
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ŁODZI W 2006 ROKU

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi jest stowarzyszeniem działającym od 1959 r. W 2006 r. uzyskało 
status organizacji pożytku publicznego.
Na dzień 31.12.2006 r. liczyło 492 członków (opłacone składki), w tym 276 uczniów skupionych 
w 19 kołach i 3 członków wspierających (Terwo, Toya, Stowarzyszenie Kupców Polskich).
Ze względu na trudności finansowe Stowarzyszenie zrezygnowało z zatrudnienia sekretarki i od 
15 lutego 2006 r. dyżury pełnili członkowie Zarządu TPŁ (Danuta Kierczuk, Elżbieta Koncewicz, 
Otylia Kurzawa, Elżbieta Malińska, Teresa Urbańska, Anna Nuc i Władysław Tomaszewicz 
- do 1.09.2006 r.
Prowadzeniem bieżących spraw finansowych oraz spraw administracyjno- gospodarczych 
związanych z funkcjonowaniem biura zajmowała się wiceprezes Elżbieta Koncewicz. Inne sprawy 
wykonywali dyżurujący członkowie Zarządu.

TPŁ działało w 3 sekcjach: szkolnej. turystycznej i imprezowo-teatralnej.
Wszystkie sekcje realizowały cele zgodnie z założonymi planami pracy, poprzez stosowanie 
odpowiednich form działania.

Działalność sekcji szkolnej koncentrowała się na następujących kierunkach:
- konkursy dla dzieci i młodzieży;
- koncerty;
- rajdy i spacery;
- zebrania;
- udział w imprezach organizowanych przez różne instytucje.

Sekcja szkolna rozpoczęła działalność od zorganizowania II Regionalnego Konkursu Literackiego 
"Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie", którego organizatorem była SP nr 205. Do konkursu 
przystąpiło 120 uczniów z 52 szkół. Jury konkursu (Jadwiga Kolanek, Halina Nicpan - TPŁ i Teresa
Szczęsna - SP nr 205 przyznało 17 nagród i 25 wyróżnień. Nad całością konkursu czuwała Barbara 
Cygan. Uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród odbyło się w SP nr 205. W ocenie jury 
poziom prac był bardzo wysoki.
XII edycję konkursu Łódzkie Skrzydła postanowiono zorganizować w cyklu dwuletnim. 
W 2006 r. zorganizowano 2 konkursy: plastyczny i fotograficzny. TPŁ było ich współorganizatorem
odpowiedzialnym za stronę merytoryczną.
Za sprawę organizacyjne konkursu fotograficznego odpowiadał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 20, a konkursu plastycznego - Pałac Młodzieży im. J. Tuwima. Temat konkursu fotograficznego 
brzmiał: "Elementy roślinne i zwierzęce w architekturze Łodzi". Na konkurs napłynęło 
315 fotogramów wykonanych przez 68 uczniów z 27 szkół. Jury konkursu (Danuta Kierczuk, 
Jan Siciński - TPŁ i prof. Edward Haneman - Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne) przyznało 
10 nagród i 6 wyróżnień.
Temat konkursu plastycznego "Gdzie możemy w Łodzi bawić się i odpoczywać" zainteresował 
115 uczniów z 46 szkół i 2 placówek pozaszkolnych. Na konkurs wpłynęło 279 prac. Jury konkursu
przyznało 16 nagród i 13 wyróżnień. Organizacyjnie za konkurs odpowiadała Janina Mitek.
Podsumowania obu konkursów odbyło się w maju, w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima. 
Połączone było z wręczeniem nagród i dyplomów.
Efektem konkursów były wystawy pokonkursowe najlepszych prac prezentowane w Pałacu 
Młodzieży. Staraniem p. Wiesławy Pietury wystawa fotograficzna była eksponowana w kilku 
szkołach, natomiast prace plastyczne staraniem p. Bożeny Wolniak prezentowano w SP nr 30.
Z inicjatywy Zdzisława Kurmana w marcu 2006 r. zostały zorganizowane koncerty w 5 łódzkich 
Domach Opieki Społecznej. Wystąpili laureaci Przeglądu Piosenek o Łodzi.



