Czarny i biały

fot. Justyna Kozłowska

Biały jest czysty i prosty. Zgodnie z
fizyką jest skupieniem i połączeniem
wszystkich barw, jest doskonały, to
kolor światła. Reprezentuje wartości
wszystkich kolorów, ale głównie kojarzy się z czystością, niewinnością,
absolutem.
Czarny - najszybciej wypowiadane skojarzenia odnoszące się do tego

koloru to rozpacz, mrok, ciemność,
noc, zło, smutek. Najczęstsze skojarzenie w naszej kulturze jest przede
wszystkim związane z żałobą, czyjąś
śmiercią, stratą. Kolor ten odzwierciedla tęsknotę za kimś lub za czymś,
za pewnym etapem życia, który na
zawsze się skończył.

Co w numerze?
Oto kolejny numer pisma. Pierwszy
w nowym roku, w trochę zmienionej
szacie graficznej. Znajdziecie w nim
Państwo wiele interesujących artykułów, przydatnych informacji, poznacie
interesujących aleksandrowian i niezwykłą firmę. Zaczynamy od magii
kolorów Magdaleny Rozenfeld. Tym
razem napisała o białym i czarnym
(str. 1). W swoim, kolejnym felietonie Ula
Antczak snuje noworoczne rozważania (str. 3). Za chwilę będziemy obchodzić Dzień Babci i Dziadka. Polecamy
zatem artykuły, ciekawostki historyczne, osobiste refleksje poświęcone dziadkom (str. 4). W cyklu „Artyści
wokół nas” Henryk Zych rozmawia
z Agnieszką i Michałem Izydorczykami – mistrzynią flamenco i wirtuozem gitary (str. 6). Bliżej poznamy też
kolejnego artystę Galerii Korytarz –
Zygmunta Świątka (str. 8). Na początku roku warto przeczytać też artykuł
Justyny Sobczak o nietypowych świętach, jakie można znaleźć w kalendarzu i trzystu sześćdziesięciu pięciu powodach do świętowania (to na str. 9).
Na tej samej stronie również relacja
ze wspólnego kolędowania, które tak
bardzo lubimy. Dla miłośników Łodzi
artykuł Barbary Szutenbach o Nowym
Dworcu Fabrycznym, który został otwarty w grudniu 2016 roku. Znajdziecie
w nim trochę historii i prezentację nowego obiektu (str. 10). Czy wiecie, że w
Aleksandrowie jest firma produkująca
skarpety, które noszą gwiazdy telewizji, show biznesu i obywatele całego
świata? To Many Mornings, o którym
napisała Elżbieta Grochulska (str. 12).
Propozycje ciekawych lektur, zarówno
dla dorosłych jak i dla dzieci, wybrały bibliotekarki – Justyna Kozłowska
i Karolina Stasiak (str. 14). Tradycyjnie na końcu numeru kalendarium
i ważne informacje dla słuchaczy UTW,
Życzymy dobrej lektury. Zapraszamy
do współtworzenia pisma. Dzielcie się
z nami swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami, refleksjami, chwalcie się
pasjami, piszcie, przysyłajcie zdjęcia.
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W kulturze chrześcijańskiej symbolizuje radość i świąteczny nastrój, coś co nie jest jeszcze w pełni
ukształtowane, zapowiada początek
nowego etapu (ślub, chrzest, komunia święta). Zdarza się też, że wybieramy biel, kiedy dokonują się wewnątrz nas zmiany. Biel jest wtedy
wyrazem naszej przemiany duchowej i oczyszczenia.
Ta barwa to lekkość, niezależność,
ale także zima i chłód, co wiąże się
z dystansem. Osoby chętnie noszące
biel akcentują swą samodzielność,
dojrzałość, indywidualność. Nie lubią być blokowane, starają się za
wszelką cenę dążyć do samodzielności i autonomii. Biały kolor może
być manifestacją poczucia dyskomfortu, w związku z odczuwanymi
przez daną osobę ograniczeniami.
Biel jest symbolem perfekcji, spełnienia i niewinności. Stosowanie tej
barwy w ubiorze wzmaga kreatywność i daje poczucie bezpieczeństwa.
Kolor biały – podobnie jak czarny
– wytwarza jednak psychologiczną
barierę, dlatego noszenie go w nadmiarze może wywołać poczucie wyizolowania. Jednocześnie inni mogą
postrzegać osobę ubraną na biało,

