieważ uzna-
wano, że trzeba się do niej bezwzględnie 
stosować, chłonięto wszelkie nowości. 
Ważne były linia ubioru, kolor oraz ro-
dzaj tkaniny, dodatki. W karnawale 1927 
roku np. suknie wieczorowe musiały być 
olśniewające, pełne czaru, wdzięku, uszy-
te z lamy, wytłaczanych welurów, jedwa-
bi lub szyfonów, szeroko rozkloszowane 
dołem, dopasowane na górze i krótkie, 
natomiast pięć lat później obowiązywały 
suknie długie, również bogato kloszowa-
ne dołem, plus przybrany futrem żakiet 
oraz jedwabne pantofle, które wprawdzie 
mogły być ze skóry, ale wyłącznie ze skóry 
antylopy.

Dyktatorzy mody także w modzie mę-
skiej co roku wprowadzali sporo zamie-
szania, i tak np. jednorzędowe ubrania 
w 1924 roku musiały ustąpić dwurzędo-
wym paltom, kamizelkom, smokingom, 
frakom, najmodniejszym kolorem stawa-
ła się czerń, a gustownym uzupełnieniem 
były buty wyłożone szarym zamszem. 
W 1932 roku z kolei obowiązkowe były 
wystające z kieszonek chusteczki przy 
marynarkach, płaszczach i futrach. Lata 
30. przyniosły zresztą panom bardzo 

wiele dylematów, bo elegancki mężczy-
zna musiał sam decydować, czy np. do 
czarnego smokingu założyć ma twardy 
czarny kapelusz, czy nowy, miękki, tzw. 
smokingowy, z rondem od spodu powle-

czonym jedwabnym rypsem; czy do stroju 
wieczorowego pasują czarne lakierowane 
pantofle, czy może lepsze będą buciki. Cy-
lindry w każdym razie „rozszerzyły swoje 
kompetencje” i przestały być wyłącznym 
przywilejem dyplomatów i urzędników.

Fryzury także zmieniały się wraz 
z modą. W 1912 roku łódzkie zakłady 
fryzjerskie oferowały, obok fryzur stylo-
wych lub podług najnowszych paryskich 
żurnali, bogaty wybór białych peruk, 

zaś pod koniec lat 20. XX wieku fryzu-
ry nadal upinano podług żurnali pary-
skich, ale włosy już farbowano (metodą 
kataplazmy), przy czym myto i suszono 
je za pomocą elektryczności. W latach 
30. XX w. zapanowała moda na krótkie 
kobiece fryzury, które, pomimo że nie 
przez wszystkich były akceptowane, zdo-
były sobie prawo obywatelstwa na całym 
świecie.

Obok zabaw, balów, rautów i maska-
rad w karnawale powodzeniem cieszyły 
się też koncerty, przedstawienia teatralne, 
zwłaszcza widowiska muzyczne, odczyty, 
wieczory literackie, wystawy, a także wie-
czory eksperymentalne. Tematyka jedne-
go z nich, prezentowanego w lutym 1919 
roku w sali koncertowej, obejmowała 
zagadnienia: telepatia na odległość; hip-
noza a zbrodnia; jak zdobyć powodzenie; 
miłość a sugestia; zmiana cyrkulacji krwi 
i wywołanie gorączki za pomocą sugestii; 
człowiek jako most; w jaki sposób można 
zostać pod wpływem sugestii najlepszym 
aktorem, śpiewakiem, muzykiem, czy też 
innym artystą. 

Kina także prześcigały się w ofertach, 
sprowadzając „najświeższe nowości”. 
Z początkiem 1919 roku zapowiadano 
np. projekcje najwspanialszych obrazów, 
pozyskanych z wytwórni krajów koali-
cyjnych i neutralnych. Pokazano wów-
czas m.in.: „Nędzników” według Wiktora 
Hugo, obraz zrealizowany w wytwórni 
Pathé Frères w Paryżu, nie lada sensacją 
był film ze złotej serii World1919 „Buffalo-
Bill”, „Czarną książkę” z Polą Negri w roli 
studentki rosyjskiej z czasów przedrewo-
lucyjnych, farsę „Przyjemność z blondyn-
ką”,  6-odcinkowy cykl „Białe niewolnice”, 
wystawiany pod protektoratem Międzyna-
rodowej Ligi Ochrony Kobiet, „Quo vadis” 
według Henryka Sienkiewicza, wstrząsa-
jący dramat „Noc miłości i śmierci”, który 
w Metropolitan-Kino w Nowym Jorku po-
dziwiało 100 000 osób.

Karnawał dało się zauważyć także 
w cukierniach i restauracjach, które nie 
tylko oferowały swoje wyroby, ale i za-
pewniały miłe spędzenie czasu, także 
przy akompaniamencie muzyki. W 1919 
roku np. w lokalu „Gastronomia” przy 
Piotrkowskiej 43 zapowiadano codzienne 
koncerty 7-osobowej orkiestry damskiej 
(reklamując przy okazji wydawane tam 
„obiady znanej dobroci”), w Grand-Cafe  
codzienne koncerty kwintetu pod batutą 
p. Lewaka, a np. w sławnej łódzkiej cu-
kierni Gostomskiego osiem lat później za-
praszano na „codzienny koncert kwartetu 
pod kier. Karola Żelazo z udziałem piani-
sty M. Ptaszyńskiego”. 

Karnawał do dziś niezmiennie co roku 
jest świętowany, niewielu jednak pamięta 
o staropolskiej tradycji… 

Marek Chudobiński 

Przedwojenne wydanie „Głosu Porannego”

To zapusty!...…
Zdrowie! – zdrowie gospodarza! – 
I wypili, przyśpiewali – 
I znów krzeszą wkoło sali – 
Hejże dana! dana! dana!…
...Szumią śpiewy i grzmią tańce:  
Ale w cztery świata strony
Lecą gońce i posłańce, 
I już kulig ogłoszony. –
Jedzie młynarz z starościną –
I w ślad gońców sanie płyną…

Wincenty Pol
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Są jeszcze pieniądze z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Harmonogram 
konkursów przedstawił podczas konfe-
rencji prasowej Marcin Bugajski, członek 
zarządu województwa łódzkiego. 

Od 10 stycznia do 7 lutego trwa nabór 
wniosków. 7 milionów złotych zostanie 
przeznaczone na ogólne i specjalistycz-
ne szkolenia oraz doradztwo, związane 
ze szkoleniami dla kadr zarządzających 
i pracowników mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Premiowane będą pro-
jekty z branż istotnych z punktu widze-
nia regionu, jak również zaplanowanych 
w regionie inwestycji, czyli: turystyka, ho-
telarstwo, logistyka, przemysł ceramicz-
ny, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-
odzieżowy, AGD, IT/ICT, budownictwo, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, energia 
odnawialna.

Między 17 lutego a 31 marca urzędni-
cy przyjmować będą wnioski na wspar-
cie procesów adaptacyjnych i moderni-
zacyjnych w regionie. Kosztem blisko  
6 milionów złotych wsparcie otrzymają 
osoby zwolnione, przewidziane do zwol-

nienia lub zagrożone zwolnieniem z pra-
cy, którym zapewnione będą darmowe 
szkolenia i poradnictwo zawodowe, po-
radnictwo psychologiczne, pośrednictwo 
pracy. W dalszym okresie dofinansowane 
zostaną staże i praktyki, przygotowujące 
do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
a także subsydiowane będzie zatrudnie-
nia uczestników projektu u nowych pra-
codawców.

Aż 20 milionów rozdysponowane bę-
dzie na tworzenie przedszkoli i wsparcie 
już istniejących w gminach. Konkurs po-
trwa od 15 stycznia do 12 lutego.

Do 18 marca można będzie składać 
propozycje projektów w ramach pod-
noszenia atrakcyjności i jakości szkolni-
ctwa zawodowego. Do dofinansowania 
przewidziano projekty, obejmujące m.in. 
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze oraz specjalistyczne, doradztwo 
i opiekę pedagogiczno-psychologiczną 
dla uczniów wykazujących problemy 
w nauce, współpracę szkół i/lub placó-
wek prowadzących kształcenie zawodo-
we z pracodawcami i instytucjami rynku 
pracy (staże i praktyki zawodowe), wypo-
sażenie szkół i placówek, prowadzących 
kształcenie zawodowe, w nowoczesne 
materiały dydaktyczne (w tym podręcz-
niki szkolne). 

Zorganizowanie konkursów jest moż-
liwe dzięki dodatkowym środkom z mini-
sterstwa za najlepsze w całej Polsce wdra-
żanie Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Ta pula pieniędzy uzupełni tego-
roczną ofertę w oczekiwaniu na środki 
z nowej perspektywy finansowej na lata 
2014-2020. Marszałek Bugajski zapewnił, 
że następne konkursy ogłoszone zostaną 
w czwartym kwartale tego roku.

Premier w Pajęcznie 

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 
przyjechał 3 stycznia z gospodarczą wizy-
tą do Pajęczna. Premier odwiedził m.in. 
zakład Frybes-Bis oraz Zakład Przetwór-
stwa Warzyw i Owoców „Korkus”, spotkał 
się także z samorządowcami i przedsię-
biorcami. W spotkaniu uczestniczył mar-

szałek województwa łódzkiego Witold 
Stępień. Premier odniósł się m.in. do no-
wej perspektywy unijnej i mówił o środ-
kach finansowych, przewidzianych dla 
przedsiębiorców. 4,5 miliarda dla małych 
i średnich przedsiębiorstw – tyle ma tra-
fić do Polski w ramach nowego budżetu 
unijnego. 

Środki dla małych i średnich przed-
siębiorstw są o tyle ważne, zdaniem pre-
miera, że w Polsce takie firmy stanowią 
ponad 60 procent. Dlatego do tych zakła-
dów trafią pieniądze z unijnego budżetu 
2014-2020. Będą przeznaczone na nowe 
linie produkcyjne, innowacje, zatrudnia-
nie stażystów i absolwentów. Szef rządu 
zapowiedział też kolejne wizyty w małych 
firmach w całej Polsce.

Ostatnie konkursy 

Marszałek Witold Stępień odwiedził 
Skierniewice, gdzie rozmawiał z samorzą-
dowcami z powiatów skierniewickiego, 
rawskiego i łowickiego na temat rozwoju 
tej części województwa. Już na wstępie 
marszałek podkreślił, że plany budowy 
uzdrowiska Skierniewice są flagowym 
projektem, który może stać się motorem 
rozwoju północno-wschodniej części wo-
jewództwa. – Już czas, aby promować to 
przedsięwzięcie i wykorzystywać do tego 
celu dogodne rozwiązania komunikacyj-
ne w postaci autostrady i kolei – przekony-
wał marszałek Witold Stępień. – To bardzo 
ważny projekt z uwagi na jego rozmiary 
i możliwość oddziaływania na tereny 
położone wokół Skierniewic. Marszałek 
zapewnił również, że będzie możliwość 
wykorzystania dotacji unijnych na inwe-
stycje, związane z uzdrowiskiem, zarów-
no przez samorządy, jak i firmy prywatne. 
Województwo będzie też kontynuowało 
modernizację sieci dróg. W tym roku roz-
pocznie się przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 705 (Skierniewice-Bolimów). – Są 
już pieniądze na pierwszy etap przebudo-
wy i prace rozpoczną się w tym roku. Na 
pewno będziemy wspierać się środkami 
unijnymi, bo ta kilkudziesięciomilionowa 
inwestycja przekracza możliwości finan-
sowe województwa. Po spotkaniu marsza-
łek odwiedził także Szpital Wojewódzki w 
Skierniewicach oraz Instytut Sadowni-
ctwa i Kwiaciarstwa.

