
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ŁODZI W 2007 ROKU

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi jest stowarzyszeniem działającym od 1959 r. Od 2006 r. 
jest organizacją pożytku publicznego.
Na dzień 31.12.2007 r. liczyło 339 członków, w tym 122 uczniów skupionych w 20 kołach 
i 3 członków wspierających (Terwo, Toya, Stowarzyszenie Kupców Polskich).
Ze względu na trudności finansowe Stowarzyszenie zrezygnowało z zatrudnienia sekretarki. 
Od poniedziałku do czwartku dyżury w siedzibie przy ulicy Łagiewnickiej pełnili społecznie 
członkowie Zarządu TPŁ (Danuta Kierczuk, Elżbieta Koncewicz, Otylia Kurzawa, Elżbieta 
Malińska, Anna Nuc, Teresa Urbańska).
Nadzór nad bieżącymi sprawami finansowymi oraz administracyjno-gospodarczymi związanymi 
z funkcjonowaniem biura miała 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 
różnych form działania.

Sekcja szkolna

Działalność sekcji szkolnej koncentrowała się na następujących kierunkach:
- konkursy dla dzieci i młodzieży;
- rajdy i spacery;
- zebrania i prelekcje;
- udział w imprezach, jury konkursów szkolnych.
W 2007 r. zostały zorganizowane dwa kolejne konkursy XII cyklu konkursów "Łódzkie Skrzydła" 
o Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi.
W miesiącach styczniu i lutym opracowano regulaminy konkursów historycznego i muzycznego 
(Janina Mitek, Barbara Cygan, Teresa Urbańska, Elżbieta Wojsa).
Współorganizatorem Konkursu Historycznego "Co wiem o Łodzi i najbliższej okolicy" była Szkoła
Podstawowa nr 175 w Łodzi. Tamże w dniu 15.03 odbył się I etap konkursu. Przystąpiło do niego 
228 osób z 52 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do finału 
zakwalifikowało się 18 uczniów. Jury w składzie: Bogumił Zawadzki przewodniczący, Elżbieta 
Koncewicz, Danuta Kierczuk, Janina Mitek, Barbara Cygan, Anna Nuc przyznało 12 nagród 
i wyróżnień. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w SP nr 175.
Współorganizatorem Konkursu Muzycznego była Szkoła Podstawowa nr 189. W przesłuchaniach 
wzięło udział 370 uczestników z 22 placówek szkolnych i 2 pozaszkolnych. Jury w składzie: Janina
Golańska, Krzysztof Cwynar, Beata Kurman, Elżbieta Wojsa przyznało 12 nagród i 5 wyróżnień. 
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu miała Teresa Urbańska. Uroczyste podsumowanie 
i koncert laureatów odbyły się w Szkole Podstawowej nr 34. Nagrodę specjalną w postaci sesji 
nagraniowej w "Radiu Łódź" przyznano dla 4 wyróżnionych piosenek. 
Zakwalifikowano 11 premierowych piosenek do umieszczenia na płycie. Czuwała nad tym 
Elżbieta Wojsa.
W XII edycji "Łódzkich Skrzydeł" żadna szkoła nie spełniła warunków regulaminu konkursu 
i nie przyznano Nagrody Prezydenta Łodzi. Podsumowanie konkursu połączono z wręczeniem 
nagród, plakietek i dyplomów odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2. Dużym zaangażowaniem 
w prawidłowy przebieg uroczystości wykazały się: Danuta Kierczuk i Wiesława Pietura.
W lutym 2007 r. sekcja szkolna ogłosiła III Regionalny Konkurs Literacki "Moje ulubione miejsce 
w Łodzi i Regionie". Współorganizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi. 
Do konkursu przystąpiło 58 uczniów z 26 szkół z Łodzi i regionu łódzkiego. Jury konkursu: 
Jadwiga Kolanek, Halina Nicpan, Teresa Szczęsna przyznało 12 nagród i 9 wyróżnień. 



