SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI W 2014 ROKU
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – stowarzyszenie działające od 1959 roku, od 2006 roku organizacja
pożytku publicznego.
W 2014 roku odbyło się 5 posiedzeń Prezydium i 2 posiedzenia Zarządu.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku stowarzyszenie liczyło 91 członków (w tym 8 uczniów, 1 koło
szkolne – 11 osób, 2 członków honorowych, 1 członek wspierający – telewizja TOYA oraz 1 koło
terenowe – Koło Przyjaciół Rudy Pabianickiej.
Od lutego 2014 roku siedziba TPŁ mieści się w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 17 lok. 69U/
Członkowie Zarządu: Dariusz Chwalborski, Elżbieta Koncewicz, Elżbieta Malińska, Anna Nuc,
Katarzyna Wiśniewska pełnili dyżury od poniedziałku do czwartku. Nadzór nad sprawami
finansowymi, administracyjno-gospodarczymi związanymi z funkcjonowaniem biura a także ich
realizację sprawowała wiceprezes Elżbieta Koncewicz.
TPŁ działało w 3 sekcjach: szkolnej, turystycznej, imprezowo-teatralnej.
Sekcja szkolna
Działalność Sekcji Szkolnej TPŁ przebiegała zgodnie z przyjętym planem.
1. Konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej
Konkursy odbywały się pod hasłami:
- Rok 2014 rokiem Jana Karskiego;
- 100 rocznica bitwy pod Łodzią (I wojna światowa).
- IV Konkurs Fotograficzny „Piękno Łodzi i regionu łódzkiego” – „Łódzkie podwórka”. Konkurs
został zorganizowany przez TPŁ, Centrum Informacji Turystycznej i SP nr 54 w Łodzi. W
konkursie wzięło udział 14 szkół z Łodzi (6 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 4
ponadgimnazjalne). Zgłoszono 39 uczniów (27 ze szkół podstawowych, 4 z gimnazjów, 8 ze szkół
ponadgimnazjalnych). Nadesłano 168 prac. Jury konkursu przyznało 9 nagród i 6 wyróżnień w
trzech grupach oraz zakwalifikowało 31 prac do wystawy pokonkursowej. Uroczyste wręczenie
nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 28 maja 2014 roku w Galerii 87 Urzędu
Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87. Wystawa pokonkursowych prac odbyła się w dniach 26
maja – 1 czerwca 2014 roku w Galerii 87 UMŁ. W skład jury konkursu wchodzili: Iwona
Borowińska – dyrektor CIT w Łodzi, Sławomir Grzanek – Prezes Łódzkiego Towarzystwa
Fotograficznego, Joanna Orzechowska – autorka książki „Podwórka Piotrkowskiej”, Jan Siciński –
członek Zarządu TPŁ. Sekretarzami konkursu były: Agnieszka Wasiak – TPŁ i SP nr 51 oraz
Renata Raczek – kierownik Zespołu Informatorów Turystycznych CIT w Łodzi. Laureaci,
wyróżnieni oraz opiekunowie otrzymali dyplomy, podziękowania i nagrody. Partnerami konkursu
byli: Departament Prezydenta UMŁ, Biuro Promocji, Turystyczni i Współpracy z Zagranicą UMŁ,
Galeria 87 UMŁ, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja Niepokalanów, Rada Rodziców
SP nr 51 w Łodzi. Konkurs został zorganizowany pod patronatem senator RP Ryszarda
Bonisławskiego. Osobą odpowiedzialną za konkurs z Zarządu TPŁ była Agnieszka Wasiak.

