SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ ŁODZI W 2008 ROKU
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi jest stowarzyszeniem działającym od 1959 r.
Od 2006 r. jest organizacją pożytku publicznego.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. liczyło 318 członków, w tym 140 dzieci i młodzieży skupionych
w 11 kołach i 3 członków wspierających (Terwo, Toya, Stowarzyszenie Kupców Polskich).
Od poniedziałku do czwartku dyżury w siedzibie przy ul. Łagiewnickiej pełnili społecznie
członkowie Zarządu TPŁ (Danuta Kierczuk, Elżbieta Koncewicz, Otylia Kurzawa, Elżbieta
Malińska, Anna Nuc, Teresa Urbańska).
Nadzór nad sprawami finansowymi oraz administracyjno - gospodarczymi związanymi
z funkcjonowaniem biura, a także z ich realizacją miała wiceprezes Elżbieta Koncewicz.
Inne sprawy wykonywali dyżurujący członkowie Zarządu.
W 2008 r. odbyło się 7 posiedzeń Prezydium Zarządu i 2 posiedzenia Zarządu.
TPŁ działało w 3 sekcjach: imprezowo - teatralnej, szkolnej i turystycznej.
Wszystkie sekcje realizowały cele zgodne z założonymi planami pracy, poprzez stosowanie różnych
form działania.
Sekcja imprezowo - teatralna.
Sekcja była współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Teatru. Uroczystość odbyła się pod
pomnikiem Leona Schillera, gdzie członkowie Zarządu (A. Mucha, E. Koncewicz, R. Bonisławski)
złożyli kwiaty. Organizatorem była Jadwiga Kolanek - przewodnicząca sekcji.
Z okazji MDT Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało medale Pro Publico Bono im. Sabiny
Nowickiej. Zostały one wręczone 5 osobom i 2 instytucjom szczególnie zasłużonym dla kultury
w naszym mieście. Odbyło się to podczas uroczystości w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio”.
Sekcja była współorganizatorem VI Międzyszkolnej Sesji z cyklu „Młodzi łodzianie promują swoje
miasto”. Tematem wiodącym sesji była „Łódź Festiwalowa”. Organizatorem uroczystości,
która odbyła się w XXI LO była Jadwiga Kolanek, a prelekcję wygłosił R. Bonisławski.
Członkowie sekcji i Zarządu reprezentowali TPŁ podczas łódzkich imprez kulturalnych.
Pani Anna Nuc uczestniczyła w spotkaniach poświęconych prof. J. Augustyniakowi w WiMBP
i uroczystości wręczenia nagrody Złoty Exlibris 2007, a także w jury III Międzygimnazjalnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły w Gimnazjum Nr 32.
E. Koncewicz, A. Nuc, J. Zareda, R. Bonisławski uczestniczyli w uroczystościach w Przedborzu
z okazji 585 rocznicy nadania praw miejskich Łodzi przez króla Władysława Jagiełłę.
Sekcja imprezowo - teatralna TPŁ była współorganizatorem spotkania z panią Krystyną Bobrowską
(Honorowy Prezes TPŁ). Spotkanie „Moja teatralna Łódź” odbyło się w WiMBP, a imprezę
prowadziła A. Nuc.

TPŁ było współorganizatorem „Wieczoru Wspomnień” poświęconego pamięci łodzian – ludzi
kultury, nauki, oświaty zmarłych w latach 2006 - 2008. Spotkanie odbyło się w Klubie Nauczyciela,
prowadził je R. Bonisławski - prezes, uroczystość przygotowali J. Kolanek i A. Mucha, a oprawę
muzyczną zapewniła młodzież z XXI LO.
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 2008 r. zorganizowano Konkurs Historyczno - Plastyczny „585 Lat Miasta Łodzi”.
Współorganizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 175. Konkurs adresowany był do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Zgłosiło się 97 uczniów (64 ze szkół podstawowych
i 33 z gimnazjum). Do finału zakwalifikowało się 11 osób. Komisja konkursowa w składzie:
E. Koncewicz i J. Mitek z TPŁ oraz M. Dębowska i D. Bartoszek-Sowa z SP Nr 175. Przyznano
11 nagród i wyróżnień, a wręczenie ich odbyło się w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima.
Sekcja szkolna TPŁ i SP Nr 19 były organizatorami Konkursu Historyczno-Literacko-Plastycznego
„Spacerkiem po Łodzi”. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych.
Zgłosiły się 82 osoby z 12 szkół. Komisja konkursowa przyznała 15 nagród i wyróżnień. Nad
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała J. Mitek, a uroczyste podsumowanie odbyło się
w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima.
W lutym 2008 r. sekcja szkolna ogłosiła IV Regionalny Konkurs Literacki „Moje ulubione miejsce
w Łodzi i regionie”. Współorganizatorem konkursu była SP Nr 34. Na konkurs napłynęło 77 prac
z 35 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Komisja w składzie: J. Kolanek
i H. Nicpan z TPŁ oraz T. Szczęsna ze SP Nr 205 przyznała 10 nagród i 16 wyróżnień. Nad całością
konkursu i jego prawidłowym przebiegiem czuwała p. B. Cygan. Uroczyste podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima.
W czerwcu 2008 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Magiczne Miejsca
Województwa Łódzkiego”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 70
i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Łodzi
i województwa łódzkiego. Do konkursu zgłosiło się 107 uczniów z 37 szkół. Nad całością konkursu
czuwał p. Zdzisław Kurman. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu i przyznała
6 nagród i 2 wyróżnienia. Uroczystość zakończenia uświetnił występ dziecięcego zespołu
folklorystycznego „Kuniconka”.
W dniu 5.06.2008 r. w SP Nr 34 odbyła się promocja płyty DVD „Moja Łódź” wydanej przez TPŁ
dzięki sponsorom i dużemu zaangażowaniu p. Elżbiety Wojsy i p. Teresy Urbańskiej. Na płycie
znalazły się piosenki nagrodzone w ostatnich edycjach konkursu „Przegląd Piosenki o Łodzi”.

