SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI W 2010 ROKU
TPŁ jest stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego działającym od 1959r.
Na dzień 31 grudnia 2010r liczyło 241 członków w tym 73 dzieci i młodzieży skupionych
w szkolnych kołach i 1 członka wspierającego - TV Toya.
W 2010r. Towarzystwo zmieniło siedzibę - otrzymało lokal od miasta, niestety bardzo zaniedbany
- przy ul. Próchnika 1.
Lokal został wyremontowany, doprowadzono energię elektryczną. Największy wkład w
przeprowadzkę i uporządkowanie nowej siedziby wnieśli członkowie Zarządu: Elżbieta Koncewicz,
Elżbieta Malińska, Andrzej Mucha, Anna Nuc, Marek Kołacz oraz Leokadia Zawadzka, Krzysztof
Domański i Piotr Domański.
Większość spraw urzędowych związanych z nowym adresem (Sąd, Urząd Skarbowy,
Urząd Statystyczny, Zakład Energetyczny) załatwiała wiceprezes E. Koncewicz.
Jak w poprzednich latach dyżury w siedzibie TPŁ od poniedziałku do czwartku pełnili społeczne
członkowie Zarządu : E. Koncewicz, O. Kurzawa, E. Malińska, A. Nuc.
W roku 2010 odbyło się 5 posiedzeń Prezydium Zarządu i 2 posiedzenia Zarządu.
Nadzór nad sprawami finansowymi i administracyjno -gospodarczymi związanymi
z funkcjonowaniem biura a także ich realizacją miała wiceprezes E. Koncewicz.
23 stycznia 2010 roku TPŁ obchodziło 50 lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się
w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Wyróżniający się członkowie Zarządu otrzymali listy
gratulacyjne i upominki od Wojewody Łódzkiego - p. Jolanty Chełmińskiej i Dyrektora Wydziału
Kultury - p. Grażyny Bolimowskiej. W spotkaniu wzięli udział goście z towarzystw regionalnych
Ziemi Łódzkiej.
W części artystycznej wzięli udział laureaci Przeglądu Piosenki o Łodzi.
Z okazji Jubileuszu, z inicjatywy Zarządu TPŁ ukazało się wydawnictwo „ 50 lecie TPŁ’.
Autorkami były studentki Uniwersytetu Łódzkiego pp. Magdalena Pawlak i Katarzyna Wiśniewska,
a drukiem zajął się Dom Wydawniczy „Księży Młyn”.
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi działało w 3 sekcjach: szkolnej, turystycznej i imprezowo
- teatralnej.
Sekcja szkolna.
W roku 2010 zorganizowano I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękno Łodzi i regionu
łódzkiego”
I edycja - „Zabytki architektury sakralnej Łodzi i regionu łódzkiego”. Współorganizatorem
konkursu był Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 19 lat ze szkół i innych placówek edukacyjno - kulturalnych.
Na konkurs wpłynęły 434 prace z 67 placówek.

Jury przyznało 12 nagród i 12 wyróżnień. Dodatkowe nagrody przyznano uczestnikom ze szkół
specjalnych. Wszyscy opiekunowie laureatów i wyróżnionych otrzymali podziękowanie w formie
dyplomów.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy połączone z wręczeniem folderów
odbyło się 11.05 w Pałacu Młodzieży z udziałem wiceprezes E. Koncewicz i p.o. dyrektora Pałacu
Młodzieży - p. Małgorzaty Urbaniak - Wawrzyniak.
Organizatorem konkursu z ramienia TPŁ była p. Janina Mitek - przewodnicząca sekcji szkolnej.
Sponsorami nagród byli: Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Pałac Młodzieży i TPŁ.
W 2010 r. sekcja szkolna zorganizowała VI edycję Konkursu Historyczno-Literacko-Plastycznego
„ Spacerkiem po Łodzi - Łódzkie Parki”.
Współorganizatorem była SP Nr 19.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Łodzi.
W konkursie uczestniczyło 129 uczniów z 7 szkół.
Jury przyznało 9 nagród i 3 wyróżnienia.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w SP Nr 19 - 28.05.
Sponsorami nagród było Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ i SP Nr19.
Organizatorem z ramienia TPŁ była p. J. Mitek.
Sekcja szkolna TPŁ i SP Nr 34 były organizatorami VI Regionalnego Konkursu Literackiego
„ Moje ulubione miejsca w Łodzi i Regionie”.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Łodzi i regionu łódzkiego
Na konkurs wpłynęły 72 prace z 35 szkół
Jury konkursu przyznało 13 nagród i 9 wyróżnień.
Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród, wyróżnień i dyplomów odbyło
się 11 VI w SP Nr 34. z udziałem wiceprezes p. E. Koncewicz.
Sponsorami nagród byli: Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Regionalna Organizacja
Turystyczna, Robert Kosiński - firma Korab, kino Silver screen.