- „Spacerkiem po Łodzi” – X edycja Konkursu Historyczno-Literacko-Plastycznego „Śladami Jana
Karskiego”. Konkurs został zorganizowany przez TPŁ oraz SP nr 19 w Łodzi. Konkurs adresowany
był do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI. W skład juty konkursu wchodzili: Maria
Konarzewska – polonistka SP nr 19, Dorota Krych – plastyk SP nr 19, Beata Tokarz – informatyk
SP nr 19. Sekretarzem była Janina Mitek – historyk SP nr 19 oraz przewodnicząca sekcji szkolnej
TPŁ. Na konkurs wpłynęło 121 prac z 10 szkół podstawowych z Łodzi. Jury przyznało 6 nagród, 3
wyróżnienia oraz 14 prac zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej. Uroczyste zakończenie
konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 4 czerwca 2014 roku w SP nr 19 w Łodzi.
Wystawa pokonkursowa prac laureatów i wyróżnionych odbyła się w dniach 04-18 czerwca 2014
roku na terenie SP nr 19. Sponsorami nagród byli: Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z
Zagranicą, SP nr 19 oraz TPŁ. Organizatorem konkursu z Zarządu TPŁ była Janina Mitek.
- XX Przegląd Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła” 2014 pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Łodzi, Rady Miejskiej Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi. Organizatorami byli: TPŁ oraz
SP nr 46 w Łodzi. Współorganizatorami konkursu byli: Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych oraz Rada Osiedla Katedralna. W konkursie wzięło udział 600 uczniów z 47
placówek (7 przedszkoli, 27 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 2 szkoły ponadgimnazjalne i 3
placówki pozaszkolne). Do konkursu przystąpiło 57 solistów, 21 zespołów oraz 4 chóry z Łodzi i
województwa łódzkiego. Jury konkursu przyznało w 4 grupach: 36 nagród i 13 wyróżnień oraz
wytypowało 8 piosenek do nagrania w studio nagrań Radia Łódź S.A. i 17 piosenek do
umieszczenia w kolejnej edycji Śpiewnika Łódzkiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16
czerwca 2014 roku w Auli Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 21. W skład jury konkursu
wchodzili: Krystyna Pietranek-Kulis – muzyk i dziennikarka muzyczna, Krzysztof Cwynar –
piosenkarz i kompozytor, Joanna Ludwika – muzyk i etnolog, Jolanta Gzella – adiunkt Wydziału
Wokalno Aktorskiego Akademii Muzycznej, Anna Jaremus-Lewandowska – muzyk w Akademii
Muzycznej, Beata Kurman – nauczyciel rytmiki i teoretycznych przedmiotów muzycznych, Anna
Klimanek – studentka Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej, Elżbieta Wojsa –
etnomuzykolog, członek Zarządu TPŁ. Patronami medialnymi konkursu byli: TVP3 Łódź, TV
Toya, Miasto dzieci PL, Radio Łódź S.A. Laureaci, wyróżnieni, opiekunowie, współorganizatorzy,
uczestnicy otrzymali podziękowania, dyplomy i upominki. Projekt był współfinansowany przez
UMŁ. Organizatorami konkursu z Zarządu TPŁ były: Elżbieta Wojsa, Teresa Urbańska, Barbara
Cygan.
- X Konkurs Literacki „Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie”. Konkurs został zorganizowany
przez TPŁ oraz SP nr 46 w Łodzi. Do konkursu przystąpiło 31 uczniów z 13 szkół. Jury konkursu
przyznało 3 nagrody i 2 wyróżnienia uczniom szkół podstawowych oraz 2 wyróżnienia uczniom
gimnazjów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 czerwca 2014 roku w SP nr 46 w Łodzi. W
skład jury konkursu wchodziły: Jadwiga Kolanek – polonistka, przewodnicząca sekcji imprezowej
TPŁ, Anna Śliwińska – polonistka SP nr 34 w Łodzi. Laureaci, wyróżnieni i opiekunowie otrzymali
dyplomy, podziękowania i nagrody a wszyscy pozostali uczestnicy i opiekunowie dyplomy i
podziękowania. Wytypowano 4 prace uczniów do odczytania w czasie uroczystości wręczenia
nagród.
