
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ŁODZI W 2009 ROKU

W roku 2009 minęło 50 lat od założenia Towarzystwa Przyjaciół Łodzi (29.11.1959 r.)

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stowarzyszenie liczyło 249 członków, w tym 130 dzieci i młodzieży 
skupionych w 11 kołach i 1 członek współpracujący - TV TOYA.

Od poniedziałku do czwartku dyżury w siedzibie przy ulicy Łagiewnickiej pełnili członkowie 
Zarządu TPŁ: Elżbieta Koncewicz, Otylia Kurzawa, Elżbieta Malińska, Teresa Urbańska, Anna 
Nuc, Danuta Kierczuk.

Nadzór nad sprawami finansowymi oraz administracyjno-gospodarczymi związanymi 
z funkcjonowaniem biura, a także ich realizację miała wiceprezes Elżbieta Koncewicz.

W 2009 r. odbyło się 7 posiedzeń Prezydium Zarządu i 2 posiedzenia Zarządu.

TPŁ działało w 3 sekcjach: szkolnej, imprezowo-teatralnej i turystycznej.

Wszystkie sekcje realizowały cele zgodnie z przedstawionymi planami pracy poprzez stosowanie 
różnych form działania.

Sekcja imprezowo-teatralna

Sekcja była współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Teatru 27.03. Uroczystość odbyła
się pod pomnikiem Leona Schillera, pod którym członkowie Zarządu: Jadwiga Kolanek, Teresa 
Urbańska, Elżbieta Koncewicz, Ryszard Bonisławski złożyli kwiaty.

Organizatorem była Jadwiga Kolanek- przewodnicząca sekcji.

Z okazji MDT TPŁ przyznała medal Pro Publico Bono im. Sabiny Nowickiej 5 osobom 
i 2 instytucjom szczególnie zasłużonym dla kultury Łodzi i regionu. Uroczystość odbyła się 
w Teatrze Lalki i Aktora „Arlekin”. Teatr ten otrzymał przyznawaną przez TPŁ Srebrną Łódkę 
za spektakl „ Opera za trzy grosze”.

Sekcja była współorganizatorem VII Międzyszkolnej Sesji z cyklu: Młodzi łodzianie promują swoje
miasto. Tematem wiodącym sesji były ogrody Łodzi. W imprezie wzięło udział 7 gimnazjów. 
Uroczystość podsumowująca odbyła się w XXVI LO, jej organizatorem była Jadwiga Kolanek.

Sekcja szkolna

W roku 2009 zorganizowano konkurs-prezentację multimedialną na temat „ Moja ulica, moja 
dzielnica, moje miasto, mój region”. Współorganizatorami były: Łódzkie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Szkoła Podstawowa Nr 19.

Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich typów szkół.

Zgłosiło się 47 zespołów (19 szkół podstawowych, 15 gimnazjalnych i 13 ponadgimnazjalnych). 
Konkurs przebiegał w trzech etapach. Do finałów zakwalifikowały się zespoły z 6 szkół.



Komisja konkursowa oceniła bardzo wysoko prace zespołów. Projekty realizowane 
w ww. szkołach, w ciągu roku były bardzo ciekawe, a prezentacje multimedialne przygotowane 
bardzo dokładnie i nowatorsko.

Przyznano 6 równorzędnych pierwszych nagród.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w SP nr 19. Organizatorem konkursu i członkiem 
jury była Janina Mitek - przewodnicząca sekcji szkolnej TPŁ. W pracy komisji uczestniczyła 
wiceprezes Elżbieta Koncewicz.

Sekcja szkolna TPŁ i SP Nr19 były organizatorami V edycji Konkursu Historyczno-Literacko-
Plastycznego „Spacerkiem po Łodzi” w 50 rocznicę powstania TPŁ. Temat konkursu „ Łódzkie 
obiekty sportowe” przewidywał wykonanie projektu kalendarza.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, a uczestniczyło w nim 62 uczniów 
z 18 szkół. Komisja konkursowa przyznała 7 nagród i wyróżnień. Podsumowanie odbyło się w SP 
Nr19. Organizatorem i członkiem jury była Janina Mitek.

