






UTRATA POMINIĘCIE

STEREOTYP BRAK OPOWIEŚCI



SIERADZ - 42 TYSIĄCE

CZĘSTOCHOWA - 228 TYSIĘCY



TRZY WAŻNE DATY

1975 1998 2004



1975



„Projektuje się utworzenie pięćdziesięciu 
dwóch województw, przy jednoczesnym 
zlikwidowaniu powiatów. Trzeba obalić 
wĿadzę I sekretarzy KW. Reforma powinna 
przynieść os Ŀabienie w Ŀadzy aparatu 
partyjnego”  

MieczysĿaw Rakowski



„Reforma administracji i nowy podziaĿ kraju 
na czterdzieści dziewięć województw – to 
wynik rozważnego myślenia o teraźniejszości 
i przyszĿości Polski” 

Echo Dnia 9 czerwca 1975 



„Niektórzy mówią, że jest to największe 
wydarzenie w historii polskich reform, inni, 
że jest to zwykĿa biurokratyczna lipa. Bez 
względu na to, co spowoduje likwidacja 
powiatów, rzeczywistą intencją jest 
stworzenie takiego ukĿadu administracyjno
personalnego, aby nigdzie poza gmachem KC 
nie byĿo ludzi silnych”  

Józef Tejchma, wicepremier (maj 1975) 



„Reforma w istocie umacnia przed 
stawicielskie organy terenowej wĿadzy 
państwowej oraz sprzyja lep szemu dziaĿaniu 
administracyjnych organów wykonawczych”   

GĿos Wybrzeża, czerwiec 1975 



„W terenie, zamiast sekretarzy i wojewodów, 
będą sekretarzyki i wojewódkowie, czyli 
chĿopcy do różnych posyĿek. Czterdziestu 
sekretarzy i wojewodów zatwierdziliśmy w 
ciągu piętnastu minut. Odsuwa się dziaĿaczy, 
którzy przejawiali jakieś minimum 
indywidualności”  

 Józef Tejchma, wicepremier







„Istotą zawodu architekta jest patrzenie w 
przyszĿość. Każdy uczciwy projekt – to 
propozycja nie tylko inżynieryjna i 
plastyczna, ale także propozycja spoĿeczna, 
oferta nowych jakości życia, niezależnie, w 
jakiej «skali czyniona». W tym  
numerze nie pokazujemy wielkich budów 
znaczących dla gospodarki narodowej. 
Budowy te bowiem rosną zbyt szybko jak na 
cykl wydawniczy miesięcznika” 
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1998



„Jesteśmy krajem zbyt pluralistycznym, by każdy 
nie próbowaĿ budować wĿasnego wojewódzkiego 
szańca. SiĿy zostaĿy więc rozproszone i nikt już nie 
jest w stanie zapanować nad inicjatywami 
oddolnymi. Najprostszą ich zasadę można zapisać 
tak: liczba województw jest w zasadzie obojętna, 
byleby na mapie nie zabrakĿo mojego”  

 Janina Paradowska / Tygodnik Polityka,  
7 lutego 1998



„Jeżeli ktoś mówi, że podziaĿ na 12 województw jest 
posunięciem rady kalnym, nie ma racji. Jest to w 
istocie propozycja kompromisowa i każde dalsze 
ustępstwo będzie dziaĿać na niekorzyść 
projektowanych zmian”  

 Janina Paradowska / Tygodnik Polityka,  
4 kwietnia 1998



„ Spór o liczbę województw wkroczyĿ w krainę 
absurdu (…)Mamy dziś spory zbiór liczb zużytych. 
Należą do nich 12, 15 i 17. W kolejnym ciągnieniu 
mogą się znaleźć 13, 14 i 16. Zważywszy na 
poczynione wcześniej obietnice, dość 
prawdopodobną pozostaje owa szesnastka” 

 Janina Paradowska / Tygodnik Polityka,  
11 lipca 1998



„Ci, którzy ukĿadali mapy, nie zauważyli jednak, że 
tuż obok pracowali inni, robiąc wszystko, by broń 
Boże centrum nie straciĿo prawie nic ze swoich 
uprawnień. Reforma, która miaĿa być początkiem 
wielkiej decentralizacji, może stać się zaczynem 
wielkiej dominacji Centrali”. ” 

 Janina Paradowska / Tygodnik Polityka,  
11 lipca 1998
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2004



KONin witaj! 
Pora na Piotrków 
Otwórz się na Ciechanów 
Leszno – rozwiń skrzydĿa  
Nowy Sącz. Dobrze wróży 
Jasne, że Częstochowa  
Koszalin – peĿnia życia  
Jelenia Góra – bogactwo możliwości 
Bielsko-BiaĿa – przeżyjesz dwa razy więcej 
PiĿa – tu wizje nabierają ksztaĿtu 
Adres: WĿocĿawek Kujawy Polska* 
Kalisz – mĿode duchem najstarsze miasto w Polsce  
PĿock. Od wieków górą** 
CheĿm – miasto wschodu warte zachodu 
Legnica – z nią zawsze po drodze 
Radom – siĿa w precyzji 
Sieradz – gościnny dla rozwoju 
Skierniewice – stolica nauk ogrodniczych  
Pogodne SuwaĿki  
Tarnów – polski biegun ciepĿa 
WaĿbrzych – zielone miasto 
Tarnobrzeg – miasto na fali!!!!!!!!! (nieoficjalne) 
Siedlce – miasto przyjazne 
BiaĿa Podlaska – miasto z charakterem  
Elbląg – miasto w formie 
Przemyśl. Miasto wyjątkowe (wcześniej: Przemyśl. I przyjedź.)  
Krosno – niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu  
Zamość – twierdza otwarta 
SĿupsk – więcej niż myślisz 
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