2. Rajd dla dzieci i młodzieży szkolnej – Rajd „Poznajemy Chojny” został zorganizowany 17 maja
2014 roku przez TPŁ oraz SP nr 51 w Łodzi. Uczestniczyły w nim drużyny z 6 szkół (5 drużyn ze
szkół podstawowych i 1 drużyna ze szkoły ponadgimnazjalnej). Organizatorem rajdu z Zarządu
TPŁ była Agnieszka Wasiak. Sponsorem materiałów promocyjnych dla uczestników rajdu był
UMŁ.
3. Warsztaty regionalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej: „Zielona Łódź. Sportowa Łódź”. VI
Warsztaty Regionalne dla przedszkoli i szkół podstawowych zostały zorganizowane przez SP nr 46.
Współorganizatorem było TPŁ. Patronat medialny – TVP Łódź. Warsztaty odbyły się 17

października 2014 roku na terenie SP nr 46. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z 14 szkół
podstawowych z opiekunami. W salach warsztatowych odbywały się zajęcia prowadzone przez
nauczycieli SP nr 46: literacki, matematyczne, przyrodniczo-muzyczne, projektowanie ogrodu i
joga. Odbywały się też zajęcia prowadzone przez członków Łódzkiego WOPR, którzy jako 20osobowy zespół, pod przewodnictwem wiceprezesa Arkadiusza Kurkowskiego, prowadzili 8 stacji.
Uczyli jak w praktyce udzielać pierwszej pomocy dziecku, niemowlęciu i osobie dorosłej, jak
skorzystać z telefonu alarmowego i podstawowego sprzętu ratowniczego. Grupa Unicar Capoeira
prowadziła warsztaty capoeiry: Cristiano Secao i Mateusz Koprowski. W organizację warsztatów
włączyli się uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 5 w Łodzi a także pracownicy i rodzice SP nr
46. uczestnicy i opiekunowie zostali zaproszeni na zdrowy i smaczny posiłek. Warsztaty
zakończyły się wręczeniem dyplomów i podziękowań. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie
warsztatów z Zarządu TPŁ była Barbara Cygan.
4. Elżbieta Koncewicz – wiceprezes TPŁ była członkiem jury Konkursu Historycznego „Poznajemy
Księży Młyn” organizowanego przez SP nr 29 i członkiem jury konkursu organizowanego przez SP
nr 113 „Prezentacje multimedialne – Zabytki regionu”.
Sekcja turystyczna
Podstawową działalnością Sekcji Turystycznej TPŁ są spacery po Łodzi organizowane w każdą
zwykłą sobotę roku oraz w niektóre niedziele. Spacery przyczyniają się do popularyzacji miasta
wśród jego mieszkańców, uczą historii, budzą zaciekawienie problemami Łodzi, kształtują postawę
lokalnego patriotyzmu, zapoznają z topografią miasta, umożliwiają dotarcie do i poznanie mniej
znanych miejsc i zabytków.
W 2014 roku odbyły się 54 spacery, w których wzięło udział 3357 osób (o ponad 1000 osób więcej
niż w 2013 roku), co daje około 62 osoby / spacer. Spacery prowadziła Marta Domańska.
Dokumentację fotograficzną ze spacerów prowadzą: członkowie TPŁ Piotr Domański i Krzysztof
Domański oraz członek Zarządu TPŁ Leokadia Zawadzka.
Od kwietnia do października spacery były dofinansowane z Urzędu Miasta Łodzi. Uzyskano
dofinansowanie w kwocie 4060 zł. Ofertę przygotowała Marta Domańska.
Pomiędzy uczestników spacerów rozprowadzane są programy spacerów. Pieczę nad programami
spacerów sprawuje Leokadia Zawadzka. Programy sporządzała Marta Domańska.
Informacje o spacerach wysyłane są za pośrednictwem poczty internetowej do mediów. Informacje,
które ukazują się w prasie i serwisach internetowych pozwalają na dotarcie do większej ilości osób i
tym samym zasilenie szeregów spacerowiczów. Osobą odpowiedzialną za przekazywanie
informacji do mediów jest Marta Domańska.