W kwietniu w Łódzkim Domu Kultury odbył się koncert "Łódź w piosence" połączony z promocją 
śpiewnika "Piosenki o Łodzi" wydanego przez TPŁ.
Odbyło się jedno spotkanie z opiekunami szkolnych kół TPŁ połączone z prelekcją prezesa 
Ryszarda Bonisławskiego.
W roku 2006 sekcja szkolna zorganizowała 4 imprezy turystyczne dla dzieci i młodzieży. 
8 kwietnia odbył się rajd "Śladami łódzkich cerkw" - uczestniczyło w nim 279 uczniów z 18 szkół. 
7 października odbył się rajd "Poznajmy łódzkie pomniki" - w imprezie wzięły udział 254 osoby 
z 18 szkół (w tym uczestnicy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Reymontówka").
Opiekę nad uczniami sprawowało 61 nauczycieli. Zorganizowano również 2 spacerki: w maju po 
Księżym Młynie i w listopadzie po Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej. W obu spotkaniach 
brało udział 40 uczniów z 6 szkół. Imprezy odbywały się w soboty. Organizatorem i kierownikiem 
rajdów i spacerków była Agnieszka Wasiak.

Sekcja turystyczna zorganizowała 36 wycieczek w których wzięło udział 2300 osób. 
Zorganizowano 2 wycieczki autokarowe dla pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych 
i pracowników Politechniki Warszawskiej. Organizacją wycieczek pieszych i opracowaniem 
kwartalnych, tematycznych planów spacerków zajmował się wiceprezes Władysław Tomaszewicz. 
Wycieczki odbywały się w soboty.

Sekcja imprezowo- teatralna
W styczniu odbyło się noworoczne spotkanie członków TPŁ w Ośrodku Kultury Górna 
- organizatorem był Władysław Tomaszewicz.
W 2006 r. zorganizowano konkurs literacki "Łódź- moje miasto z wyboru". Współorganizatorem 
było Stowarzyszenie Literackie Akant . Patronat medialny objęła redakcja Tygla Kultury i Polskie 
Radio Łódź. Jury konkursu: Elżbieta Malińska, Anna Nuc, Halina Nicpan - TPŁ i Bogusław 
Pijanowski - Akant - przyznało autorom najlepszych prac 2 nagrody i 3 wyróżnienia.
Sekcja imprezowo-teatralna była współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Teatru. Złożono 
kwiaty pod pomnikiem Leona Schillera (Halina Nicpan i Ryszard Bonisławski). Przedstawiciele 
TPŁ uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez Urząd Miasta w Teatrze Nowym.
TPŁ było współorganizatorem IV Międzyszkolnej Sesji z cyklu "Młodzi łodzianie promują swoje 
miasto". Inicjatorem sesji była Jadwiga Kolanek. Temat sesji w XXI LO brzmiał: Za kulisami teatru
. W imprezie wzięła udział Krystyna Bobrowiska - honorowy prezes TPŁ, a prezes Ryszard 
Bonisławski wygłosił prelekcję.
6 maja odbyło się spotkanie towarzystw regionalnych z województwa łódzkiego. Organizatorem 
spotkania był wiceprezes Władysław Tomaszewicz. W spotkaniu wzięło udział 30 osób 
z 13 towarzystw. W ŁDK prezes Ryszard Bonisławski wygłosił prelekcję "Rola stowarzyszeń 
regionalnych w promowaniu małych ojczyzn". Odbyła się dyskusja, następnie prezes poprowadził 
kilkugodzinną wycieczkę "Szlakiem Łodzi wielokulturowej".
W maju w intencji członków TPŁ sprawowana była msza święta w łódzkiej katedrze.
Sekcja imprezowa była organizatorem wieczoru Cieniom łódzkiej kultury poświęconego zmarłym 
w 2006 r. twórcom kultury. Impreza odbyła się w Klubie Nauczyciela w październiku. Inicjatorką 
uroczystości była Krystyna Bobrowska. Organizacją zajęli się: Jadwiga Kolanek, Antoni Banasiak, 
Anna Nuc.
TPŁ było współorganizatorem IV Konferencji Naukowej z cyklu Kultura muzyczna Łodzi na 
temat: "Operetka i Teatr Muzyczny w Łodzi" - z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia łódzkiej sceny 
operetkowej. Prelekcję wygłosił Ryszard Bonisławski.
W okresie wakacyjnym TPŁ wspólnie z Filharmonią Łódzką zorganizowało 4 wycieczki po 
regionie połączone z koncertami Kolory Polski wzięło w nich udział 137 osób.
TPŁ było współorganizatorem twórczych warsztatów dla młodzieży Muzeum wyobraźni od 
Malewicza do Beuysa . Celem projektu było zainteresowanie młodzieży sztuką współczesną 
Warsztaty zakończyły się w marcu. Efektem projektu była wystawa plastyczna w Galerii Manhattan
i wydany drukiem katalog.



Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna, wspólnie z Anną Nuc i Elżbietą Malińską, opracowała 
i wydała bibliografię wydawnictw TPŁ w latach 1962-2006.

TPŁ i koło Przyjaciół Rudy Pabianickiej było organizatorem 2 wycieczek (po Rudzie i na 
Lublinek), w których wzięło udział około 60 osób. W czerwcu odbyło się Święto Rudy Pabianickiej
i Dzień Sąsiada. Koło Towarzystwa Przyjaciół Rudy Pabianickiej było współorganizatorem imprezy
na Rudzkiej Górze. Zorganizowano spacer po Rudzie (Jadwiga Zareda i Jarosław Stawowski). 
Wieczorem na Górce Chachulskiej odbyło się spotkanie sąsiadów. Wraz z Ligą Morską na stawach 
Stefańskiego zorganizowano Noc Świętojańską. Odbyły się zabawy i konkursy. W imprezie wzięło 
udział około 90 osób. Członkowie koła wzięli udział w uroczystości wodowania katamaranu na 
baterie słoneczne - stawy Stefańskiego. Z inicjatywy koła zorganizowano wystawę fotograficzną 
Uroki Rudy Pabianickiej w Galeryjce- Olimpijce . Członkowie koła wygłosili prelekcje w SP 
nr 143. W "Wędrowniku" ukazały się artykuły o Rudzie Pabianickiej autorstwa Jadwigi Zaredy.

Przedstawiciele Zarządu TPŁ brali udział w wielu imprezach odbywających się na terenie szkół 
jako członkowie jury w konkursacho Łodzi (Elżbieta Koncewicz), wygłaszając prelekcje dla 
młodzieży (Ryszard Bonisławski) i mieszkańców regionu (Sieradz, Pabianice - Ryszard 
Bonisławski) - w sumie 18, prowadzili wycieczki autokarowe (Ryszard Bonisławski - 4).
Członkowie Zarządu reprezentowali Towarzystwo w obchodach rocznicowych, wernisażach, 
koncertach, promocjach książek o Łodzi, sesjach popularnonaukowych, spektaklach teatralnych.
Dużą popularnością cieszy się program TVP3 Łódź - Filmowa Encyklopedia Łodzi, który prowadzi
prezes Ryszard Bonisławski.

TPŁ posiada od tego roku stronę internetową - twórcami są Marta Zawadzka i Ryszard 
Bonisławski.

TPŁ było współorganizatorem kursu przewodników, który ukończyły 23 osoby.

Opracowała
Wiceprezes Elżbieta Koncewicz