O rozwoju 
regionu 

Sportowcy polscy podzielili się opłat-
kiem w Sieradzu. Życzenia na nowy rok 
składali im m.in. minister sportu Andrzej 
Biernat, marszałek województwa Wi-
told Stępień, wicemarszałek Dorota Ryl, 
a także lokalni samorządowcy, trenerzy 
i kibice. Ogólnopolski opłatek sportowców 
polskich odbył się po raz 25., a Sieradz 
był gospodarzem spotkania po raz drugi. 
W uroczystości uczestniczyło ponad 200 
osób, wśród nich olimpijczycy, m.in.: bok-
serzy Józef Grudzień i Wiesław Rudkow-
ski, lekkoatleci Kazimierz Maranda i Artur 
Partyka, zapaśnik Piotr Stępień. Podczas 
spotkania minister Andrzej Biernat i pre-
zydent Sieradza Jacek Walczak nagrodzili 
dziesięciu wyróżniających się w ubiegłym 
roku lokalnych sportowców. 

Opłatek 
mistrzów 
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„Z prac zarządu” przygotował  
Wydział Informacji  

i Komunikacji Społecznej

18 stycznia przy pomniku-mauzole-
um na Radogoszczu odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające 69. rocznicę bestial-
skiego spalenia więźniów i zakończenia 
okupacji niemieckiej w Łodzi. Hołd po-
mordowanym oddali m.in. marszałek 
Witold Stępień i członek zarządu Marcin 
Bugajski.

W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta i regionu, 
parlamentarzyści, kombatanci, kompania 
honorowa Wojska Polskiego i młodzież. 
W wystąpieniach przypomniano trage-
dię, do jakiej doszło w nocy z 17 na 18 
stycznia 1945 roku, kilkadziesiąt godzin 
przed wkroczeniem Armii Czerwonej do 
Łodzi. Niemcy podpalili budynek więzie-
nia na Radogoszczu. Zginęło wówczas ok. 
1500 osób, ocalało niespełna 30.

Oddali hołd

Ewa Pluta, dyrektor generalny łódzkiej 
firmy „Ariadna” SA Fabryka Nici, oraz To-
masz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, otrzymali statu-
etki Menedżera Roku 2013. 

W uroczystej gali, wieńczącej konkurs 
„Menedżer Roku 2013”, organizowany po 
raz szósty przez „Dziennik Łódzki” oraz 
lożę łódzką BCC pod patronatem marszał-
ka województwa łódzkiego Witolda Stęp-
nia, uczestniczył Marcin Bugajski, członek 
zarządu województwa łódzkiego.

Ewa Pluta wygrała w kategorii dużych 
firm, Tomasz Sadzyński natomiast w ka-
tegorii małych i średnich firm. Laureatka 
Ewa Pluta podkreślała, że prowadzona 
przez nią „Aridana” przeszła suchą sto-
pą przez kryzys, mimo kłopotów, które 
trawią całą branżę przemysłu lekkiego. 
Dla Tomasza Sadzyńskiego miniony rok 
był wyjątkowy, bo Łódzka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna rozszerzyła działalność 
i sfinalizowała rewitalizację zabytkowej 
fabryki Ludwika Grohmana.

Menedżer roku

W stolicy Niemiec zakończyły się naj-
większe na świecie targi żywności, rol-
nictwa i ogrodnictwa. W dniu otwarcia 
polskie stoisko, na którym wystawiają się 
m.in. firmy spożywcze z województwa 
łódzkiego, odwiedzili m.in. wicepremier 
Janusz Piechociński, minister rolnictwa 
Stanisław Kalemba. Samorząd wojewódz-
twa łódzkiego reprezentowali m.in. wice-
marszałek Artur Bagieński i przewodni-
czący sejmiku Marek Mazur.

Berlińskie targi promują zwłaszcza 
specjalności regionalne i artykuły eko-
logiczne. Impreza jest także okazją do 
przedstawienia atrakcji turystycznych 
regionu i zaproszenia turystów do od-
wiedzenia ciekawych zakątków. W ofer-
cie targów coraz więcej miejsca zajmują 
nowoczesne usługi, świadczone przez 
rolników (np. wypoczynek i zakupy na 
wsi) oraz informacje na temat energii od-
nawialnych.

Zielone targi w Berlinie Docenili 
przyjaciół

W Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie  
przedsiębiorców, samorządowców, ludzi 
kultury, nauki i sztuki. Życzenia oraz gra-
tulacje wyróżnionym statuetkami „Przy-
jaciel powiatu zduńskowolskiego” złożył 
m.in. marszałek Witold Stępień. 

Po raz pierwszy uroczystość odbyła się 
w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Zduńskiej Woli. W tym roku 
statuetki otrzymali: Konstanty Mądry, pre-
zes Zarządu Miejsko-Powiatowego w Zduń-
skiej Woli Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków, Bartłomiej Zalewski,  pierwszy 
trener reprezentacji Polski w piłce nożnej 
do lat 15, Tomasz Marciniak, opiekun, in-
struktor, nauczyciel, muzyk akustyk, Ma-
riola Napieralska, artystka teatru Buffo 
w Warszawie, Renata Kubik, prezes firmy 
Ares, Mirosław Kubiak, prezes firmy „Filati 
Mirosław Kubiak Spółka Jawna”.

Szczególnie podziękowano firmie „Fe-
rax”, właścicielowi marki Gatta, od 20 lat 
prowadzącej działalność na terenie powia-
tu zduńskowolskiego. 

www.lodzkie.pl/ziemia Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego ��

Ziemia Łódzka



w VI Wojewódzkim Przeglądzie Młodych 
Instrumentalistów, który odbędzie się 
15 lutego o godz. 10.00. Warunkiem 
uczestnictwa jest przesłanie wypeł-
nionej karty zgłoszeniowej do 5 lutego 
na adres organizatora.

 19 II Żychlin 
LINK DO PRZYSZŁOŚCI
19 lutego Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. M. Kownackiej w Żychli-
nie będzie gospodarzem spotkania w ra-
mach projektu „Link do przyszłości”. Za-
proszeni uczniowie klas gimnazjalnych 
i maturalnych żychlińskiego Zespołu 
Szkół Nr 1 dowiedzą się, jak planować 
swoją przyszłość zawodową w sposób 
szeroki i nieszablonowy, uwzględnia-
jąc rolę nowych technologii. Gościem 
spotkania będzie Arlena Witt. Projekt 
jest realizowany przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego ze 
środków Microsoft w ramach inicjatywy 
„YouthSpark” oraz Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

 28 II Zduńska Wola
ZDUŃSKOWOLSKIE DNI 
UŚMIECHU NIEWYMUSZONEGO
Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 
ogłosił konkurs na stworzenie logoty-
pu  i statuetki Festiwalu Kabaretowego 
„ZDUN”, czyli Zduńskowolskich Dni 
Uśmiechu Niewymuszonego, który jest 
skierowany do twórców, w tym studen-
tów i absolwentów uczelni artystycz-
nych i projektowych. Chętni do wzięcia 
udziału w konkursie muszą złożyć swoje 
prace do 28 lutego do godz. 16.00. Regu-
lamin dostępny na stronie organizatora. 
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę 
pieniężną!

 15 III Głowno
PO TAMTEJ STRONIE MARZEŃ
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie roz-
począł nabór do kolejnej edycji Festiwalu 
Piosenek Anny Jantar „Po tamtej stronie 
marzeń” Głowno 2014 pod patronatem 
Burmistrza Głowna i Starosty Zgierskie-
go. Tegoroczny festiwal odbędzie się 
15 marca 2014 o godz. 10.00 w MOK 
Głowno. Zachęcamy dzieci i młodzież 
śpiewającą do udziału w festiwalu. 
Zgłoszenia należy przesłać do 5 marca. 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne 
na stronie organizatora.

 14 II Piotrków Trybunalski 
POETYCKIE WALENTYNKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 
Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 
zaprasza 14 lutego na „Poetyckie Wa-
lentynki”, czyli spotkanie poetycko-mu-
zyczne z Laurą Łącz, które rozpocznie 
się o godz. 17.00. Wstęp wolny!

 15 II Radomsko 
TAJEMNICZY MR. LOVE
„Tajemniczy Mr. Love”, czyli sensacyj-
na opowieść retro o wielkiej potrzebie 
miłości to walentynkowa propozycja 
Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.  
Najnowszy spektakl Sceny Regionalnej 
Teatru im. S. Jaracza w Łodzi i Teatru 
Scena Poczekalnia, pełen zaskakujących 
zwrotów akcji, odbędzie się 15 lutego 
o godz. 19.00. Bilety w cenie 25-35 zł.

 15 II Aleksandrów Łódzki 
VI WOJEWÓDZKI 
PRZEGLĄD MŁODYCH 
INSTRUMENTALISTÓW
Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksan-
drowie Łódzkim zaprasza solistów in-
strumentalistów, zespoły instrumental-
ne i wokalno-instrumentalne ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych i placówek wychowa-
nia pozaszkolnego do wzięcia udziału 

INFORMUJE

 6 II Kutno
RECITAL MICHAŁA BAJORA
6 lutego o godz. 19.00 w Kutnowskim 
Domu Kultury odbędzie się recital Mi-
chała Bajora będący częścią nowej trasy 
koncertowej promującej 18. płytę artysty 
pt. „Moje podróże”. Utwory, które usły-
szymy na koncercie, są bardzo różnorod-
ne: od nostalgicznych aż po dramatycz-
ne i żartobliwe. Wszystkie są niezwykle 
osobiste. Autorem tekstów jest Wojciech 
Młynarski. Bilety w cenie 40 zł.

 1–28 II Łowicz 
OCH! FILM FESTIWAL
Łowicki Ośrodek Kultury i Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Bez Nazwy” zapraszają 
na 15. edycję Och! Film Festiwal. Przez 
cały miesiąc widzowie obejrzą najcie-
kawsze filmy ostatnich miesięcy, m.in.: 
„Pod mocnym aniołem”, „Jack Strong”, 
„Tylko kochankowie przeżyją”, „Wiel-
kie piękno”, „Rakieta”, „Dotyk grzechu”, 
„Wielki Liberace”, „Powtórnie narodzo-
ny” i „Młoda i piękna”. W ramach festi-
walu odbędą się również koncerty takich 
gwiazd, jak: Domowe Melodie, Artur 
Andrus, Marek Dyjak, Dawid Podsiadło, 
a także Waglewski Fisz Emade. Program 
festiwalu wzbogaci spektakl teatralny 
Agnieszki Wąsikowskiej i Heleny Ganja-
lyan „Press to reset the world”.