Na spacerach zbierane są składki członkowskie. Składki zapłaciło 36 osób, w tym 7 zapisały się do
TPŁ. Łącznie do kasy Towarzystwa wpłacono 775 zł. Sprawami finansowymi na spacerach zajmuje
się Leokadia Zawadzka.
W ramach akcji „Maluchy poznają Łódź” odbyło się 21 spotkań, w których wzięło udział 668 osób
– 306 dzieci wraz z 362 opiekunami. Spotkania prowadzi Marta Domańska. Dokumentację
fotograficzną ze spotkań prowadzi członek TPŁ Krzysztof Domański.
Od marca do września 2014 roku w ramach działalności Sekcji organizowane były wycieczki i
spotkania w ramach projektu „Łódzki kalejdoskop – Mozaika wieków, ludzi i miejsc”. Odbyło się:
6 wycieczek (163 uczestników), gra miejska (10 uczestników) oraz konkursy plastyczne i

fotograficzne. Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Uzyskano
dofinansowanie w kwocie 2459 zł. Ofertę przygotowały Ewelina Górecka i Ewelina Kaźmierczak.
Spacery i grę miejską prowadzili: Ewelina Górecka, Ewelina Kaźmierczak, Dariusz Chwalborski,
Patrycja Czudak, Bolesław Wojciechowski, młodzież z grupy teatralnej Fabryka Fajansu.
Dokumentację fotograficzną prowadzi m.in. członek Zarządu TPŁ Katarzyna Wiśniewska.
Od maja do grudnia 2014 roku w ramach działalności Sekcji organizowane były imprezy w ramach
projektu „Śladami Wielkiej Wojny”. Odbyło się: 8 wycieczek – autokarowych, kolejowych,
rowerowych i spacerów (297 uczestników), 2 gry historyczne (71 uczestników) oraz 2 prelekcje (68
uczestników). Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskano
dofinansowanie w kwocie 17825 zł. Ofertę przygotowały Ewelina Górecka i Ewelina Kaźmierczak.
Spacery, gry miejskie i prelekcje prowadzili: Ewelina Górecka, Ewelina Kaźmierczak, Patrycja
Czudak, Piotr Tomczyk, Ryszard Bonisławski. Dokumentację fotograficzną prowadzi m.in. członek
Zarządu TPŁ Katarzyna Wiśniewska.
Z okazji pierwszego dnia wiosny, 21 marca, Marta Domańska prowadziła spacer dla dzieci z
Przedszkola Miejskiego nr 223 w ramach akcji „Wiosna bajką się zaczyna” zorganizowanej przez
Urząd Miasta Łodzi. Spacer rozpoczął się od odsłonięcia pomnika Plastusia w parku im. H.
Sienkiewicza, a zakończył przy pomniku Misia Uszatka (Piotrkowska 87). W spacerze wzięło
udział ok. 40 dzieci.
W okresie wakacyjnym odbyło się 13 wycieczek w ramach Festiwalu „Kolory Polski”, w których
wzięły udział 462 osoby oraz 4 spacery, w których wzięło udział 40 osób. Wycieczki prowadzili:
Chwalborski Dariusz, Górecka Ewelina, Kaźmierczak Ewelina, Drzewiecka Anna, Czudak Patrycja,
Luniak Paweł, Kawczyński Sylwester, Wieczorkowski Marian.
Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim obyły się wycieczki w ramach projektu „Pociągiem
w Łódzkie”. Odbyły się 4 wycieczki, w których wzięło udział około 1200 osób. Wycieczki
obsługiwali: Patrycja Czudak, Franciszek Nawrotek, Kasia Gostyńska, Agnieszka Łeń, Bolesław
Wojciechowski, Dariusz Chwalborski, Ewelina Kaźmierczak, Sylweriusz Kawczyński, Bartek
Leoniak, Bogdana Kucharska, Anna Drzewiecka, Ewelina Górecka, Piotr Tomczyk, Monika
Bugdał, Marian Wieczorkowski, Paweł Luniak, Tomasz Kempski, Bartosz Mielniczek.
