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Pierwsze Odznaki Honorowe Miasta Łodzi
Dnia 16 listopada 1959 r., podczas sesji Rady Narodowej m. Łodzi
podjęto uchwałę o ustanowieniu
„Odznaki Honorowej Miasta Łodzi”,
która miała być przyznawana osobom i instytucjom za szczególne zasługi dla miasta. Rozpisano
konkurs na projekt tej odznaki.
Wpłynęło 30 prac, ale ostatecznie
jury zaaprobowało projekt artysty
plastyka Pawła Świątkowskiego
przedstawiający wzór starej pieczęci Łodzi z 1577 r.
Pierwsze Odznaki Honorowe
Miasta Łodzi wręczono 29 osobom
podczas uroczystej sesji Rady Narodowej w dniu 19 stycznia 1960 r.
z okazji 15-lecia wyzwolenia Łodzi
spod okupacji hitlerowskiej. Pierwszą odznakę otrzymał I sekretarz
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KC PZPR Władysław Gomułka,
obecny na sesji, wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Michalina
Tatarkówna-Majkowska,
Ignacy
Loga-Sowiński, Kazimierz Dejmek,
Tadeusz Kotarbiński i dowódca wojsk radzieckich wkraczających do Łodzi w 1945 r. – generał
Włodzimierz Kołpaczka. Odznaki
otrzymali też rektor Politechniki
Łódzkiej prof. Mieczysław Klimek
i prorektor PŁ – prof. Jan Werner.
30 stycznia 1960 r. Odznakę Honorową Miasta Łodzi otrzymała redakcja „Dziennika Łódzkiego”. Przez
kilka lat rysunek Odznaki znajdował się w winiecie gazety. Również
w 1960 r., 5 marca – z okazji Święta Kobiet – „Odznakę Honorową
Miasta Łodzi” otrzymała prof. Alicja

Dorabialska z PŁ, która podczas
akademii wygłosiła okolicznościowy wykład, a 13 marca Odznakę
wręczono pianiście Arturowi Rubinsteinowi. Wśród odznaczonych
z okazji Święta 22 Lipca 1960 r. znaleźli się: prof. Paweł Prindisz z PŁ
i twórca odbudowanego pomnika
Tadeusza Kościuszki prof. Mieczysław Lubelski.
Do roku 1989 Odznakę Honorową Miasta Łodzi otrzymały tysiące
Łodzian, w tym wielu z PŁ. W styczniu 1965 roku Odznakę Honorową
otrzymała Politechnika Łódzka.
Obecnie władze Łodzi przyznają
odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi”.
n Czesław Żyliński

Początek sezonu muzycznego
rów, na których autor się wzorował
komponując kolejne opery. Za każdym razem byliby to znani kompozytorzy włoscy epoki belcanta. Tym
nie mniej, arie bardzo się podobały,
a dla słuchaczy najważniejszą ich
zaletą było to, że dały możliwość do
prawdziwie wirtuozowskich popisów Pani Joanny Woś. Brawurowe
wykonanie podrywało kilkakrotnie
publiczność z miejsc, aby owacją
na stojąco dziękować solistce za jej
doskonałość i dostarczone wspaniałe przeżycia.
Sezon muzyczny w Politechnice
zaczął się, jak mówią muzycy, „od
górnego c”. Życzymy Pani Grażynie
Sikorskiej, no i rzecz jasna nam –
słuchaczom, dalszych koncertów
na takim samym poziomie.
ry. Był także dyplomatą na dworze
Napoleona III i dyrektorem opery
Paryskiej. Arie z oper Józefa Poniatowskiego, publicznie wykonywane po raz pierwszy w Polsce*), za-

skoczyły słuchaczy swoim urokiem,
melodyjnością, a także urozmaiconą formą. Co prawda wydaje się, że
można by z dużym prawdopodobieństwem wskazać kompozyto-

n Andrzej Koszmider

*) Pani Joanna Woś nagrała arie z oper Józefa
Michała Poniatowskiego dla Polskiego Radia.