 15 II Łódź AMOR VINCIT OMNIA

W walentynkowym nastroju 15 lutego o godz. 18.00 na scenie Łódzkiego Domu Kultu-
ry pojawi się 40-osobowa orkiestra symfoniczna Teatru Nowego pod dyrekcją Piotra 
Piątkowskiego, chór mieszany Społecznej Akademii Nauk w Łodzi pod dyrekcją Rena-
ty Banackiej oraz czterech młodych solistów w poemacie symfonicznym‚ „Amor Vincit 
Omnia’’ oraz fragmencie utworu‚ „Kantata Majestat Życia’’. Autorem kompozycji jest 
młody łódzki twórca – Piotr Piątkowski. Wyraziste tematy muzyczne, interesujące gło-
sy solistów i bogaty warsztat kompozytorski pozostawią niesamowite wspomnienia.

amorząd  
przed sądem
Przygotował dr Robert Adamczewski

Postępowanie 
planistyczne 
a prawa właścicieli 
nieruchomości

Mieszkaniec gminy wezwał radę miej-
ską do uchylenia uchwały z 2011 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
łącznika ekologicznego w gminie (służy 
on zwierzętom do przemieszczania się). 
Rada stwierdziła, że utworzenie łączni-
ka ekologicznego ma zapewnić ochronę 
terenów o wysokich walorach przyrod-
niczych i krajobrazowych, m.in. przez 
zakaz zabudowy.

Mieszkaniec uznał, że uchwała na-
rusza jego prawo własności. Jest on 
bowiem właścicielem działek, znajdują-
cych się na terenie objętym planem i za-
mierza na nich postawić budynki jedno-
rodzinne. W sytuacji natomiast podjęcia 
zaskarżonej uchwały burmistrz zawiesił 
postępowanie o wydanie warunków za-
budowy, a SKO w Poznaniu utrzymało 
to w mocy.

Rada, odpowiadając na wezwanie, 
wskazała, że uchwała jedynie rozpoczy-
na procedurę planistyczną, w ramach 
której właścicielowi nieruchomości będą 
przysługiwać środki odwoławcze, prze-
widziane w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Wynika-
jący z art. 62 ust. 1 tej ustawy obowiązek 
zawieszenia postępowania o wydanie 
warunków zabudowy nie narusza w jej 
ocenie prawa własności.

W skardze do WSA w Poznaniu miesz-
kaniec gminy powtórzył swoje zarzuty.

Zarówno sąd I instancji, jak i roz-
poznający skargę kasacyjną NSA nie 
uwzględniły stanowiska skarżące-
go. W ocenie sądu kasacyjnego, samo 
wszczęcie postępowania planistycznego 
nie narusza interesu prawnego, o któ-
rym mówi art. 101 ustawy o samorządzie 
gminnym. Nie wiadomo bowiem, jak się 
ono zakończy i jaki będzie ostateczny 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Jak podkreślił NSA, uchwała o przystą-
pieniu do sporządzania planu ma jedy-
nie charakter intencyjny i nie przesądza 
ostatecznie o planie. Postanowienia 
o wprowadzeniu zakazu zabudowy nie 
są dla przyszłego planu wiążące, tak jak 

np. studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.

O interesie prawnym w rozumieniu 
art. 101 ustawy nie może także przesą-
dzać zawieszenie postępowania w spra-
wie warunków zabudowy na okres nie 
dłuższy niż rok. Ma ono charakter wy-
łącznie proceduralny, a interes prawny 
można wywodzić tylko z przepisów ma-
terialno-prawnych
 (sygn. akt II OSK ��/��).

Bonifikata za 
wykupywanie lokali

Rada miasta przyjęła uchwałę w spra-
wie udzielania bonifikat przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych. Zgodnie z jej treścią 
bonifikata od ceny lokalu w wysokości 
do 75% miała przysługiwać przy sprze-
daży najemcom, którzy wpłacali kaucje 
mieszkaniowe, do 60% tym, którzy jej 
nie wpłacali. Przy czym warunkiem sko-
rzystania z bonifikaty przez lokatorów, 
którzy wpłacili kaucję, było pisemne 
zrzeczenie się roszczeń do zwrotu zwa-
loryzowanej kwoty.

Uchwałę zakwestionował wojewoda, 
wnosząc o stwierdzenie jej nieważności 
w części. Argumentował, że rada gminy 
może ustalać wysokość bonifikat podczas 
sprzedaży lokali komunalnych, ale nie 
ma uprawnień do regulowania kwestii 
zwrotu kaucji mieszkaniowej. Zasady te 
zostały unormowane w ustawie o ochro-
nie praw lokatorów.

Rada twierdziła natomiast, że otrzy-
manie wysokiej bonifikaty i dodatkowe 
ubieganie się o zwrot kaucji jest sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego. 
Nie może dochodzić do sytuacji, że jeden 
najemca otrzymuje zniżkę w wysokości 
75 proc. i dalszą zniżkę w postaci zwrotu 
kaucji. Nie ma jej natomiast ten, kto nie 
wpłacał kaucji.

WSA w Gliwicach unieważnił całą 
uchwałę. Stwierdził, że przepisy ustawy 
o ochronie praw lokatorów nie pozosta-
wiają wątpliwości, że zwrot kaucji miesz-
kaniowej przysługuje najemcy także 
w razie sprzedaży przez wynajmującego 
mieszkania po udzieleniu bonifikaty. Nie 
ma podstaw prawnych do różnicowania 
stawek bonifikaty w zależności od tego, 
czy najemcy byli zobowiązani do wpłace-
nia kaucji mieszkaniowej, czy nie.

Stanowisko to podzielił NSA. Zda-
niem tego sądu, nie można uzależniać 
prawa do bonifikaty od zrzeczenia się 
zwrotu kaucji mieszkaniowej. Taka re-
gulacja prowadzi do obejścia przepisów  
(sygn. akt I OSK 2154/13).

Dojazd dzieci do szkoły

Rzecznik praw dziecka wystąpił o pod-
jęcie uchwały wyjaśniającej kwestie do-
wożenia przez gminę dzieci do szkoły. 
Oczekiwał wyjaśnienia, czy gminy, wy-
pełniając obowiązek zapewnienia dojaz-
du dzieci do szkoły i przedszkola, mogą 
organizować dla nich punkty zbiorcze, 
oddalone od domów. Problem dotyczył 
w głównej mierze ustalenia, czy droga 
dziecka z domu do szkoły to droga bezpo-
średnio od domu do szkoły, czy tylko dro-
ga od punktu zbiórki do szkoły. Zgodnie 
bowiem z przepisem ustawy oświatowej, 
jeżeli droga dziecka z domu do szkoły 
przekracza 3-4 km, obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie bezpłatnego transpor-
tu i opieki albo zwrot kosztów przejazdu 
środkami komunikacji publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny 
w uchwale stwierdził, że gmina może 
organizować punkty zbiorcze, z których 
gimbus zabiera dzieci do szkoły. Zda-
niem NSA, w tej sytuacji trzeba mieć 
na uwadze możliwości gmin, zwłaszcza 
wiejskich, gdzie ludność mieszka w roz-
proszeniu i zabieranie każdego dziecka 
z domu do szkoły utrudniałoby i wydłu-
żałoby dojazd do szkoły. Podkreślił też, 
że pojęcie drogi dziecka z domu do szkoły 
nie można rozumieć jako bezpośrednią 
drogę od domu do szkoły. Jak wyjaśnił 
w uzasadnieniu, jeżeli niektórzy ucznio-
wie muszą dochodzić do przystanku, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ucznio-
wie dowożeni do szkoły mogli dochodzić 
do wyznaczonych przez gminę miejsc. 
Istotnym argumentem było ustalenie, 
że w ustawie w żadnym miejscu nie ma 
mowy, że bezpłatny transport winien 
zostać zorganizowany na całej drodze 
z domu do szkoły.

Jak przy tym wynika z ustawy, zbior-
cze punkty nie mogą być położone dalej 
niż 3 km od domu uczniów klas I–IV szkół 
podstawowych i 4 km uczniów klas V i VI 
oraz uczniów gimnazjów
(sygn. akt I OPS �/��).
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w VI Wojewódzkim Przeglądzie Młodych 
Instrumentalistów, który odbędzie się 
15 lutego o godz. 10.00. Warunkiem 
uczestnictwa jest przesłanie wypeł-
nionej karty zgłoszeniowej do 5 lutego 
na adres organizatora.

 19 II Żychlin 
LINK DO PRZYSZŁOŚCI
19 lutego Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. M. Kownackiej w Żychli-
nie będzie gospodarzem spotkania w ra-
mach projektu „Link do przyszłości”. Za-
proszeni uczniowie klas gimnazjalnych 
i maturalnych żychlińskiego Zespołu 
Szkół Nr 1 dowiedzą się, jak planować 
swoją przyszłość zawodową w sposób 
szeroki i nieszablonowy, uwzględnia-
jąc rolę nowych technologii. Gościem 
spotkania będzie Arlena Witt. Projekt 
jest realizowany przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego ze 
środków Microsoft w ramach inicjatywy 
„YouthSpark” oraz Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

 28 II Zduńska Wola
ZDUŃSKOWOLSKIE DNI 
UŚMIECHU NIEWYMUSZONEGO
Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 
ogłosił konkurs na stworzenie logoty-
pu  i statuetki Festiwalu Kabaretowego 
„ZDUN”, czyli Zduńskowolskich Dni 
Uśmiechu Niewymuszonego, który jest 
skierowany do twórców, w tym studen-
tów i absolwentów uczelni artystycz-
nych i projektowych. Chętni do wzięcia 
udziału w konkursie muszą złożyć swoje 
prace do 28 lutego do godz. 16.00. Regu-
lamin dostępny na stronie organizatora. 
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę 
pieniężną!

 15 III Głowno
PO TAMTEJ STRONIE MARZEŃ
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie roz-
począł nabór do kolejnej edycji Festiwalu 
Piosenek Anny Jantar „Po tamtej stronie 
marzeń” Głowno 2014 pod patronatem 
Burmistrza Głowna i Starosty Zgierskie-
go. Tegoroczny festiwal odbędzie się 
15 marca 2014 o godz. 10.00 w MOK 
Głowno. Zachęcamy dzieci i młodzież 
śpiewającą do udziału w festiwalu. 
Zgłoszenia należy przesłać do 5 marca. 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne 
na stronie organizatora.

 14 II Piotrków Trybunalski 
POETYCKIE WALENTYNKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 
Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 
zaprasza 14 lutego na „Poetyckie Wa-
lentynki”, czyli spotkanie poetycko-mu-
zyczne z Laurą Łącz, które rozpocznie 
się o godz. 17.00. Wstęp wolny!