jako wysyłającą sygnał: „nie dotykaj
mnie”.
Warto pamiętać, że kolor ten optycznie powiększa. Ale, co według
mnie jest najważniejsze, zarówno
odmładza i dodaje świeżości. Nawet
bardzo zmęczona twarz wygląda korzystniej w otoczeniu bieli.
Biały to kolor uznawany za uniwersalny, pasujący do wszystkiego.
Biel zestawiona z innymi barwami
daje poczucie spokoju i harmonii.
Połączenie koszulowej, białej bluzki
z dołem w dowolnym kolorze stanowi
propozycję uniwersalną i klasyczną,
odpowiednią na wiele okazji i chętnie wykorzystywaną przez kobiety
jako bezpieczny wybór. Biały garnitur połączony z topem bądź bluzką
w kontrastującym kolorze jest wyjątkowym, doskonale nadającym się na
spotkania oficjalne strojem. Świetnie
prezentuje się w kobiecym wydaniu, nadając wizerunkowi czystości,
uczciwości, elitarności, zamożności
i wyjątkowości. Podobnie odbierana
jest garsonka w białym kolorze, będąca znakomitym strojem na różne
okazje. Kobieta tak ubrana jawi się
jako osoba prawa, uczciwa i moralnie
nienaganna.

Powiedzenia: „czarny charakter”, „czarna polewka”, „czarny PR”,
„czarne myśli”, utrwalają negatywne zabarwienie znaczenia czerni. Nie
ulega wątpliwości, że barwa ta ma
silną moc oddziaływania, jest dramatyczna. Niemniej jednak niezwykle odświętna, wyjątkowo elegancka, wyrazista, wzniosła i poważna.
Czarny strój wzmacnia asertywność i pewność siebie i buduje autorytet, dlatego osoba ubrana na
czarno kojarzy się z władzą, wyrafinowaniem i bezkompromisowością. Ponieważ kolor czarny stwarza
psychologiczną barierę, osoby go
noszące mogą wywoływać w innych
poczucie zagrożenia. Bywają odbierane jako egocentryczne, z zaburzonym poczuciem własnej wartości
i niezaspokojoną potrzebą miłości.
Niewykluczone, że w związku z tym
czerń jest często kolorem młodzieżowych subkultur. Miedzy innymi takie grupy jak: goci, depesze,
metalowcy czy rockersi wybierają
ją jako dominującą barwę ich ubioru. Czerń wyraża bunt, informuje niejako o negacji, sprzeciwie czy

dezaprobacie, najczęściej w stosunku do szeroko rozumianych norm
społecznych, mówi o potrzebie odnalezienia sensu, wartości w życiu,
pragnieniu akceptacji w nowej grupie, dążeniu do uporania się z negatywnymi emocjami.
Czerń to także potęga, zdecydowanie i agresja budzące przerażenie
u wroga. Przypomnieć sobie należy
chociażby siłę oddziaływania czarnych mundurów Służb Specjalnych
podczas II wojny światowej. Do dzisiaj nie spotyka się w świecie biznesu, finansów, dyplomacji czy polityki osób występujących w czarnych,
długich płaszczach – skojarzenia
są zbyt oczywiste, aby ktokolwiek
zaryzykował takim wizerunkiem.
Budujący dystans czarny pozostaje
jednak kolorem sędziów i kapłanów,
oznaczającym surową bezstronność
i utrwaloną władzę.
Czarny jest zawsze modny i uniwersalny. Proponowany przez projektantów, eksploatowany jest prawie w każdym sezonie, w różnych
odsłonach. Uwielbiany przez odbiorców, cieszy się dużym powodzeniem.
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Wspomnij mnie?

M

ówią, że nie należy zagłębiać się w przeszłości,
nie śnić o przyszłości,
a skoncentrować się na obecnej chwili.
Czy to trafne powiedzenie?
Skończył się rok 2016, a rozpoczął 2017.
W noc sylwestrową, przy lampce szampana, składaliśmy
sobie życzenia noworoczne.
Oprócz zdrowia i wszelkiej pomyślności, życzyliśmy sobie:
 aby ten Nowy Rok nie był gorszy od starego;
 aby ten Nowy Rok był lepszy niż stary rok;
 aby stary rok nie powtórzył się już nigdy.
Skąd tak różne nastawienie w stosunku do minionego
roku? Czy warto go wspominać?
ym, którym rok 2016 dostarczył samych radosnych
chwil, będą wspominać go
z nostalgią, że tak szybko minął. Bo zdali maturę, dostali
się na studia, osiągnęli sukces zawodowy, osiągnęli wspaniałe wyniki w sporcie, zakochali się pierwszy raz, wstąpili
w związek małżeński, urodziło się im wytęsknione dziecko,
itp., itd.…
Tym, którym rok 2016 przyniósł wiele przykrych zdarzeń,
chcą o nim jak najszybciej zapomnieć. Bo nie dostali się
na wymarzone studia, zostali zwolnieni z pracy, rozstali się
z partnerem, nie zrealizowali swoich zamierzeń i marzeń,
zachorowali, itp., itd.…
ym, którzy chcą, aby rok taki jak miniony, nigdy się już
nie powtórzył, zdarzyło się to, co człowiekowi może się
przytrafić najgorszego – stracili bliską osobę…
Nawet jeżeli ubiegły rok nie był takim, o jakim marzyliśmy,
spróbujmy w zakamarkach naszego umysłu wysupłać
radosne i miłe chwile w nim przeżyte. Na pewno nie ma
człowieka, który w ubiegłym roku nie był choć przez
moment szczęśliwy i radosny.
ielęgnujmy miłe wspomnienia i starajmy się zapomnieć o przykrych
momentach. W Nowy Rok 2017 wchodźmy z pozytywnym
nastawieniem
do życia i z nadzieją, że przyniesie on nam wiele radości,
a mało smutnych chwil.
Życzę Wam, żeby ten Nowy Rok był dla Was jak najlepszy,
żeby przyszły same jasne dni, pełne nadziei i miłości
Urszula Antczak
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fot. Justyna Kozłowska