Sekcja szkolna TPŁ i Szkoła Podstawowa Nr 34 były organizatorami V Jubileuszowego 
Regionalnego Konkursu Literackiego „Moje ulubione miejsca w Łodzi i Regionie”.

Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich typów szkół z terenu Łodzi i najbliższej okolicy. 
Na konkurs wpłynęło 70 prac z 31 szkół. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów i przyznała 
12 nagród i 13 wyróżnień. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w SP 
nr 34. Organizatorem konkursu była Barbara Cygan z Zarządu TPŁ. Członkami komisji 
konkursowej (sprawdzanie prac) była Jadwiga Kolanek i Halina Nicpan (członkinie Zarządu).

W 2009 r. zorganizowano XIV Konkurs Fotograficzny „Obiekty firm zagranicznych w Łodzi 
i Regionie”. Współorganizatorem konkursu były Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr20 i Pałac 
Młodzieży. Konkurs adresowany był do wszystkich typów szkół i uczestników zajęć w placówkach 
wychowania pozaszkolnego. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z 10 szkół.

Komisja konkursowa przyznała 9 nagród i 7 wyróżnień. Podsumowanie konkursu i wręczenie 
nagród odbyło się w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. Sekcja szkolna TPŁ i SP Nr 34 były
organizatorami XV Przeglądu Piosenki o Łodzi. Konkurs adresowany był do: solistów, zespołów 
wokalnych, zespołów wokalno - instrumentalnych, zespołów wokalno-ruchowych oraz chórów 
z przedszkoli i wszystkich typów szkół oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania 
pozaszkolnego. Do przesłuchania przystąpiło 450 uczestników z 26 placówek. Wśród wykonanych 
piosenek zaprezentowano 19 utworów premierowych. Komisja konkursowa we wszystkich 
kategoriach przyznała 37 nagród i 12 wyróżnień. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbyło
się w SP Nr 34.

Organizatorami konkursu z Zarządu TPŁ były: Elżbieta Wojsa i Teresa Urbańska.

W maju 2009 r. w Radio Łódź, w programie Barbary Wiśniewskiej nagrano audycję w której 
uczestniczyli: Elżbieta Wojsa, Krzysztof Cwynar, chóry z Gimnazjum Nr2 i Gimnazjum Nr 34 
oraz soliści: Katarzyna Kowalczyk, Katarzyna Wojtczak, Piotr Tomczak i Ewelina Kisiel.

Należy podkreślić, że organizatorzy z ramienia TPŁ i członkowie jury w poszczególnych 
konkursach wykonywali swoją pracę honorowo, nie pobierając za nią wynagrodzenia.

Dla młodzieży szkolnej zorganizowano dwa rajdy.



28.03. odbył się rajd „ Poznajemy budowle Wiesława Lisowskiego”. W rajdzie wzięły udział 
drużyny z 14 szkół, ogółem uczestniczyło w imprezie 235 uczniów pod opieką 23 nauczycieli.

3.10 odbył się rajd „Śladami Litzmannstadt Getto”. W rajdzie uczestniczyły drużyny z 23 łódzkich 
szkół, ogółem 478 osób, w tym 447 uczniów pod opieką 31 nauczycieli.

Odbyły się dwa spacerki: 25.04.- spacer po Księżym Młynie, a 14.11.- spacer po Starym 
Cmentarzu. W każdym z nich uczestniczyło 40 osób. Organizatorem i przewodnikiem imprez 
turystycznych dla dzieci i młodzieży była Agnieszka Wasiak. Imprezy odbywały się w soboty.