 15 II Radomsko 
TAJEMNICZY MR. LOVE
„Tajemniczy Mr. Love”, czyli sensacyj-
na opowieść retro o wielkiej potrzebie 
miłości to walentynkowa propozycja 
Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.  
Najnowszy spektakl Sceny Regionalnej 
Teatru im. S. Jaracza w Łodzi i Teatru 
Scena Poczekalnia, pełen zaskakujących 
zwrotów akcji, odbędzie się 15 lutego 
o godz. 19.00. Bilety w cenie 25-35 zł.

 15 II Aleksandrów Łódzki 
VI WOJEWÓDZKI 
PRZEGLĄD MŁODYCH 
INSTRUMENTALISTÓW
Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksan-
drowie Łódzkim zaprasza solistów in-
strumentalistów, zespoły instrumental-
ne i wokalno-instrumentalne ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych i placówek wychowa-
nia pozaszkolnego do wzięcia udziału 

INFORMUJE

 6 II Kutno
RECITAL MICHAŁA BAJORA
6 lutego o godz. 19.00 w Kutnowskim 
Domu Kultury odbędzie się recital Mi-
chała Bajora będący częścią nowej trasy 
koncertowej promującej 18. płytę artysty 
pt. „Moje podróże”. Utwory, które usły-
szymy na koncercie, są bardzo różnorod-
ne: od nostalgicznych aż po dramatycz-
ne i żartobliwe. Wszystkie są niezwykle 
osobiste. Autorem tekstów jest Wojciech 
Młynarski. Bilety w cenie 40 zł.

 1–28 II Łowicz 
OCH! FILM FESTIWAL
Łowicki Ośrodek Kultury i Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Bez Nazwy” zapraszają 
na 15. edycję Och! Film Festiwal. Przez 
cały miesiąc widzowie obejrzą najcie-
kawsze filmy ostatnich miesięcy, m.in.: 
„Pod mocnym aniołem”, „Jack Strong”, 
„Tylko kochankowie przeżyją”, „Wiel-
kie piękno”, „Rakieta”, „Dotyk grzechu”, 
„Wielki Liberace”, „Powtórnie narodzo-
ny” i „Młoda i piękna”. W ramach festi-
walu odbędą się również koncerty takich 
gwiazd, jak: Domowe Melodie, Artur 
Andrus, Marek Dyjak, Dawid Podsiadło, 
a także Waglewski Fisz Emade. Program 
festiwalu wzbogaci spektakl teatralny 
Agnieszki Wąsikowskiej i Heleny Ganja-
lyan „Press to reset the world”.

 15 II Łódź AMOR VINCIT OMNIA

W walentynkowym nastroju 15 lutego o godz. 18.00 na scenie Łódzkiego Domu Kultu-
ry pojawi się 40-osobowa orkiestra symfoniczna Teatru Nowego pod dyrekcją Piotra 
Piątkowskiego, chór mieszany Społecznej Akademii Nauk w Łodzi pod dyrekcją Rena-
ty Banackiej oraz czterech młodych solistów w poemacie symfonicznym‚ „Amor Vincit 
Omnia’’ oraz fragmencie utworu‚ „Kantata Majestat Życia’’. Autorem kompozycji jest 
młody łódzki twórca – Piotr Piątkowski. Wyraziste tematy muzyczne, interesujące gło-
sy solistów i bogaty warsztat kompozytorski pozostawią niesamowite wspomnienia.

W walentynkowym nastroju 15 lutego o godz. 18.00 na scenie Łódzkiego Domu Kultu-
ry pojawią się 40-osobowa orkiestra symfoniczna Teatru Nowego pod dyrekcją Piotra 
Piątkowskiego, chór mieszany Społecznej Akademii Nauk w Łodzi pod dyrekcją Renaty 
Banackiej oraz czterej młodzi soliści w poemacie symfonicznym „Amor Vincit Omnia’’ 
oraz fragmencie utworu „Kantata Majestat Życia’’. Autorem kompozycji jest młody łódz-
ki twórca – Piotr Piątkowski. Wyraziste tematy muzyczne, interesujące głosy solistów 
i bogaty warsztat kompozytorski zapewnią wyjątkowe wrażenia.

wa-

6 lutego o godz. 19.00 w Kutnowskim 
Domu Kultury odbędzie się recital Mi-
chała Bajora, będący częścią nowej trasy 
koncertowej promującej 18. płytę artysty  
pt. „Moje podróże”. Utwory, które usłyszy-
my na koncercie, są bardzo różnorodne: 
od nostalgicznych po dramatyczne i żar-
tobliwe. Wszystkie są niezwykle osobiste. 
Autorem tekstów jest Wojciech Młynar-
ski. Bilety w cenie 40 zł.
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Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 
ogłosił konkurs na stworzenie logoty-
pu  i statuetki Festiwalu Kabaretowe-
go „ZDUN”, czyli Zduńskowolskich Dni 
Uśmiechu Niewymuszonego, skierowany 
do twórców, w tym studentów i absol-
wentów uczelni artystycznych i projek-
towych. Chętni do udziału w konkursie 
muszą złożyć swoje prace do 28 lutego do 
godz. 16.00. Regulamin dostępny na stro-
nie organizatora. Zwycięzca konkursu 
otrzyma nagrodę pieniężną.

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie roz-
począł nabór do kolejnej edycji Festiwalu 
Piosenek Anny Jantar „Po tamtej stronie 
marzeń” Głowno 2014 pod patronatem 
burmistrza Głowna i starosty zgierskie-
go. Tegoroczny festiwal rozpocznie się  
15 marca 2014 o godz. 10.00 w MOK Głow-
no. Zachęcamy dzieci i młodzież śpiewa-
jące do udziału w festiwalu. Zgłoszenia 
należy przesłać do 5 marca. Regulamin 
i karta zgłoszenia dostępne na stronie or-
ganizatora.
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Zasięg terytorialny, długi czas trwa-
nia, a zwłaszcza tragiczne dla narodu 
konsekwencje upadku powstania spra-
wiły, że co roku przywołuje się pamięć 
o wydarzeniach lat 1863-1864, a kolejne 
pokolenia ponawiają pytania, czy było 
ono nieuniknione, czy miało szansę na 
zwycięskie zakończenie? Stefan Kienie-
wicz, najwybitniejszy znawca powstania 
styczniowego, pisał, że polskie zrywy nie-
podległościowe wybuchały nie dlatego, że 
w grupce jakichś zapaleńców budziła się 
chęć do wojaczki, ale dlatego, że w społe-
czeństwie polskim brało górę przekona-
nie, że w istniejących warunkach niepo-
dobna dłużej żyć. 

Otwierająca ciąg polskich powstań 
narodowych insurekcja kościuszkowska 
(1794 r.) była już tylko ostatnim militar-
nym paroksyzmem upadającej Rzeczy-
pospolitej, podzielonej ostatecznie mię-
dzy trzech zaborców. Wszystkie kolejne 
zrywy miały na celu odzyskanie niepod-
ległości, a wyrastały z takiego samego, 
romantycznego ducha. „Szabel nam nie 
zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, ja 
z synowcem na czele i? – jakoś to będzie” 
pisał Adam Mickiewicz w „Panu Tadeu-
szu”, nieświadom przecież, że taką samą 
szlachecką lekkomyślność okażą inicja-
torzy przyszłych powstań. Byle zacząć, 
a dzieło samo potoczy się dalej, zakła-
dano, nie przywiązując wagi do szcze-
gółów, nie znając nastrojów panujących 
we wszystkich grupach społecznych. 

Rozpoczynano powstania licząc na cud, 
na szczególną opiekę opatrzności nad 
narodem, który miał się stać Mesjaszem 
Europy. Spiskowcy ruszający na Belwe-
der w noc listopadową 1830 r. błądzili 
po parku, nie mogąc się znaleźć, a gru-
pa mająca podpalić browar na Solcu, by 
dać sygnał do powstania, wzięła ze sobą 

wilgotną słomę, która nie chciała się pod-
dać płomieniom. W 1846 r. w powstaniu 
krakowskim nie zadbano o pozyskanie 
chłopów, którzy, zamiast na Austriaków, 
ruszyli na szlacheckie dwory, paląc je 
i mordując mieszkańców. W 1863 r. liczo-
no na pomoc Zachodu, zwłaszcza Francji 
Napoleona III, którego imię tak dobrze 
współbrzmiało z żywą wciąż legendą jego 
wielkiego imiennika. Z nadzieją wycze-
kiwano na transporty tak potrzebnych 
walczącym sztucerów. Nie doczekano się 
jednak francuskiego wsparcia, natomiast 
wybuch powstania doprowadził do zbli-
żenia Prus i Rosji, połączonych porozu-
mieniem o jego zwalczaniu. Wyznaczony 
na wodza powstania gen. Ludwik Miero-

sławski fantazjował w swojej „Instrukcyi 
powstańczej” o możliwości zorganizowa-
nia armii polskiej, liczącej kilkaset tysięcy 
walczących, ale jeden sztucer przypadać 
miał na trzech powstańców uzbrojonych 
w „żeleźce”, czyli kosy, piki, widły. W cza-
sie działań zbrojnych pojawili się nawet 
„drągolierzy”, czyli uzbrojeni w tęgie kije. 
Ogromna dysproporcja sił militarnych 
nie pozostawiała złudzeń co do wyniku 
konfrontacji. Przeciwko regularnej ar-
mii rosyjskiej, liczącej 110 tys. żołnierzy, 
powstańcy mogli użyć 600 strzelb my-
śliwskich. „Poszli nasi w bój bez broni” 
brzmiały słowa powstańczej piosenki, 
gloryfikującej sam czyn, ale rozwiewają-
cej iluzję zwycięstwa. Osiemdziesiąt lat 
później, w podobnie straceńczym i z du-
cha romantycznym powstaniu, śpiewać 
się będzie „Choć na tygrysy mają visy”… 
Największy zapał i poświęcenie nie mo-
gły zastąpić wiedzy i umiejętności ściśle 
wojskowych, które decydowały o wyni-
kach starć na polach potyczek i bitew. 
Brak doświadczenia wojskowego dowód-
cy przesądził m.in. o klęsce powstańców 
w największej z bitew na ziemi łódzkiej, 
bitwie pod Dobrą w lutym 1863 r. Z nieco 
większym szczęściem, nie dając się roz-
bić nieprzyjacielowi, operował w rejonie 
sieradzkim oddział dowodzony przez 
Józefa Oxińskiego. Uwarunkowania mili-
tarne sprawiły, że powstanie styczniowe 
przypominało w dużej mierze konfe-
derację barską (1768-1772), stanowiącą 

„Poszli nasi 
w bój bez broni”
Uroczyście obchodzona w ubiegłym roku 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 
w szczególny sposób przypomniała dzieje tego największego polskiego zrywu niepodległościowego. 