W ramach działalności Sekcji zorganizowano także:
1. spacer po Łodzi dla Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół przy ulicy Żeromskiego 115, w
którym wzięły udział 24 osoby – Dariusz Chwalborski;
2. prelekcję pt. „Atrakcje województwa łódzkiego” w Kawiarni Podróżniczej Daleko Blisko, w
której wzięło udział 28 osób – Dariusz Chwalborski;
3. spacer po Łodzi dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto, w którym wzięło udział 21
osób – Dariusz Chwalborski;
4. 2 kursy dla taksówkarzy z topografii miasta, w których wzięły udział 23 osoby – Bolesław
Wojciechowski, Dariusz Chwalborski;
5. przygotowanie artykułu, prelekcja, wycieczka dla UNIQA Polska, w której wzięło udział ok. 60
osób – Dariusz Chwalborski;
6. wycieczkę po Łodzi dla policjantów niemieckich, w której wzięło udział 11 osób – Albrecht
Grözinger;
7. kurs uzupełniający wiedzę przewodnicką w zakresie metodyki, organizacji, przepisów prawnych
dla przewodników wystawy Giganty Mocy w Bełchatowie, w którym wzięło udział 17 osób –
Bolesław Wojciechowski, Ewelina Górecka, Ewelina Kaźmierczak;
8. wycieczkę autokarową TPŁ na Dzień Palanta do Grabowa, w której wzięło udział 37 osób –
Dariusz Chwalborski;

9. wycieczkę autokarową dla łódzkich emerytów w teren Księstwa Łowickiego, w której wzięło
udział 46 osób – Dariusz Chwalborski;
10. wycieczkę autokarową TPŁ w Dolinę Pałaców i Ogrodów, w której wzięło udział 55 osób –
Dariusz Chwalborski;
11. wycieczkę dla dzieci kolonijnych z Bełchatowa po łodzi, w której wzięło udział 48 osób –
Dariusz Chwalborski;
12. wycieczkę z kopalni Rybnik po Łodzi i Uniejowie, w której wzięło udział 50 osób – Dariusz
Chwalborski;
13. wycieczkę dla CIT Łowicz i Urzędu Miasta Łowicza, w której wzięło udział 21 osób – Dariusz
Chwalborski;
14. wycieczkę po Łodzi dla policjantów z Niemiec, w której wzięło udział 20 osób – wycieczkę
prowadził Albrecht Grözinger w języku niemieckim;
15. wycieczkę po Łodzi, Łowiczu i okolicach dla UTW i Chóru Gdańskiego, w której wzięło udział
55 osób – Dariusz Chwalborski;
16. wycieczkę po Łodzi dla parafii ewangelicko-augsburskiej ze Starego Bielska, w której wzięło
udział 52 osoby – Dariusz Chwalborski;
17. wycieczkę po Łodzi dla studentów ze Smoleńska, w której wzięło udział 21 osób – wycieczkę
prowadziła Bogdana Kucharska w języku rosyjskim;
18. wycieczkę po okolicach Tomaszowa i Spały oraz Piotrkowi dla Stowarzyszenia Gmin Dobra,
Stryków, Niesułków, Bratoszewice, w której wzięło udział 54 osoby – Dariusz Chwalborski;
19. wycieczkę po Łodzi filmowej dla gimnazjum w Koluszkach, w której wzięły udział 42 osoby –
Dariusz Chwalborski;
20. wycieczkę po Łodzi dla szkoły z Szymanowa, w której wzięło udział 20 osób – Dariusz
Chwalborski;
21. obsługę nocy jednego muzeum w Centralnym Muzeum Włókiennictwa – 10 przewodników
TPŁ;
22. Mok Marki – 3 dni Festiwal Światła w Łodzi i wycieczka do Uniejowa i Poddębic, w których
wzięły udział 54 osoby – Dariusz Chwalborski;
23. wycieczkę dla dzieci z szkół retkińskich po Nowym Centrum Łodzi i Szlaku Bajkowym, w
której wzięło udział 65 osób – Bolesław Wojciechowski;
24. wycieczkę dla UTW Zgierz po trasie tomaszowskiej, w której wzięło udział 47 osób – Bolesław
Wojciechowski;
25. wycieczkę dla UTW Łódź do Gałkówka, w której wzięły udział 34 osoby – Dariusz
Chwalborski;
26. wycieczkę do Łowicza na koncert Filharmonii Łódzkiej, w której wzięły udział 22 osoby –
Dariusz Chwalborski.