Organizatorem konkursu z ramienia TPŁ była p. Barbara Cygan, członkiem jury (sprawdzanie prac
pisemnych) pp. Jadwiga Kolanek - polonistka XXI LO, przewodnicząca sekcji imprezowo
- teatralnej TPŁ i Halina Nicpan – polonistka, honorowy członek TPŁ.
Sekcja szkolna i SP Nr34 były organizatorami XVI Przeglądu Piosenki o Łodzi.
Do przesłuchań przystąpiło 300 uczestników z 25 placówek szkolnych w kategoriach: solista,
zespół, chór.
Zaprezentowano 12 piosenek premierowych.
Jury przyznało 12 nagród i 6 wyróżnień. Przyznano nagrody specjalne dla autorów utworów
premierowych. Wytypowano 11 utworów do umieszczenia w kolejnej edycji Śpiewnika Łódzkiego
i 6 piosenek premierowych do nagrania w Studiu Nagrań Radia Łódź SA. Uroczyste podsumowanie
połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień z udziałem m.in. wiceprezes TPŁ - p. E. Koncewicz,
przedstawicielami Kuratorium i Wydziału Edukacji UMŁ odbyło się 11 VI w SP Nr 34.
Sponsorami nagród było: TPŁ, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, SP Nr 34.
Organizatorami konkursu z ramienia TPŁ były p. p. Elżbieta Wojsa i Teresa Urbańska.
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 2 rajdy: „Śladami łódzkich teatrów XIX i XX w.”
i „Śladami łódzkiej secesji”.
W rajdach uczestniczyły drużyny z 48 szkół (795 osób). Zainteresowane drużyny wzięły udział
w warsztatach organizowanych przez Teatr Wielki (w ramach dnia otwartego).
Zorganizowano 2 spacerki dla dzieci i młodzieży po Księżym Młynie i po Starym Cmentarzu.
W spacerach uczestniczyło 155 uczniów wraz z opiekunami z 12 placówek oświatowych (szkoły,
Dom Dziecka Nr8, Zespół Szkół Specjalnych Nr8 i SOSW Nr2 - Reymontówka. Rajdy i spacery
odbywały się w soboty.
Organizatorem i przewodnikiem z ramienia TPŁ była p. Agnieszka Wasiak.
W listopadzie 2010 r. w SP Nr 46 odbyły się II Warsztaty Regionalne dla uczniów szkół
podstawowych.
Partnerami warsztatów było TPŁ, Pracownia Wychowania Fizycznego UŁ.
Warsztaty współfinansowane były przez Wydział Edukacji UMŁ w ramach projektu „Promocje
oświaty”.
W warsztatach uczestniczyły reprezentacje 16 szkół - 160 uczniów wraz z opiekunami.
Zajęcia przeprowadzone były w 9 salach szkoły oraz w kościele ewangelicko-augsburskim.
Tematyka zajęć: „Taniec ze wstążką”, „Historia Łodzi zaklęta w kamieniu”, „Parki nad Łódką”,
„A ja śpiewam Ci”, „Gwara łódzka”, „Ewangelicy w Łodzi” itp.
Warsztaty zakończone zostały wręczeniem upominków i dyplomów.
Sponsorami nagród oprócz wyżej wymienionego była SP Nr46 i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole.
Warsztaty zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący ŁSPS p. Jan Bido-Katański, dyrektor
Biblioteki Pedagogicznej p. Jarosław Jędrych, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ksiądz
Michał Makula, wiceprezes TPŁ p. Elżbieta Koncewicz.
Organizatorem warsztatów z ramienia TPŁ była p. Barbara Cygan.
Dla dzieci z Przedszkola Nr220 wygłoszono 2 prelekcje o Łodzi i zorganizowano dla nich
2 wycieczki.
Sekcja turystyczna.
Podstawową działalnością sekcji turystycznej TPŁ są spacery po Łodzi organizowane w każdą
zwykłą sobotę roku.
W 2010r. odbyło się 49 spacerów w których wzięło udział 2987 osób.
Spacery prowadzili p. Marta Zawadzka i p.Jan Czemerski.
Wśród uczestników spacerów rozprowadzane były programy spacerów na kolejne kwartały.
Programy sporządzała p. Marta Zawadzka.
Tematyka spacerków nawiązywała do zieleni w mieście. O terminach i tematyce spacerków
informowane były łódzkie media i Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ
(dofinansowało spacery). Informacje o najbliższych spacerach ukazywały się w łódzkiej prasie
i na stronach internetowych łódzkich portali turystycznych.
W 2010r. odbyło się 5 wycieczek autokarowych.
Organizatorem i przewodnikiem była p. Marta Zawadzka.
W wycieczkach wzięło udział 172 osoby.
Autokary zapewniła Agencja Turystyczno-Handlowa „Ikartur”.
TPŁ było organizatorem kursów przewodnickich po Łodzi i regionie, które ukończyło 37 osób
(po Łodzi - 21 osób, po regionie - 10 osób).
Z ramienia TPŁ kursy prowadził prezes Ryszard Bonisławski.

W okresie wakacji TPŁ wspólnie z Filharmonią Łódzką zorganizowało 14 wycieczek na Wędrowny
Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski".