A. Grottger, Bitwa

Wszystkie kolejne zrywy 
miały na celu odzyskanie 

niepodległości, a wyrastały 
z takiego samego, 

romantycznego ducha

A. Grottger, Na pobojowisku
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długi ciąg walk o charakterze partyzan-
ckim. Powstańcy najskuteczniej walczyli 
i najdłużej utrzymywali swoje pozycje na 
terenach obfitujących w duże kompleksy 
leśne, gdzie łatwiej było o schronienie. 
Poszczególne oddziały, czyli „partie”, for-
mowały się w zależności od możliwości 
aprowizacyjnych zaplecza i rekrutowania 
ochotników. Ogromną rolę w podtrzymy-
waniu ducha walki odegrały dwory szla-
checkie. Korzystano szeroko z ich zaso-
bów: żywności, furażu dla koni, podwód. 
W wielu dworach ukrywano i leczono 
rannych. Dla Rosji powstanie styczniowe 
nie stanowiło żadnego większego wstrzą-
su. Było nieodpowiedzialną awanturą 
buntowników na zachodnich krańcach 
imperium, którą bez większego wysiłku 
krwawo spacyfikowano i stłumiono. 

„Grobową ciszę po 1831 r. zastąpiła 
cmentarna po 1864”, to lakoniczne zda-
nie jest najtrafniejszym podsumowaniem 
skutków obu powstań. Klęska powstania 
listopadowego przyniosła likwidację au-
tonomii politycznej Królestwa Polskiego. 
Z biegiem lat postępowało upodabnianie 
go do Rosji (ten sam system monetarny, 
miar, wag, podział administracyjny), 
ale zachowane zostały dość duże jesz-
cze swobody narodowe. Najtrwalszą, 
widoczną spuścizną powstania stycz-
niowego stały się niezliczone mogiły na 
pobojowiskach. Skala represji carskich, 
skierowanych przeciwko społeczeństwu 
Królestwa , trudna jest do wyobrażenia. 
Sądy wojenne orzekały tylko jedną karę 
– śmierci – wobec ujętych powstańców 
i wszystkich okazujących im pomoc. 
Ponad 10 tys. uczestników powstania 
zesłano na Syberię. Konfiskacie uległy 
ogromne połacie ziemi, należącej do 
uczestników powstania i członków ich 
rodzin. Niemal wszystkie swoje dobra 
utracił Kościół rzymskokatolicki; rozwią-
zano zakony. Zlikwidowano wszystkie 
pozostałości autonomii politycznej: Radę 

Stanu, Bank Polski, zamknięto Szkołę 
Główną, przekształcając ją w podrzęd-
ny rosyjski uniwersytet. Wprowadzono 
nowy podział administracyjny kraju, 
podwajając liczbę guberni z pięciu do 
dziesięciu, co pozwoliło nasycić kraj 
ogromną rzeszą urzędników rosyjskich, 
z reguły o najniższych kwalifikacjach, 
nadużywających władzy i przekup-
nych. Od 1867 r. język rosyjski stał się 
językiem urzędowym, a prawosławie 
religią państwową. Zakazano używania 
nazwy Królestwo Polskie, zastępując ją 
terminem „kraj przywiślański”. Wpro-
wadzono surową cenzurę i stan wojen-
ny, którego rygory były tak ostre, że np. 

na urządzenie spotkania urodzinowego 
we własnym ogrodzie należało uzyskać 
zgodę policmajstra. Żałoba narodowa, 
uzewnętrzniana strojem, odmowami 
uczestnictwa w oficjalnych balach, rau-
tach i zabawach stała się obyczajową 
normą do końca stulecia. Stawianie na 
wigilijnym stole dodatkowego nakrycia 
dla niespodziewanego gościa zyskało 
głębszą symbolikę poprzez pamięć o ze-
słańcach syberyjskich. Klęska powstania 
styczniowego oznaczała też koniec domi-
nacji szlachty w społeczeństwie polskim. 
Przeprowadzone przez carat w 1864 r. 
uwłaszczenie chłopów zachwiało stabil-

nością ekonomiczną właści-
cieli ziemskich, których kolej-
ne pokolenia musiały szukać 
zajęcia poza rolnictwem. 

Wobec ogromu strat i ska-
li rosyjskich represji powra-
cać musi pytanie, czy wybuch 
powstania styczniowego był 
nieunikniony? Jakim byliby-
śmy dziś narodem bez tego 
doświadczenia? Przywołuje 
się często przykład Czechów, 
którzy przez 300 lat ani razu 
nie zdobyli się na próbę unie-
zależnienia się od obcego pa-
nowania. Budowali swój chłop-
ski i mieszczański dobrobyt, 
nie ulegli wynarodowieniu, 
nie zatracili języka, a do pan-

teonu kultury europejskiej wprowadzili 
licznych nawet, jak na tak niewielki na-
ród, twórców. Warto jednak zauważyć, że 
przyszło Czechom żyć w ramach monar-
chii habsburskiej, w tyglu różnych naro-
dów, którym pozostawiono wiele swobód, 
o których w despotycznej Rosji można 
było tylko marzyć. Już tylko ta okolicz-
ność wydaje się usprawiedliwiać koniecz-
ność powstania. Ale jest i inny argument: 
powstanie wielkopolskie 1918-1919, je-
dyne w naszych dziejach zwycięskie. Nie 
romantyczne, ale w jakiś sposób skalku-
lowane. Nie rozpoczynające nierówny 
bój, bo „jakoś to będzie”, ale kończące 
„najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy”, 
w której codzienna, żmudna, „organicz-
na” praca, zakończona czynem zbrojnym, 
przyniosła w konsekwencji wolność. Czy 
można jednak wyobrazić sobie kulturę 
polską bez przejmujących obrazów Ar-
tura Grottgera i Jacka Malczewskiego, 
bez powieści i nowel Elizy Orzeszkowej 
i Stefana Żeromskiego, nie wymieniając 
rzeszy innych twórców? Czy cały doro-
bek polskiego pozytywizmu, stanowią-
cego ideową odpowiedź na powstańczą 
klęskę, nie skierował myśli Polaków ku 
nowoczesności, zrywającej ze szlachecką 
tradycją? W długie jeszcze, styczniowe 
wieczory warto wrócić do tych pytań. 

dr Krzysztof Woźniak, Instytut Historii UŁ

Ogromną rolę 
w podtrzymywaniu 

ducha walki odegrały 
dwory szlacheckie. 

Korzystano szeroko
 z ich zasobów: żywności, 
furażu dla koni, podwód. 

W wielu dworach 
ukrywano i leczono 

rannych

Dwór Leopoldów w Rzepiszewie, 1911 r. Tu zbierali się 
powstańcy z okolic Szadku 21 stycznia 1863 r.

www.lodzkie.pl/ziemia Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego ��

Ziemia Łódzka



Święto Trzech Króli powszechnie kojarzymy 
z początkiem karnawałowych uciech – spotkań, 
zabaw, balów… Z tym świętem łączy się też 
rocznica ważna dla kultury: początek życia 
teatralnego w Łodzi. Pierwsze przedstawienie 
odbyło się właśnie 6 stycznia 1844 r. 170 lat temu. 

Czas 
karnawału

Zaledwie 20 lat wcześniej miasto wy-
startowało do swojej wielkiej, przemy-
słowej kariery. Napływ osadników spra-
wił, że po dwóch dekadach szacowano, iż 
w Łodzi mieszka ok. 20 tys. ludzi. Tym-
czasem mniej ludne pobliskie miasta, jak 
Łęczyca, Łowicz czy Sieradz, dawno już 
miały za sobą pierwsze kontakty z Mel-
pomeną. Być może opóźnienie związane 
było z dominującą w Łodzi, także iloś-
ciowo, grupą mieszkańców, dla których 
językiem rodzimym był niemiecki. Bo 
muzy w Łodzi pojawiły się już wcześniej 
– popularne tu były koncerty muzyczne 
orkiestry finansowanej z kasy miejskiej. 

Jako sprawcę pierwszego przedsta-
wienia teatralnego wymieniano radne-
go Drewnowicza. Późną jesienią 1843 r. 
miał on przebywać w Łęczycy, gdzie było 
starostwo, któremu podlegała ówczesna 
Łódź. I tam właśnie trafił na przedsta-
wienie teatralne. Zauroczony nieznaną 
sobie wcześniej rozrywką, przekonał 
kierującego zespołem Ignacego Marzan-
towicza, aby możliwie najspieszniej za-
witał do Łodzi.

Trupa zjechała tuż po Nowym Roku, 
a na swoje występy wynajęła szopę zajaz-
du u zbiegu Zgierskiej i placu Kościelnego.

„Pierwsze widowisko teatralne było 
dla łodzian rara avis, toteż zapowiedzia-
na pisanymi afiszami „Kobieta z gminu” 
ściągnęła do zaimprowizowanego teatru 

moc ciekawych. Z ówczesnej obsady po-
mienionej sztuki przechowały się w pa-
mięci łodzian nazwiska Fijałkowskiego, 
Lewickiej i Strzałkowskiej. Starsi łodzia-
nie opowiadają, że podczas pierwszego 
przedstawienia Fijałkowski, który grał 
czarny charakter w sztuce, uderzony zo-
stał kłębkiem bawełny, rzuconym z wi-
downi przez jakąś oburzoną, a rozentu-
zjazmowaną łodziankę. 

Następne przedstawienie składało 
się z jakiejś komedyjki oraz wodewilu 
„Adam i Ewa”, w którym tenże Fijałkow-
ski jako Adam podbił tak serca łodzianek, 
że urządziły dlań składkę i uzbieraną 
kwotę przez Drewnowicza mu wręczyły. 

Marzantowicz gościł kilka tygodni, 
ciesząc się powodzeniem. Za pierwsze 
miejsca w teatrze płacono po 30 kopiejek, 
najtańsze kosztowało 7 i pół kopiejki”.

Przytoczony fragment pochodzi z ar-
tykułu Władysława Rowińskiego, pisarza 
i dziennikarza, opublikowanego przez 
„Kurier Warszawski” w styczniu 1894 r., 
a  więc pół wieku po opisywanych zda-
rzeniach. To pierwsza pisana relacja 
o występach w Łodzi zespołu Marzanto-
wicza, a nawet pierwsza informacja na 
ten temat, a autor nie był przecież bez-
pośrednim obserwatorem, lecz jedynie 
zrelacjonował ustne wspomnienia i opi-
nie łodzian. 

W ślad za Rowińskim, ale dopiero po 
kilku dziesięcioleciach, poszli inni auto-
rzy, którzy, zgodnie z własną wyobraź-
nią, opowieść rozbudowywali i ubarwia-
li. Pojawiły się zatem wątki romansowe 
(Drewnowicza zakochanego bez pamięci 
w jednej z aktorek), opisywano łodzian 
zmierzających dorożkami i powozami 
na pierwsze przedstawienie, a nawet 
zmarznięty tłum stojących przed szopą, 
bo zabrakło wolnych miejsc. 