Osobą odpowiedzialną za wyżej wymienione wydarzenia z ramienia TPŁ był Dariusz Chwalborski.
Ponadto w ramach działalności Sekcji Prezes Ryszard Bonisławski przeprowadził:
1. 12 prelekcji, w których wzięło udział ok. 835 osób; prelekcje odbyły się w Opocznie,
Tomaszowie Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej, Inowłodzu, Królowej Woli, Koluszkach,
Konstantynowie Łódzkim, Skierniewicach, Lipcach Reymontowskich, Łowiczu, Zgierzu i Łęczycy;
2. prelekcję dla AHE i przedsiębiorców, w których wzięło udział ok. 130 osób;
3. prelekcję o martyrologii dzieci w Łodzi i regionie łódzkim w czasie II wojny światowej na
konferencji w Wieluniu, w której wzięło udział około 50 osób;
4. wykład na temat dziejów szpitala WAM i wojskowej medycyny w Łodzi w czasie jubileuszu
służby zdrowia w Łodzi i 80-lecia profesora Henryka Chmielewskiego, w którym wzięło udział
około 150 osób.
W ramach Sekcji Turystycznej organizowane były również kursy przewodnickie jednak ze względu
na delegalizację zawodu przewodnika, w 2014 roku odbyło się jedynie zebranie organizacyjne, a

kurs nie został zorganizowany. TPŁ podjęło także współpracę z XXXII Liceum Ogólnokształcącym
w Łodzi, w ramach której ma być zorganizowany kurs przewodnicki dla uczniów szkoły.
Łącznie Sekcja Turystyczna zorganizowała 158 wydarzeń turystycznych, w których wzięło udział
około 8478 osób.
Ponadto Sekcja Turystyczna prowadzi zbiórkę nakrętek w ramach akcji „Zostań Super
Zakrętakiem” Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.
Sekcja imprezowo-teatralna
Zadania zostały wykonane zgodnie z planem.
27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wspólnie z Wydziałem Kultury UMŁ
zorganizowano doroczną uroczystość pod pomnikiem Leona Schillera. Okolicznościowe
przemówienia wygłosili przedstawiciele władz miasta i prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska.
Uroczystość prowadził prezes TPŁ Ryszard Bonisławski. Organizatorem z ramienia TPŁ była
Jadwiga Kolanek. Uroczystość zgromadziła kilkaset osób.
Z inicjatywy TPŁ, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przyznano medale „Pro Publico Bono
im. Sabiny Nowickiej” następującym osobom i instytucjom: Annie Jeremus – solistce Teatru
Wielkiego, Cezaremu Sarneckiemu – rektorowi Akademii Muzycznej, Stowarzyszeniu Tolerancji,
Stowarzyszeniu Przyjaciele Świata.
14 listopada 2014 roku w Klubie Nauczyciela odbyła się cykliczna impreza „Wieczór wspomnień
poświęcony pamięci zmarłych łodzian – ludziom kultury, nauki i oświaty”. W uroczystości wzięło
udział około 60 osób. Organizatorem z ramienia TPŁ była Jadwiga Kolanek.
Anna Nuc była jurorem w IX Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim „Poezja Karola
Wojtyły”.
Anna Nuc przygotowała okolicznościowe dekoracje związane z aktualnymi wydarzeniami
kulturalnymi w Łodzi. Prezentowane były na korytarzu przy wejściu do lokalu TPŁ.