Doskonale wysmukla i wyszczupla sylwetkę, łatwo
komponuje się z innymi kolorami, a w matowych materiałach dobrze maskuje niedoskonałości figury. Zestawiony
z bielą tworzy najdoskonalszy, czysty kontrast. To niezwykle eleganckie i wytworne połączenie zostało rozreklamowane i spopularyzowane w ciągu złotego wieku srebrnego
ekranu, kiedy to czarno-biały film lansował modę.
Z czasem czerń stała się barwą pospólstwa, niższych
warstw społecznych. Nosiły go zmęczone pracą służące, praczki, sklepowe i osoby w żałobie. Znamię smutku
i udręczenia w 1926 roku zdjęła z tego koloru Coco Chanel. Po śmierci swego ukochanego projektantka postanowiła cały świat okryć żałobą, co stało się swego rodzaju
prowokacją, bowiem przelała swój żal na kolekcję i zaproponowała czerń w ubraniu kobietom z wyższych sfer.
Zdjęła zakodowaną informację, jaką niewdzięcznie okryty był ten kolor i, wprowadzając uniwersalną „małą czarną”, pokazała, że każda kobieta może go nosić. Od tego
momentu czerń wybierają również kobiety niebanalne,
mające ciekawą osobowość, często lubiące flirtować.
Z czernią trzeba jednak uważać. Na przykład czarny
garnitur nie jest właściwym strojem na wystąpienia publiczne, prezentacje czy spotkania biznesowe, szczególnie
w porze przedpołudniowej. Ale już na wieczór, uroczystości oficjalne z udziałem ważnych gości czy uroczystości
pogrzebowe jest jak najbardziej odpowiedni. Choć wskazówki te odnoszą się głównie do mężczyzn, to sprawdzają
się również w przypadku damskiej garderoby.
Czarny na co dzień, do pracy uważany jest za zbyt dosłowny i uroczysty. Uważam, że warto pozostawić ten
kolor na oficjalne sytuacje, w których słuszne jest podkreślenie wysokości i elitarności pozycji, czy na okoliczności związane z pogrzebem. Warto więc postawić
na inne niż czarno-białe, eleganckie zestawienia.
Magdalena Rozenfeld
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dzień babci i dziadka

Recepty na doskonałych dziadków
Kontakty dzieci ze starszymi są
źródłem bogactwa, uatrakcyjniają
życie. Tych relacji nie są w stanie zastąpić rodzice ani rówieśnicy. Dobre
kontakty z dziadkami z całą pewnością mają znaczący wpływ na poprawny rozwój dzieci – dziadkowie mogą
przekazać swoim wnukom doświadczenie i mądrość życiową, wnuki natomiast w znaczącym stopniu mogą
wpływać na dobrą kondycję swoich
dziadków. Warto pielęgnować relacje dziadków z wnukami, gdyż więzy
międzypokoleniowe są często jednym
z gwarantów szczęścia całej rodziny.
Czy istnieje recepta na doskonałych dziadków? Każdy ma swoją.
Często nawet nie zastanawiamy się,
jakimi jesteśmy dziadkami. Po prostu jesteśmy i to wystarcza. Niemniej
jednak czasami warto świadomie
kreować rolę dziadka w życiu rodziny.
Moje babcine doświadczenie mówi,
że wnuki uwielbiają dziadków którzy:
DDkochają bezwarunkowo i bezgranicznie i ciągle zapewniają o swojej
miłości;
DD są dumni ze swoich wnuków i okazują im to. Nie wymagają zbyt dużo,
nigdy przenigdy nie krytykują. Mówią
same dobre rzeczy (słowa krytyki, nagany zostawiają rodzicom);