Tymczasem w opisie Rowińskiego jest 
wiele nieścisłości. Okazało się, iż w la-
tach 40. XIX w. w Łodzi nie było żadnego 
radnego Drewnowicza. Ostatni, Wawrzy-
niec Drewnowicz, mandat radnego spra-
wował w latach 1811-13. Później znacze-

nie tej rodziny podupadło i w Łodzi nie 
odgrywała już żadnej roli. Także aktorzy 
– Fijałkowski i Strzałkowska – poza od-
notowanymi w tym artykule występami 
w Łodzi, są nieznani. Wątpliwości budzi 
też sztuka, którą Marzantowicz miał za-
początkować teatralną przygodę Łodzi. 
„Marię Joannę, czyli kobietę z gminu”, 
bo zapewne ten francuski utwór miał na 
myśli Rowiński, w Paryżu pokazano do-
piero rok później. Minął też kolejny rok, 
nim sięgnęły po nią sceny polskie, i to 
tylko te największe – Lwów i Warszawa. 
Za to „Adam i Ewa” A. Jankowskiego nie 
budzi wątpliwości. Bohaterami tego wo-
dewilu jest para młodych wieśniaków, 
którzy dzięki łaskawości hrabiego trafi-
li do raju, czyli pałacu. Mogą korzystać 
z wszelkich uciech, byleby nie zaglądali 
do wazy. Jednak ciekawska Ewa wymu-
sza na Adamie uchylenie wazy, a z niej 
wyfruwa ptaszek. Za złamanie zakazu 
para powróciła do ubogiej chaty.  

Bo mimo wspomnianych wątpliwo-
ści Marzantowicz jednak występował  
w Łodzi! W Sądzie Pokoju okręgu zgier-
skiego, a jego jurysdykcji podlegała rów-
nież Łódź, w 1844 r. odnotowano dwa 
pozwy przeciwko niemu. Jeden złożyli 
aktorzy, bo dyrektor zalegał z gażami. 
Drugi wystosował łódzki magistrat, żą-
dając uiszczenia należnego podatku od 
widowisk. Wskazują one, że występy nie 
przyniosły oczekiwanego zysku.

Po Marzantowiczu stopniowo zaczęły 
odwiedzać Łódź także inne zespoły. Ich 
występy odbywały się już poza starów-
ką. Zrazu w tzw. domu zabaw Ludwika  
Geyera (Piotrkowska 280), później 
w Paradyzie (Piotrkowska 175), a wresz-
cie w teatrze Victoria (Piotrkowska 67). 
Tutaj też w 1888 r.  znalazła siedzibę sta-
ła scena polska. A o Marzantowiczu i jego 
występach w Łodzi przypomina tablica 
ze stosowną inskrypcją, umieszczona 
na jednej z kamienic u zbiegu Zgierskiej 
i pl. Kościelnego. 

Jan Skąpski

Teatr Victoria, obecnie kino Polonia, tutaj w 1888 r. znalazła siedzibę 
stała scena polska

Panie: Szmólcówna – primabalerina baletu 
opery, Smosarska – polska gwiazda kinematogra-
ficzna, Sokołowska – subretka operetki „Nowości” 

i p. Al. Zelwerowicz (pisownia oryginalna)

www.lodzkie.pl/ziemia�0 Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego 

Teatr



Jak prababcia 
herbaciarnią zarządzała…
W latach I wojny światowej statystyczny łodzianin 
borykał się z wieloma problemami, wśród których 
najbardziej dotkliwy był niedostatek produktów 
żywnościowych. Wysokie ceny i reglamentacja 
podstawowych produktów sprawiały, że ważne było 
w takich warunkach solidarne współdziałanie. 

Już w pierwszych miesiącach wojny 
przy stowarzyszeniach, związkach zawo-
dowych i wyznaniowych zaczęły powsta-
wać tzw. tanie kuchnie. Za symboliczną 
opłatę lub wręcz za darmo najubożsi mo-
gli otrzymać tam skromny obiad, składa-
jący się zazwyczaj z zupy i kromki chleba, 
czasem z niewielką wkładką mięsną. Po-
tem zaczęto uruchamiać tanie herbaciar-
nie, które oferowały przede wszystkim 
gorące napoje, takie jak kawa, herbata, 
bulion lub barszcz. Uboga ludność mo-
gła liczyć też na kromkę chleba. Niektóre 
oferowały biednym wrzątek, np. do pra-
nia. Wspomniane kuchnie i herbaciarnie, 
w czasach gdy o opał było równie trud-
no jak o pożywienie, dawały możliwość 
ogrzania się czy spędzenia wieczoru 
w oświetlonym pomieszczeniu. Instytu-
cje te szybko stały się również miejscem 
spotkań towarzyskich. 

Praca w tych placówkach mogła być 
wtedy intratnym zajęciem. Nad każdą 
kuchnią lub herbaciarnią czuwali człon-
kowie kierownictwa związku zawodowe-
go, finansującego placówkę, oraz gospo-
darz lub gospodyni konkretnej placówki. 
Stanowiska rozdzielano wśród najbar-
dziej zaufanych. Oprócz pensji, pracowni-
cy kuchni i herbaciarni mieli prawo stoło-
wać się w miejscu pracy. 

Wiosną 1918 r. zarząd nad herbaciar-
nią Stowarzyszenia Zawodowego Robot-
ników Przemysłu Włóknistego „Praca” 
przy ówczesnej ul. Rokicińskiej przypadł  
(wówczas osiemnastoletniej) Antoninie 
Tomczak-Tomaszewskiej, mojej prababci, 
zatrudnionej wcześniej na niższym sta-
nowisku. Antonina miała zastąpić na tej, 
jakże odpowiedzialnej, posadzie brata 
Feliksa, który jako dobrze zapowiadający 
się działacz ruchu spółdzielczego został 
oddelegowany na naukę do podwarszaw-
skiego Ołtarzewa, gdzie przez kilka mie-
sięcy uczęszczał na Powszechne Kursy Ko-
operacji  im. S. Kierbedzia. Prowadzenie 
tak poważnego przedsięwzięcia napawał 
nową kierowniczkę lękiem. Do zakresu 
jej obowiązków należało zamawianie 

produktów, prowadzenie bu-
chalterii, a także zarządzanie 
ludźmi. 

Pierwsze zadania okazały 
się niezbyt skomplikowane. 
Nowa gospodyni, jak można 
wywnioskować z jej kore-
spondencji z bratem, dobrze 
orientowała się w potrzebach 
herbaciarni i jakości produk-
tów. Także kierownictwo do-
ceniało jej wysiłki. Antosia, 
jak donosił Feliksowi jeden 
z członków zarządu „Pracy” 
(…) wyliczyła się bardzo do-
brze i herbaciarnia dała oko-
ło 50 marek nadwyżki. Także 
sama zarządzająca z dumą 
donosiła o pomyślnym kiero-
waniu herbaciarnią, a nawet 
o włączeniu się personelu 
do obchodów świąt narodo-
wych: 3 Maja herbaciarnię 
mieliśmy zamkniętą do 3 po południu 
i w oknie żeśmy ubrali ślicznie kwiatami, 
i orzeł był wystawiony, nawet na całym 
Widzewie nie było tak ubrane.

Zdecydowanie gorzej nastoletniej 
szefowej układały się relacje z podwład-
nymi, do niedawna jej koleżankami. 
W marcu 1918 r. Antonina skarżyła się 
bratu na złą atmosferę w herbaciarni: 
W herbaciarni mi idzie dosyć dobrze. 
Tylko panny ogromnie mi zazdroszczą, że 
sobie mogę dać radę. I chodziły na mnie 
na skargę do biura, że im każę herbatę 
podać i ogień palić. Jak wynikało z dalszej 
korespondencji, ani skargi, ani późniejsza 
kontrola w herbaciarni nie pozbawiły An-
tosi zapału do pracy. Wiedząc jednak, że 
sukces zawodowy często bywa okupiony 
nieprzychylnością otoczenia, w innym 
liście zastanawiała się nad przyczynami 
i sama wskazywała prawdopodobny po-
wód konfliktu: Lewandowska wcale się 
nie odzywa. Bo ona pewno chciała być na 
moim miejscu. Nie wiedziała, jaką złość 
na mnie pokazać, to aż poszła do biura na 
mnie na skargę (…). 

Konflikty nie były chyba poważne. 
W kolejnym liście Antosia donosiła Felik-
sowi o poprawie postawy wspomnianej 
wcześniej podwładnej: (…) a co do Lewan-
dowskiej, to już się odzywa i robi jak naj-
lepiej. Pożółkłe listy sprzed niemal wieku 
nie wyjaśniają, co wydarzyło się w kolej-
nych miesiącach w herbaciarni. Być może 
nieporozumienia zniknęły równie szyb-
ko, jak się pojawiły. Być może to sama 
kierowniczka podjęła działania zaradcze 
w myśl zasady, że zadowolenie pracow-
ników przekłada się na wydajność pracy. 
Być może na wszystkich dobroczynny 
wpływ miało oczekiwanie na odrodzenie 
się Polski po 123 latach niewoli… Jak na-
leży przypuszczać, Antosia niedługo już 
cieszyła się stanowiskiem. Jeszcze przed 
końcem wojny do miasta powrócił Feliks, 
więc Antosia prawdopodobnie znów stała 
się szeregową pracownicą herbaciarni. 
W 1923 r. poślubiła syna właściciela pobli-
skiej kuźni i do końca życia była menedże-
rem… życia rodzinnego.

Aneta Stawiszyńska

Antonina i Oskar Baucowie
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Stare Skoszewy to wieś położona 
w województwie łódzkim w gminie No-
wosolna na terenie Parku Krajobrazo-
wego Wzniesień Łódzkich. Wieś, o której 
pierwsze wzmianki pochodzą z roku 
1386, w latach 1426-1706 posiadała pra-
wa miejskie. Chociaż pierwszymi udoku-
mentowanymi właścicielami wsi w XIV 
wieku był ród Skoszewskich, to początki 
osadnictwa sięgają VI wieku. Na terenie 
Starych Skoszew, na wschodnim brzegu 
rzeki Moszczenicy, znajdują się pozosta-
łości słowiańskiego grodziska, zamiesz-
kanego od VI do IX wieku. Dało ono po-
czątek Skoszewom. Gród w Skoszewach 
powstał w okresie kształtowania się łę-
czyckiego terytorium plemiennego i sta-
nowił ważne miejsce w sieci granicznych 
warowni, broniących tego obszaru. 

Grodzisko usytuowane jest ponad pra-
doliną Moszczenicy i zajmuje obszar jed-
nego hektara. Położone jest w odległości 
650 metrów od kościoła pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
i św. Barbary. Założyciele osady wyko-
rzystali warunki naturalne: strome nad-
rzecze, bagnisty brzeg, naturalne źródło 
wody. Gród miał kształt elipsy, dostępu 
do jego wnętrza bronił wał drewniano-
ziemny o wysokości 4 metrów, szeroko-
ści u podstawy 12 metrów i długości 105 
metrów. Wał zbudowany był z kamienia 
i gliny, wypełniających konstrukcje 
z drewnianych bali, tzw. przekładkowo-
rusztowe. Po zewnętrznej stronie wału 
zastosowano grubą warstwę gliny, prze-
łożoną brukiem kamiennym i drewnem. 
To założenie konstrukcyjne zachowało 

się do naszych 
czasów w do-
brym stanie. Na 
wewnętrznym 
stoku wału na 
całej jego długoś-
ci ułożone były 
warstwami bale 
drewniane, któ-
re zakrywał od 
spodu gliniano-kamienny murek. Przy 
wierzchołku wału znajdowały się drew-
niane flanki i obronne płoty. 