6.11. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 34 odbyły się Warsztaty Regionalne. Współorganizatorem 
była sekcja szkolna TPŁ. W warsztatach uczestniczyło 120 uczniów z 10 szkół. Uczestnicy mogli 
brać udział w trzech losowo wybranych formach zajęć prowadzonych przez nauczycieli SP Nr 34: 
zajęciach tanecznych, piosenki o Łodzi, sławni łodzianie, gwara łódzka, symbole Łodzi, 
architektura Łodzi. Organizatorem warsztatów z ramienia TPŁ była Barbara Cygan. W uroczystości
zakończenia i wręczenia nagród uczestniczyła Elżbieta Koncewicz-wiceprezes TPŁ.

Sekcja turystyczna

Podstawową formą działalności sekcji turystycznej TPŁ 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 2009 r. odbyło się 49 spacerów sobotnich i 3 niedzielne dla 3008 uczestników (58 
uczestników/spacer), które prowadzili: Bogumił Zawadzki, Marta Zawadzka i Alina Jabłońska. 
Dla usprawnienia uczestnictwa w spacerach sporządzane były kwartalne plany wycieczek, które 
następnie rozprowadzane były pomiędzy zainteresowanych. Programy sporządzała Marta 
Zawadzka przy współudziale Leokadii Zawadzkiej. Tematyka spacerów nawiązywała do zieleni 
miasta. W okresie wakacyjnym trasy kilku spacerów nawiązywały do rocznicy nadania Łodzi praw 
miejskich oraz rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getta.

W 2009 r. odbyły się 3 z zaplanowanych 5 wycieczek autokarowych. Organizatorem 
i przewodnikiem wycieczek była Marta Zawadzka. W wycieczkach wzięło udział 128 osób (43 
osoby/wycieczkę). Autokary zapewniła Agencja Turystyczno-Handlowa Ikartur.

Prezes Ryszard Bonisławski wygłosił 12 prelekcji w bibliotekach i szkołach dotyczących 
problematyki regionalnej. Prowadził zajęcia dla nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie (8 zajęć).

W okresie wakacji TPŁ wspólnie z Filharmonią Łódzką zorganizowało 12 wycieczek na Wędrowny
Festiwal Filharmonii Łódzkiej „ Kolory Polski”. Wycieczki prowadził m.in. Ryszard Bonisławski. 
Prezes prowadził również 9 wycieczek dla mieszkańców naszego miasta.

Zorganizowano również wycieczkę dla koła TPŁ z Przedszkola Nr 220 i prelekcję dla uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 160.

Członkowie Zarządu reprezentowali Towarzystwo w obchodach rocznicowych, wernisażach, 
koncertach, promocjach książek o Łodzi i innych imprezach. Brali udział w posiedzeniach jury 
konkursów szkolnych: Ryszard Bonisławski - 4, Elżbieta Koncewicz - 1, Anna Nuc - 1.



Wiceprezes Elżbieta Koncewicz w Konferencji poświęconej współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi.

Prezes Ryszard Bonisławski był gościem Biblioteki im. J. Piłsudskiego, w spotkaniu z nim 
uczestniczyło około 200 osób.

Koło Przyjaciół Rudy Pabianickiej zorganizowało 5 wycieczek (po Rudzkiej Górze-3, Cmentarzu 
Żydowskim przy ul. Brackiej-1, Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej-1) w których wzięły udział 
52 osoby.

Koło wspólnie z Ligą Morską w Łodzi zorganizowało imprezy plenerowe: „Świętojanki” 
i „Dzień Sąsiada”.

Członkowie koła założyli przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 zespół muzyczno- wokalny 
(70 osób).

rganizatorką imprez była Jadwiga Zareda.

Jak co roku członkowie TPŁ: Ryszard Bonisławski, Antoni Binasiak, Elżbieta Malińska i Jadwiga 
Zareda zapalili znicze na grobach zmarłych członków Zarządu TPŁ.

Jadwiga Kolanek na wniosek TPŁ otrzymała odznakę „ Za zasługi dla Łodzi”.

TPŁ posiada stronę internetową, którą prowadzi Marta Zawadzka.