Uczestniczyło 520 osób.
Wycieczki prowadzili p. Ryszard Bonisławski i p. Dariusz Chwalborski.
Sekcja imprezowo-teatralna.
Sekcja była współorganizatorem VIII Międzyszkolnej Sesji z cyklu „Młodzi łodzianie promują
swoje miasto”.
Sesja odbyła się 19 marca.
Tematem były „Portrety łódzkich ulic”.
W sesji wzięło udział 80 uczniów z łódzkich szkół.
Zaprezentowali różne prace m.in. fotografie, wiersze, piosenki, prace plastyczne, prezentacje
multimedialne.
Przy organizowaniu sesji współpracowano m.in. z: PTTK, Tyglem Kultury, Wydziałem Kultury
UMŁ.
Uroczystość podsumowująca odbyła się w XXI LO.
Organizatorem była p. Jadwiga Kolanek.
Sekcja była współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Teatru (27.03). Wspólnie z Wydziałem
Kultury UMŁ zorganizowano doroczną uroczystość pod pomnikiem Leona Schillera. Odczytane
zostało orędzie z okazji MDT, prof. Anna Kuligowska – Korzeniewska w swoim wystąpieniu
przedstawiła aktualne łódzkie rocznice teatralne, przedstawiciele TPŁ złożyli kwiaty.
Organizatorem była p.Jadwiga Kolanek - przewodnicząca sekcji imprezowo -teatralnej.
W czerwcu TPŁ było współorganizatorem gry miejskiej „Gajerwerki”, która miała miejsce
w Muzeum Włókiennictwa.
Dnia 8 listopada zorganizowany został wieczór „Zostali w Naszej Pamięci” poświęcony pamięci
łodzian (ludzi kultury i nauki) zmarłych w latach 2008 - 2010.
Spotkanie przygotowane zostało przy współpracy Klubu Nauczyciela i XXI LO w Łodzi.
Całość prowadził prezes TPŁ p. Ryszard Bonisławski, a organizatorem uroczystości z ramienia TPŁ
była p. J. Kolanek.
Koło Przyjaciół Rudy Pabianickiej.
Koło Przyjaciół Rudy Pabianickiej było współorganizatorem wystawy zdjęć Rudy Pabianickiej i
modeli lotniczych, która odbyła się w Centrum Zajęć Pozalekcyjnych przy ul. Sopockiej (15.05).
Zorganizowano 3 wycieczki (Ogród Botaniczny, Port i Ikea, Rudzka Góra) w których wzięło udział
około 30 osób.
Koło zorganizowało imprezę plenerową „Świętojanki” na Stawach Stefańskiego. W czasie trwania
imprezy wystąpił zespół wokalno -muzyczny (premiera).
Koło współpracuje z PTTK kolportując „Wędrownika”.
Z ramienia TPŁ organizatorką imprez była p. Jadwiga Zareda.
P. Jadwiga Zareda zorganizowała dla członków TPŁ wycieczkę na Ukrainę, która odbyła się
w sierpniu 2010r. Autokar zorganizowało Biuro Turystyczne „Wilejka”.
Przy współpracy z TPŁ ukazały się wydawnictwa:
- Jerzy Krzywik - Kaźmierczyk „Były dancingi i grały orkiestry w mieście Łodzi” - opowieść
o muzyce, knajpach i nocnym życiu w PRL-u.
- Bartosz Stępień „Łódzkie murale” - niedoceniona grafika użytkowa PRL-u.
- Krzysztof R. Kowalczyński „Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta”.

- praca magisterska Krzysztofa Domańskiego „Współpraca organizacji III sektora z samorządem
i organizacjami biznesowymi na przykładzie TPŁ”.
Przedstawiciele TPŁ brali udział w:
- jury V Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły (p. Anna Nuc).
- spotkaniu Klubu Miłośników Starych Tramwajów.
- jubileuszu 65–lecia Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” (p. A. Nuc).
- jubileuszu 35-lecia Muzeum Miasta Łodzi (p. E. Malińska, p. M. Zawadzka, p. R. Bonisławski).
- jubileuszu 90-lecia Diecezji Łódzkiej. Prezes R. Bonisławski przedstawił prezentację
multimedialną na temat: „Nieznane historie łódzkich świątyń fotografią pisane”.
- spotkaniu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego na temat:
„Panorama Literacka Łodzi i Regionu Łódzkiego” (p. A.Nuc)
- promocji ksiązki „Księga Fabryk Łodzi”.
Jak co roku członkowie Zarządu TPŁ; R. Bonisławski, A. Binasiak, E. Malińska, B. Cygan, M.
Zawadzka, J. Zareda zapalili znicze na grobach zmarłych członków Zarządu i zasłużonych łodzian.
Pani Barbara Cygan na wniosek TPŁ otrzymała odznakę „Za zasługi dla Łodzi”.
TPŁ posiada stronę internetową, prowadzi ją p. Marta Zawadzka.