Żyło tu prawdopodobnie plemię sło-
wiańskie z grupy Wiślan, które w IX wie-
ku zostało podbite przez Polan. Wówczas 
to gród skoszewski został zniszczony, 
o czym świadczą ślady wielkiego pożaru, 
w warstwach wału obronnego, stwierdzo-
ne przez archeologów. Badania dowodzą, 
że mieszkańcy grodu przed tą katastrofą 
zdążyli zabrać ze sobą cały dobytek. 
Odkryto tylko pojedyncze przedmioty 
i szczątki kości zwierzęcych. Zabytki ru-
chome, jakie znaleziono w wale, to po-
chodzące z VI-IX wieku kawałki ceramiki 
ręcznie lepionej, noże żelazne, okucia 
kościane i kości zwierzęce. Nie wiado-
mo, co działo się na terenie Skoszew 
między IX a XIII wiekiem. Literatura hi-
storyczna tego okresu niewiele mówi na 
ten temat, również dlatego, że Skoszewy 
należały do osad o znaczeniu lokalnym. 
Na pewno jednak gród skoszewski wy-
korzystywany był do celów osadniczych 
w wiekach późniejszych. Na majdanie 
grodziska odkryto późnośredniowiecz-
ne pozostałości obiektów mieszkalnych: 

kafle, ceramikę, monety z połowy XVI 
i XVII wieku. W miejscu grodu wzniesio-
no dwór obronny, który należał między 
innymi do rodziny Skoszewskich. Z tego 
też okresu datuje się zabytkowy cmen-
tarz z XVI-XVII wieku, zawarty w obrębie 
murów otaczających dzisiejszy kościół. 
Ciekawostką jest istnienie pod obecnym 
kościołem cmentarza z V wieku przed 
Chrystusem z pogańskimi urnami! Być 
może to kolejny dowód na to, że najstar-
sze świątynie budowano w miejscach po-
gańskiego kultu. Obydwa cmentarze są 
niewidoczne na powierzchni. W pobliżu 
kościoła w czasach współczesnych po-
wstał cmentarz grzebalny. 

Te malownicze tereny odwiedzał 
przed II wojną światową pisarz Jarosław 
Iwaszkiewicz, zaprzyjaźniony z rodziną 
Plichtów z pobliskich Byszew. Krajobraz 
tych stron został również uwieczniony 
w filmie na podstawie powieści Elizy 
Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Dzisiaj 
w północno-zachodniej części dawnego 
grodziska znajduje się obelisk, poświęco-
ny bohaterom powstania styczniowego.

Jacek Perzyński 

Na wschodnim brzegu Moszczenicy
osada zamieszkana najpierw przez 
Wiślan, później przez Polan, należała do 
największych ośrodków administracji 
plemiennej. Była wczesnośredniowiecznym 
ośrodkiem administracji terenowej 
i wojskowej na obszarze dzisiejszej Polski 
i najstarszym w Polsce środkowej.

Znaki historii

Na obszarze grodziska znajduje się obelisk, poświęcony bohaterom 
powstania styczniowego 
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Pałac powstał w miejscu parterowego 
domu tkacza, typowego dla wczesnego 
okresu uprzemysłowienia Łodzi, nale-
żącego niegdyś do Ignacego Schadke. 
W latach 60. XIX wieku posesja przeszła 
na własność Teodora Kahla, następnie 
kupca Adolfa Otto. Wreszcie w 1889 roku 
nabył ją łódzki bankier Maksymilian vel 
Mendel Izrael Goldfeder za 15 tysięcy 
rubli. Był on znaną w Łodzi osobistością 
ze względu na posiadanie największego 
prywatnego banku w mieście oraz wyso-
kie kwalifikacje bankierskie.

Maksymilian Goldfeder przybył do Ło-
dzi w 1870 roku jako przedstawiciel war-
szawskiego domu bankowego swojego 
brata Adolfa Goldfedera, który prowadził 
interesy zarówno w Królestwie Polskim, 
jak i w Rosji. Młody Maksymilian, po za-
warciu związku małżeńskiego z Anną 
Jarocińską, córką jednego z najzamożniej-
szych przemysłowców łódzkich pochodze-
nia żydowskiego, postanowił usamodziel-
nić się zawodowo. Założył własny Dom 
Bankowy, udzielający krótkotermino-
wych kredytów, często na wysoki procent, 
czemu sprzyjała bardzo dobra koniunktu-
ra gospodarcza w Łodzi w latach 70. XIX 
stulecia. Zgromadzony w szybkim tempie 
kapitał Goldfeder zainwestował, kupując 
posesję przy najbardziej reprezentacyj-
nym odcinku ulicy Piotrkowskiej, w są-
siedztwie ekskluzywnego hotelu „Grand” 
i teatru „Victoria”, a następnie budując 
tam elegancką rezydencję. Inwestycja do-
dawała splendoru firmie, czyniąc ją jedną 
z najbardziej reprezentacyjnych instytu-
cji w mieście. Rezydencja powstała w la-
tach 1891-1892 według projektu Hilarego 
Majewskiego, pełniącego wtedy w Łodzi 
urząd architekta miejskiego. Co ciekawe, 
pierwotny plan budowli przygotował 
warszawski architekt Bronisław Żochow-
ski. Niestety, z niewiadomych przyczyn 
inwestycję zrealizowano według planu 
sygnowanego przez Majewskiego. Pałac 
łączył funkcje reprezentacyjne, miesz-

kalne i biznesowe. Rezydencja składała 
się z budynku głównego oraz mieszkal-
nej oficyny. Wizytówką właściciela była 
harmonijnie skomponowana frontowa 
fasada o plastycznych neorenesansowych 
formach, zamknięta od góry pięknym fry-
zem z motywami putt, niosących kwiato-
we girlandy i wyżej zwieńczona tralkową 
(balaskową) attyką. Na uwagę zasługują 
także detale okołookienne, a także fryzy 
z motywami antycznymi i roślinnymi. 
Parter pałacu zajmował kantor bankowy, 
na piętrze zaś znajdowały się kunsztow-
nie wykończone salony i pokoje reprezen-
tacyjne. Prowadzi do nich paradna klatka 
schodowa z marmurowymi schodami 
z żeliwną balustradą o motywach geome-
tryczno-roślinnych. Uwagę wchodzących 
przyciąga olbrzymie, zamknięte arkado-
wo okno, wypełnione barwnym witrażem 
o motywie antycznej bogini Artemis (Dia-
ny), uważanej nie tylko za boginię łowów, 
ale i dobroczynności, płodności i urodza-
ju. Obecnie można podziwiać odrestau-
rowany hall, salę balową, salon muzycz-
ny, jadalnię i salon frontowy, utrzymane 
w stylu neorenesansowym, neobaroko-
wym i neorokokowym, a także salonik 
mauretański o motywach orientalnych. 
Pierwsze piętro pałacu zajmuje obecnie 
restauracja. Maksymilian Goldfeder zmarł 
w 1923 roku, pozostawiając swoje dobra 
dzieciom. Niestety, ze względu na znaczne 
zadłużenie i niewypłacalność firmy żaden 
ze spadkobierców nie przejął bankowego 
interesu. W 1930 roku na drodze licyta-
cji publicznej pałac został sprzedany za  
625 tysięcy złotych Towarzystwu Łódzkich 
Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Do-
jazdowych, zarządzającemu podmiejski-
mi tramwajami. Parter rezydencji został 
wynajęty zaś Łódzkiej Kasie Oszczędno-
ści. W czasie II wojny światowej niemie-
ckie władze okupacyjne przejęły pałac, 

zachowując istniejące tam instytucje pod 
zmienionymi nazwami: „Litzmannstad-
ter Elektrischen Zufurbahn A.G.” i „Stad-
tsparkasse”. Po wojnie pałac przeszedł 
na własność Miejskiego Zakładu Komu-
nikacyjnego (obecnie MPK), spadkobiercy 
przedwojennego Towarzystwa Łódzkich 
Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Do-
jazdowych. W 1958 roku większa cześć 
dawnej rezydencji przeszła w użytkowa-
nie Zrzeszenia Studentów Polskich, które 
dwa lata później utworzyło tam „Klub 77”, 
zwany potocznie „Siódemkami”, będący 
do dzisiaj znanym w mieście klubem mu-
zycznym. W tamtych czasach można było 
spotkać tam takie sławy, jak: Wojciech 
Młynarski, Bogusław Mec, Włodzimierz 
Korcz, Zbigniew Cybulski, Bogumił Ko-
biela czy Roman Polański. Obecnie lokal 
jest własnością prywatną. To nowoczesny, 
dwupoziomowy klub z dwoma barami, 
sceną oraz salą klubowo-taneczną. „Sió-
demki” są wciąż miejscem wielu działań 
muzycznych, teatralnych i kabaretowych.

„Siódemkami” nazywany jest łódzki 
pałac przy ulicy Piotrkowskiej pod  
numerem 77. Dzisiaj mieści się tam 
wytworna restauracja, kultowy 
pub oraz znany powszechnie klub 
muzyczny. Niegdyś był to Dom 
Bankowy Maksymiliana Goldfedera, 
będący jedną z najelegantszych 
budowli w mieście  
w II połowie XIX stulecia.

Łódzkie „Siódemki”

tekst i fot. Piotr Machlański

Łódź, dawny Dom Bankowy Goldfedera
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Pogłębił się, niestety, kryzys w grach 
zespołowych. Wycofana z rozgrywek 
pierwszej ligi drużyna piłkarzy ŁKS wy-
lądowała dopiero w czwartej lidze. Jest 
jednak zaczyn do odbudowy, bo ełkaesia-
cy prowadzą w tabeli i są murowanymi 
kandydatami do awansu. Dramatyczną 
walkę o utrzymanie w ekstraklasie toczy 
Widzew. W minionym sezonie wypadł 
z elity PGE GKS Bełchatów. Jest jednak 
w czołówce pierwszoligowców i ma szan-
sę na powrót do ekstraklasy.

Skończyła się medalowa passa siatkarzy 
PGE Skry Bełchatów. Po siedmiu z rzędu 
złotych medalach i srebrnym w 2012 mi-
niony sezon skończyli na piątym miejscu. 
To niepowodzenie nałożyło się na słabsze 
niż oczekiwano wyniki reprezentacji Pol-
ski i zawirowania kadrowe. Jest jednak 
nadzieja, że Skra pozostanie wizytówką 
regionu, bo w bieżących rozgrywkach 
znów jest w ścisłej czołówce i jej celem jest 
odzyskanie tytułu mistrzowskiego.