Koło Rudy Pabianickiej
Koło w minionym roku, po bardzo intensywnym 2013 roku, kiedy to obchodziliśmy 90 rocznice
nadania praw miejskich Rudzie Pabianickiej, zwolniło swoją aktywność, ograniczając się do
spotkań koleżeńskich, które odbywają się w gościnnych salach Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2
przy ulicy Sopockiej.
Jednak w miesiącach styczeń-luty czyniliśmy starania ukierunkowane na ewentualne postawienie
obelisku poświęconego jeńcom wojennym w miejscu istnienia obozu jenieckiego w latach 19391945 przy ulicy Odrzańskiej. W obozie tym przetrzymywani byli żołnierze – piloci, wzięci do
niewoli na frontach II wojny światowej. Więzieni byli tam lotnicy angielski, francuscy i ZSRR, a
pod koniec 1944 roku również bohaterowie z powstania warszawskiego. W sprawie obelisku Koło
kontaktowało się z Wojciechem Źródlakiem, ale na przeszkodzie realizacji naszego zamiaru stanął
brak środków finansowych. Koszt obelisku został wyceniony przez fachowców (z którymi
prowadziliśmy rozmowy) na kwotę ok. 16-18 tys. zł. Czynione były starania, by wyszukać
sponsorów, którzy wsparliby realizację naszego zamiaru.

W kwietniu Koło przystąpiło do prac organizacyjnych, wspólnie z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr
2 przy ulicy Sopockiej i kierownictwem Rudzkiego Klubu Sportowego, do zorganizowania
uroczystości 90-lecia RKS. Główna uroczystość odbyła się 25 maja 2014 roku na stadionie RKS.
Piknik, bo taką formę przyjęły obchody, przeplatany był ogólnie dostępnymi konkurencjami o
charakterze sportowym, w których mógł uczestniczyć każdy chętny. Odbywały się także popisy
artystyczne młodzieży z CZP nr 2. W ramach obchodów powstała także wystawa fotografii
ilustrująca historię i rozwój sportu na terenie Rudy Pabianickiej. Gościem imprezy był Artur
Partyka – olimpijczyk, mieszkaniec Rudy.
W czerwcu Koło brało udział w pikniku żeglarskim zorganizowanym przez Radę Osiedla Ruda
Pabianicka na terenie Stawów Stefańskiego.
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Łodzi i Prezesa Ryszarda Bonisławskiego podpisane zostało
porozumienie z Sukcesją w sprawie budowy pomnika Rajmunda Rembielińskiego.
Członkowie Zarządu TPŁ uczestniczyli w wielu imprezach, spotkaniach w Klubie Nauczyciela,
Bibliotece im. J. Piłsudskiego, wernisażach w muzeach (A. Nuc, J. Kolanek, K. Wiśniewska, E.
Koncewicz, E. Malińska).
Jak co roku 1 listopada członkowie Zarządu: Antoni Binasiak, Ryszard Bonisławski, Marta
Romańska zapalili znicze na grobach zasłużonych dla Łodzi zmarłych członków TPŁ.
Dokumentację fotograficzną prowadzili członkowie Zarządu: Marta Domańska, Katarzyna
Wiśniewska.
TPŁ posiada stronę internetową (www.tplodzi.eu) prowadzoną przez Przewodniczącą Sekcji
Turystycznej Martę Domańską. W 2014 roku, w wyniku zmian na serwerze republika, konieczne
było zmienienie serwera, co wiązało się z opłatą oraz zwiększoną roczną opłatą za serwer. Środki
finansowe pochodziły z zasobów Sekcji Turystycznej – ze sprzedaży programów spacerów i
znaczków z logo TPŁ.
Ponadto Towarzystwo posiada swoje profile na portalach społecznościowych: Nasza Klasa i
Facebook, które obsługuje Marta Domańska.
Marta Domańska obsługuje również pocztę internetową Towarzystwa (adres e-mail:
tplodzi@republika.pl).
W imieniu Prezesa TPŁ dziękuję wszystkim członkom Zarządu, którzy aktywnie włączali się w
realizację wszystkich impreza organizowanych przez stowarzyszenie.