15.06.2008 r. na antenie Radia Łódź, w programie p. red. B. Wiśniewskiej odbyła się promocja
płyty i wywiady z laureatami konkursów.
W 2008 r. sekcja szkolna zorganizowała 4 imprezy turystyczne dla dzieci i młodzieży
(2 rajdy i 2 spacerki). Ogółem wzięło w nim udział 668 uczniów z 40 szkół. Uczestnicy rajdów
otrzymali materiały promocyjne z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą U. M. Ł.
Organizatorem i przewodnikiem imprez była p. Agnieszka Wasiak.
Odbyły się 2 spotkania z opiekunami szkolnych kół TPŁ i nauczycielami prowadzącymi zajęcia
z regionalizmu. Spotkania połączone z prelekcjami p. M. Borkowskiego i p. R. Bonisławskiego
odbyły się w Planetarium i Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Organizatorkami spotkań były
p. J. Mitek i p. E. Koncewicz.
W trakcie realizacji są konkursy ogłoszone jesienią 2008 r. – regulaminy zostały rozesłane do szkół:
- XV Konkurs „Piosenki o Łodzi” w 50 rocznicę powstania TPŁ - odpowiedzialne: p. E. Wojsa
i p. T. Urbańska.
- Konkurs na najciekawszy projekt z edukacji regionalnej „Moja ulica, moja dzielnica, moje miasto,
mój region” (odpowiedzialna p. J. Mitek).
- XIV Konkurs Fotograficzny „ Obiekty firm zagranicznych w Łodzi i regionie łódzkim”
(odpowiedzialne: p. Danuta Kierczuk i p. Wiesława Pietura.
Sekcja turystyczna.
Podstawową formą działalności sekcji były spacery po Łodzi i okolicy.
W 2008 r. odbyło się 49 spacerków dla 2575 uczestników, które przeprowadził
p. Bogumił Zawadzki i p. Marta Zawadzka.
Dla usprawnienia uczestnictwa w spacerkach sporządzone były kwartalne plany wycieczek
opracowane przez p. M. Zawadzką przy współudziale Leokadii i Bogumiła Zawadzkich.
Program spacerków obejmował w minionym roku tereny związane z dolinami łódzkich rzek.
W okresie wakacyjnym trasy 2 spacerów nawiązywały do rocznicy nadania praw miejskich Łodzi
i rocznicy likwidacji getta łódzkiego.
Spacery były częściowo finansowane przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.
Prezes R. Bonisławski wspólnie z redaktor „Gazety Wyborczej” –Joanną Podolską stworzyli
4 „spacerowniki” po dzielnicach Łodzi. Po ukazaniu się każdego z przewodników odbywały się
wycieczki, w których tłumnie uczestniczyli łodzianie (około 300 w każdej wycieczce).
P. R. Bonisławski prowadził 5 spacerków dolinami rzek łódzkich współorganizowanych przez
Łódzką Spółkę Infrastrukturalną. W każdym ze spacerków brało udział około 60 osób.
W 2008 r. odbyło się 6 z zaplanowanych 9 wycieczek autokarowych. Organizatorką była
p. M. Zawadzka - przewodnicząca sekcji turystycznej i p. B. Zawadzki. W wycieczkach wzięły
udział 263 osoby.

W okresie wakacji TPŁ z Filharmonią Łódzką zorganizowało 14 wycieczek na Wędrowny Festiwal
Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Wycieczki prowadzili: p. R. Bonisławski i p. Dariusz
Chwalborski. Wzięło w nich udział 651 osób. Na zakończenie każdej wycieczki uczestnicy
wysłuchali koncertu filharmoników łódzkich.
Działalność poza sekcjami
23.06.2008 r. p. J. Zareda prowadziła wycieczkę po Starym Mieście dla dzieci z półkolonii Pałacu
Młodzieży im. J. Tuwima.
TPŁ i Koło Przyjaciół Rudy Pabianickiej było organizatorem 3 wycieczek, w których wzięło udział
około 60 osób.
Koło zorganizowało imprezy plenerowe „Dzień Sąsiada”, „Świętojanki”, Zawody latawcowe
na Rudzkiej Górze. Współorganizatorem była Liga Morska i Rzeczna, Aeroklub Łódzki, Hufiec
ZHP Łódź-Górna.
Członkowie Zarządu TPŁ reprezentowali Towarzystwo w obchodach rocznicowych, wernisażach,
koncertach i promocjach książek.
Jak co roku członkowie TPŁ - p. R. Bonisławski, p. A. Banasiak, p. E. Malińska, p. J. Zareda,
p. M. Zawadzka zapalili znicze na grobach zmarłych członków naszego Towarzystwa.
14.05.2008 r. p. Jadwiga Zareda na wniosek TPŁ otrzymała Odznakę Za Zasługi Dla Miasta Łodzi.
TPŁ posiada stronę internetową, tworzy ją p. M. Zawadzka.
Opracowała
Elżbieta Koncewicz