O tradycjach żeńskiej siatkówki w Ło-
dzi przypomina zespół Beef Master Bu-
dowlanych. W minionym sezonie skończył 
rozgrywki na 7. miejscu, na miarę swoich 
możliwości budżetowych, ale nie na mia-
rę oczekiwań kibiców. Może w bieżących 
rozgrywkach będzie lepiej, bo łodzianki 
mają realne szanse na awans nawet do 
pierwszej czwórki.

W żeńskiej koszykówce walczy o prze-
trwanie Widzew. Miniony sezon skoń-
czył na 8. miejscu, uzyskując historyczny, 
pierwszy awans do play off. Teraz nato-
miast walczy o utrzymanie w Basket Lidze 
Kobiet. W pierwszej lidze nasz region ma 
aż 3 zespoły, ale tylko Dekorex Pabianice 
walczy w grupie zespołów aspirujących do 
ekstraklasy. Poza tą grupą są UKS Basket 
Aleksandrów Łódzki i ŁKS. 

Po rocznym epizodzie w ekstraklasie na 
niziny sportu spadła męska koszykówka 
w Łodzi. Najlepszą drużyną w regionie jest 

teraz Polfarmex Kutno. Atak na ekstraklasę 
nie powiódł się, ale kutnianie są w czołówce 
pierwszej ligi. W drugiej lidze liczą się nato-
miast Księżak Łowicz i MKS Skierniewice.

Bardzo powoli odradza się piłka ręczna 
w Piotrkowie. Powrót Piotrcovii na dawne 
pozycje nie nastąpi chyba szybko.

Po raz pierwszy od 2002 roku nie grali 
w finale rugbiści Master Pharm Budow-
lanych Łódź, którzy wcześniej 10 razy 
z rzędu walczyli o złoto. Klub przechodzi 
kryzys organizacyjny i może mieć kłopot 
z szybkim odzyskaniem dawnych pozycji.

Po roku wrócili natomiast na mistrzow-
ski fotel waterpoliści ŁSTW Uniwersytet 
Łódzki, którzy zdobyli także Puchar Polski. 
To jedyny w regionie mistrz Polski w grach 
zespołowych i jedyna drużyna, która może 
mówić o roku 2013 w kategoriach sukcesu.

Tak jak piłka wodna w Łodzi rozwija 
się dzięki prezesowi i trenerowi w jed-
nej osobie Edwardowi Kujawie, tak żużel 
w Orle trwa dzięki Witoldowi Skrzydlew-
skiemu. W minionym roku pojawiły się 
widoki na nadejście lepszych czasów dla 
tego sportu w Łodzi.

Nie przebiły się na podium hokeistki na 
trawie Startu Brzeziny. 

Drugi rok z rzędu zdobyli brąz basebal-
liści MKS Stal BiS Kutno. Aspiracje ośrod-
ka, który aż 15 razy szczycił się tytułem 
mistrza kraju, są jednak wyższe.

Znacznie więcej sukcesów odnieśli 
w 2013 roku przedstawiciele dyscyplin in-
dywidualnych w naszym regionie. Świato-
wą gwiazdą tenisa stał się Jerzy Janowicz 
z MKT Łódź, który przebojem wtargnął do 
grona 20 czołowych rakiet świata i jako 
pierwszy Polak w historii męskiego tenisa 
awansował do półfinału turnieju w Wim-
bledonie.

Znakomity rok miała łódzka pływaczka 
wszech czasów Aleksandra Urbańczyk-
Olejarczyk z AZS UŁ PŁ, liderka rankingu 
europejskiego, wicemistrzyni kontynentu 

na 50 m grzbietowym z Herning, dwukrot-
na złota i dwukrotna srebrna medalistka 
Pucharów Świata. Zawodniczka trenują-
ca pod okiem męża Bartosza Olejarczyka 
w minionym roku ustanowiła aż 9 rekor-
dów Polski. Znakomicie rozwija się pły-
wanie młodzieżowe w UKS Piątka Kon-
stantynów. Podopieczni trenera Mariusza 
Wędrychowicza są w czołówce krajowej, 
a siedmioro jest już w kadrze narodowej.

Brawurowo awansował do ścisłej czo-
łówki światowej panczenistów Zbigniew 
Bródka z UKS Błyskawica Domaniewice. 
Podopieczny trenera Wiesława Kmiecika 
w wielkim stylu zdobył Puchar Świata na 
1.500 m. Strażak z Łowicza jest jedynym 
w historii Polakiem, który dokonał tej 
sztuki.

Halowym mistrzem Europy (Goe-
teborg) w biegu na 800 m został Adam 
Kszczot z RKS Łódź, a szóstym dyskobolem 
mistrzostw świata w Moskwie był w mi-
nionym roku Robert Urbanek z MKS Alek-
sandrów.

W światowej elicie jest siatkarz plażowy 
UKS SMS Łódź Grzegorz Fijałek, który wraz 
z Mariuszem Prudlem zdobył brązowy me-
dal mistrzostw Europy w Klagenfurcie.

Złoto z mistrzostw Europy w Tbilisi 
przywiozła zapaśniczka ZTA Zgierz Rok-
sana Zasina. Przynależność do światowej 
czołówki potwierdziła Agnieszka Nagay, 
brązowa medalistka mistrzostw Europy 
w Osijeku w strzelaniu z karabinu spor-
towego w trzech postawach drużynowo. 
W formule windsurfing wciąż nie ma rów-
nej sobie w świecie żeglarka AZS Łódź Ag-
nieszka Pietrasik. Szybko powróciła do czo-
łówki łuczniczek Justyna Mospinek-Kluz.

Rok 2013 przyniósł więc w sporcie na-
szego regionu sporo radości, ale i niemało 
goryczy.

Sporo
radości 
i niemało
goryczy
Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Jaki był rok 2013 w sporcie 
naszego regionu? Dla jednych pechowa „13”, dla innych szczęśliwa, wymyka się spod jednoznacznej oceny.

Marek Kondraciuk „Dziennik Łódzki”
fot. Krzysztof Szymczak

Jerzy Janowicz przebojem wdarł się do światowej elity tenisistów
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Sylwia A. Adamczewska 
klub radnych PO

Artur J. Bagieński 
klub radnych PSL

Andrzej Barański 
klub radnych SLD

Marcin A. Bugajski 
klub radnych PO

Andrzej F. Chowis 
klub radnych PSL

Włodzimierz Fisiak 
klub radnych PO

Radosław W. Gajda 
klub radnych PiS

Świętosław S. Gołek 
klub radnych PO

Witold J. Witczak 
klub radnych PiS

Mieczysław Teodorczyk 
klub radnych SLD

Ewa Kralkowska 
klub radnych SLD

Witold Stępień 
klub radnych PO

Wiesław W. Stasiak 
klub radnych PSL

Dorota H. Ryl 
klub radnych PO

Halina B. Rosiak 
klub radnych PiS

Ilona M. Rafalska 
klub radnych PO

Anna B. Rabiega 
klub radnych PO

Irena M. Nowacka 
klub radnych SLD

Elżbieta R. Nawrocka 
klub radnych PSL

Marek M. Mazur 
klub radnych PSL

Włodzimierz S. Kula 
klub radnych PO

Cezary J. Krawczyk 
klub radnych PO

Iwona E. Koperska 
klub radnych PiS

Dariusz Klimczak 
klub radnych PSL

Monika A. Kilar-Błaszczyk 
klub radnych PiS

Anna B. Kamińska 
radna niezrzeszona 

Danuta Kałuzińska 
klub radnych SLD

Jakub Jędrzejczak 
klub radnych PO

Piotr Grabowski 
klub radnych PiS

Anna M. Grabek 
klub radnych PiS

Andrzej R. Górczyński 
klub radnych PSL

Marek K. Włóka 
klub radnych PiS

Wiesław Garstka 
klub radnych SLD

Agata Grzeszczyk 
klub radnych PO

Jolanta Szymańska 
klub radnych PO

Bożena Ziemniewicz 
klub radnych PO

Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego 

Radni IV kadencji  
Sejmiku Województwa Łódzkiego

www.lodzkie.pl/ziemia



Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy zagrała w niedzielę 12 stycz-
nia po raz 22. Do akcji tradycyjnie 
włączyli się znani aktorzy, piosen-
karze oraz samorządowcy z regionu 
łódzkiego. 

Marszałek województwa Witold 
Stępień zbierał pieniądze na rynku Ma-
nufaktury w towarzystwie Agaty Bryl, 
miss województwa łódzkiego. 

Od października 2012 organizatorzy wy-
borów w województwie łódzkim realizują we 
współpracy z urzędem marszałkowskim w Łodzi 
projekt „Miss Polonia Województwa Łódzkiego – naj-
piękniejsza marka regionu!”, który współfinansowany jest 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz z budżetu państwa. Obecnie panującą miss jest 
osiemnastoletnia Agata Bryl z Konstantynowa Łódzkiego. Jako 
Miss Polonia Województwa Łódzkiego bierze udział w najważ-
niejszych wydarzeniach regionu, aktywnie uczestniczy w akcjach 
promocyjnych, charytatywnych i społecznych. Konstantynowian-
ka będzie reprezentowała nasze województwo w ogólnopolskim 
konkursie Miss Polonia w lutym 2014.

Marszałek Stępień  przekazał na licytację koszulkę z autogra-
fem Stephane Antigi, nowego trenera reprezentacji siatkarzy. 
W Konstantynowie Łódzkim, gdzie mieszkańcy kochają pływanie, 
marszałek zostawił czepek mistrzyni Europy Aleksandry Urbań-
czyk-Olejarczyk. 

Zachęcał także do licytowania pakietu Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej, w skład którego wchodzą: bilet na specjalny, inau-
guracyjny przejazd pociągiem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, 
zaproszenie do zwiedzania zaplecza technicznego Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej oraz gra „Stawiam na kolej”.

 Marszałek brał także udział w imprezach towarzyszących. 
O godz. 14 ze Starego Rynku wraz z prezydent miasta Łodzi Han-
ną Zdanowską wyruszył w paradzie konnej straży miejskiej. 
Udział w paradzie wzięło ok. 60 jeźdźców w ułańskich strojach, 
w mundurach wojskowych, a nawet gladiator w rydwanie. Or-
kiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie, wygry-
wającą charakterystyczny dla finałów WOŚP motyw muzyczny, 
prowadzili motocykliści. W Pabianicach marszałek przekazał na 
licytację koszulkę Skry Bełchatów z podpisami zawodników oraz 
podziękował organizatorowi lokalnej uroczystości  Piotrowi Ro-
szakowi za 10 lat wspaniałej organizacji pabianickiej Orkiestry. 

Jedną z tamtejszych licytacji wygrał minister sportu i turystyki 
Andrzej Biernat, który za tysiąc złotych wylicytował ostatnią stro-
nę „Życia Pabianic”. 

Marszałek grał z Orkiestrą 
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