Nad całością konkursu i jego prawidłowym przebiegiem czuwała Barbara Cygan. Uroczyste 
podsumowanie z wręczeniem nagród odbyło się w SP nr 34.
Odbyło się jedno spotkanie z opiekunami szkolnych kół TPŁ w Muzeum Geologicznym 
Uniwersytetu Łódzkiego połączone z prelekcją.
W 2007 r. sekcja szkolna zorganizowała 4 imprezy turystyczne dla dzieci i młodzieży 
(2 rajdy i 2 spacerki). Ogółem wzięło w nich udział 538 uczniów z 25 szkół. Organizatorem 
i przewodnikiem była Agnieszka Wasiak.
W II połowie października został ogłoszony konkurs "Magiczne miejsca województwa łódzkiego". 
Inicjatorem konkursu był Zdzisław Kurman, a adresowany jest on do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Współorganizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 70 
i Regionalna Organizacja Turystyczna. Do konkursu zgłosiło się 128 uczniów z 43 szkół z Łodzi 
i regionu. Jest on w trakcie realizacji.

Sekcja imprezowo-teatralna

W styczniu 2007 r. odbyło się noworoczne spotkanie w Kościele Garnizonowym, podczas którego 
wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu literackiego "Łódź - moje miejsce z wyboru". 
Wyniki konkursu i fragmenty nagrodzonych prac przedstawiono w audycji nadanej przez Radio 
Łódź, a najlepszą pracę wydrukował "Tygiel Kultury". Organizatorem konkursu była Anna Nuc.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego odbyło się 
spotkanie przedstawicieli TPŁ (R. Bonisławski, A. Nuc, E. Malińska) z Dyrekcją Biblioteki 
podsumowujące pracę nad przygotowaniem i wydaniem "Bibliografii wydawnictw TPŁ 
1962-2006".
Sekcja była współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Teatru. Złożono kwiaty pod pomnikiem 
L. Schillera (K. Bobrowska, H. Nicpan, R. Bonisławski).
Z inicjatywy TPŁ ustanowiono Medal "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej. 
Został on wręczony 17 osobom i 3 instytucjom szczególnie zasłużonym dla kultury w naszym 
mieście podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
(R. Bonisławski).
TPŁ było współorganizatorem V Międzyszkolnej Sesji z cyklu "Młodzi łodzianie promują swoje 
miasto". Inicjatorką i organizatorką sesji w XXI LO była Jadwiga Kolanek, a prezes R. Bonisławski
wygłosił prelekcję "Magia Łodzi".
K. Bobrowska, H. Nicpan, E. Malińska, A. Nuc dokonały przeglądu około 1000 archiwalnych zdjęć
dokumentujących działalność TPŁ. W efekcie zostały opisane i wybrane fotografie prezentujące 
pracę Klubu Miłośników Teatru TPŁ od 1963 r. do lat 90. XX w., którymi uzupełniono albumy 
kronikę. Można je było obejrzeć w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego TPŁ w Bibliotece 
Wojewódzkiej i Miejskiej im. J. Piłsudskiego w dniu 10 grudnia 2007 r.

Sekcja turystyczna

Podstawową formą działalności Sekcji Turystycznej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi są spacery po 
Łodzi i najbliższej okolicy dla mieszkańców miasta i okolic. Spacery przyczyniają się do 
popularyzacji miasta wśród jej mieszkańców, uczą historii, budzą zaciekawienie problemami Łodzi,
kształtują postawę lokalnego patriotyzmu, zapoznają z topografią miasta, umożliwiają dotarcie 
do mniej znanych miejsc i zabytków. W 2007 roku odbyły się 42 spacery sobotnie dla 2550 
uczestników (60,7 uczestników / spacer), które prowadził Bogumił Zawadzki. Dla usprawnienia 
uczestnictwa w spacerach sporządzane były kwartalne plany wycieczek, które następnie 
rozprowadzane były pomiędzy zainteresowanych. W pierwszym kwartale sporządzał je Władysław 
Tomaszewicz, pozostałe trzy kwartały opracowali Leokadia, Marta i Bogumił Zawadzcy oraz 
Dariusz Chwalborski. 



Program spacerów obejmował m.in.:
- parki i lasy łódzkie i podłódzkie;
- świątynie łódzkie w tym różnych wyznań;
- cmentarze łódzkie;
- przedmieścia Łodzi;
- miejscowości podłódzkie;
- muzea i obiekty historyczne.

        Ryszard Bonisławski, wspólnie z redaktor Gazety Wyborczej Joanną Podolską, stworzyli 
11 "Spacerowników" po dzielnicach Łodzi. Po ukazaniu się każdego z przewodników odbywała się 
wycieczka, w której tłumnie uczestniczyli Łodzianie. W spacerach wzięło udział 6480 osób 
(589 osób / spacer).
W 2007 roku po długiej przerwie powrócono do organizacji wycieczek autokarowych 
organizatorem była Marta Zawadzka, a wycieczki prowadził Bogumił Zawadzki. Odbyły się 
4 wycieczki na interesujących trasach, w których wzięło udział 131 osób (33 osoby / wycieczkę). 
Autokary zapewniała Agencja Turystyczno-Handlowa IKARTUR.
W okresie wakacyjnym prezes TPŁ Ryszard Bonisławski w porozumieniu z Filharmonią Łódzką 
zorganizował 10 wycieczek autokarowych na Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory 
Polski". Wzięło w nich udział 480 osób (48 osób / wycieczkę). Zakończeniem każdej wycieczki był
koncert w ramach festiwalu. Autokary zapewniała Agencja Turystyczno-Handlowa IKARTUR. 
Dzięki aktywności TPŁ w czasie trwania Festiwalu zdobył on prestiżową nagrodę 
"Produkt turystyczny roku 2007" przyznawaną przez Polską Organizację Turystyczną.
Wspólnie z PTTK oddział w Łodzi zorganizowany został kurs przewodnicki, który w 2007 roku 
ukończyły 23 osoby. Kurs prowadził Ryszard Bonisławski.
Dla aktywu Towarzystwa i opiekunów szkolnych kół TPŁ zorganizowano pełnopłatną wycieczkę 
do Lwowa, w której wzięło udział 28 osób. Organizatorem była Jadwiga Zareda, a wycieczkę 
pilotował Maciej Klimczak z Agencji Turystycznej Wilejka.
13 stycznia 2007 roku Władysław Tomaszewicz zorganizował spotkanie noworoczne 
podsumowujące działalność Sekcji Turystycznej TPŁ w 2006 roku. Spotkanie odbyło się w kościele
garnizonowym p.w. św. Jerzego przy ul. św. Jerzego. Spotkanie połączone było z wręczeniem 
nagród w konkursie literackim "Łódź - moje miasto z wyboru" zorganizowanym przez Sekcję 
Imprezowo-Teatralną TPŁ.
15 grudnia 2007 roku odbyło się spotkanie opłatkowe podsumowujące działalność Sekcji 
Turystycznej w mijającym roku połączone z prezentacją multimedialną, zorganizowane przez Martę
Zawadzką.

TPŁ i koło Przyjaciół Rudy Pabianickiej było współorganizatorem Święta Rudy Pabianickiej. 
Zorganizowano wieczór poezji, odbyły się 2 wystawy fotograficzne "Ruda" i wystawa "rękodzieła 
artystycznego". Łodzianie, głównie z Rudy Pabianickiej uczestniczyli w spacerach do Palmiarnii 
i podziwiali "Pałace pofabrykanckie" przy ulicy Pabianickiej. Członkowie koła pomagali w 
przygotowaniu uroczystości odsłonięcia "Pomnika Lotników na Lublinku". Wnieśli aktywny udział 
w uroczystości 50-lecia Hufca ZHP Łódź-Górna. Wszystkimi pracami kierowała Jadwiga Zareda.

Przedstawiciele Zarządu TPŁ brali udział w wielu imprezach odbywających się na terenie szkół 
jako członkowie jury w konkursach. Anna Nuc przewodniczyła jury konkursu recytatorskiego 
poezji K. Wojtyły w Gimnazjum nr 32 w Łodzi. Elżbieta Koncewicz była członkiem jury konkursu 
historycznego "Wiedzy o Łodzi" w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi i Szkole Podstawowej 
nr 113 w Łodzi. Danuta Kierczuk reprezentowała TPŁ w konkursie "Łódź - moje miasto" 
w Bibliotece Miejskiej Łódź-Polesie.
E. Koncewicz i R. Bonisławski uczestniczyli w konferencji na temat regionalizmu, która odbyła się 
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.



Członkowie Zarządu reprezentowali Towarzystwo w obchodach rocznicowych, wernisażach, 
koncertach, prezentacjach książek o Łodzi.
Jak co roku zapalono znicze na grobach zmarłych członków TPŁ (R. Bonisławski, A. Binasiak, 
Z. Kurman, J. Zgreda).
Dużą popularnością cieszy się program TVP Łódź "Filmowa Encyklopedia Łodzi", który prowadzi 
Ryszard Bonisławski.
TPŁ posiada stronę internetową - tworzy ją Marta Zawadzka.

Opracowała
E. Koncewicz