DDsą kreatywnymi opiekunami, niewyczerpanym źródłem atrakcji dla
swoich wnuków, pobudzają wyobraźnię i wprowadzają magię do ich
życia;
DDw granicach rozsądku rozpieszczają, często traktują wnuki jak najważniejsze osoby na świecie;
DDmają w sobie dużo ciepła, wyrozumiałości, cierpliwości, radości i pogody. Często żartują, szaleją i wygłupiają się z wnukami. Uczą dystansu
do siebie i świata. Są oazą spokoju.
Dają poczucie bezpieczeństwa;
DDtraktują wnuki poważnie, z szacunkiem, po partnersku. Są mistrzami słuchania. Jak trzeba, są deską ratunku w trudnych sytuacjach
i nie zdradzają tajemnic;
DDpotrafią uczyć się od wnuków
i dowartościowywać ich w ten sposób (wnuki uwielbiają być autorytetami dla dziadków!);
DDpotrafią dbać o siebie, nie zastępują rodziców w ich roli wychowawczej – to buduje szacunek wnuków
do dziadków;
DDdają wnukom największy skarb doskonałej jakości czas i uwagę.
Wnuki uwielbiają wspólne, niespieszne celebrowanie bieżących
chwil (karmienie ptaków, zbieranie

liści, spacery, robienie zabawek…);
DDangażują się w budowanie i przekazywanie tradycji rodzinnych, są
niewyczerpanym źródłem rodzinnych opowieści, z których wnuki
poznają dzieje swojej rodziny, jej tajemnice i śmieszne epizody;
Drogie Babcie i Dzidkowie, wierzę, że Wasze wnuki są najmądrzejsze, najpiękniejsze i w ogóle naj, naj…
Mówcie im to najczęściej jak się da,
cieszcie się nimi. Ale nie męczcie
swoimi wnukami innych. To, co jest
ważne dla was, bardzo często nie interesuje innych ludzi. Mam nieodparte wrażenie, że ci, którzy zadręczają otoczenie opowieściami o swoich
wnukach (a także dzieciach), nie mają
swojego życia, swoich pasji, zatrzymali się w rozwoju i żyją tylko życiem
wnuków, dzieci, rodziny. Najwyższa
pora z tym zerwać, zająć się sobą,
swoim rozwojem, swoim życiem!
Życzmy sobie zatem na Święto
Babci i Dziadka dużo zdrowia, energii, ale przede wszystkim zadbajmy
o siebie, o swój rozwój. Wnuki uwielbiają dziadków, którzy, poza opieką,
mają im coś interesującego do zaproponowania. Amen. 

Elka Grochulska

Historia Dnia Babci i Dziadka
Dziadkowie pełnią ważną funkcję
w świecie najmłodszych członków
rodziny. Relacje dziadków i wnuków
są swoistą symbiozą dwóch różnych
pokoleń, wzbogacają oba światy
Dziadek i babcia powinni dawać poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowo i bezgranicznie kochać wnuki,
przytulić, powiedzieć dobre słowo.
Dziadkowie to prawdziwa instytucja, która często pomaga sprawnie
funkcjonować rodzinie. Niejednokrotnie opiekują się dziećmi, chociaż nie mają takiego obowiązku.
Robią to całkowicie bezinteresownie
i z wielkim oddaniem. W obecnych
czasach wizerunek dziadków jest
całkiem inny - są młodsi duchem
i tryskają energią. Już nie kojarzą
się z bujanym fotelem, koczkiem na
głowie i drutami w ręku. Potrafią
zadbać o siebie i swój rozwój, często
pracują, podróżują, żyją aktywnie,

uczęszczają na zajęcia uniwersytetów trzeciego wieku. Ale cały czas
tak samo mocno kochają swoje
wnuki i są gotowi, by poświęcić im
czas. Doceniając role babci i dziadka,
w wielu krajach obchodzi się ich
święto. Choć terminy jego są różne celebrowanie wszędzie jest takie
samo: to czas niezwykły w którym
wnuki składają dziadkom życzenia,
dziękują za to że po prostu są. Wręczają laurki, kwiaty, drobne prezenty.
Początki Dnia Babci w Polsce sięgają 1964 roku. Inicjatorem święta
było czasopismo Kobieta i życie. W
1965 r., Mieczysława Ćwiklińska obchodziła w teatrze w Poznaniu swoje
85 urodziny. Na urodzinowym torcie
pojawił się napis „dla babci”. Pomysł
spodobał się zarówno gazetom, które
zaczęły go promować jak i wszystkim
Polakom. W 1966 r. Express Wieczorny
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ogłosił 21 stycznia obowiązującą datą
Święta Babci. Odtąd, w ten jeden
szczególny dzień, babcie mają swoje
święto. Z dziadkami było trochę inaczej. Początkowo miał być to 30 maja,
dzień urodzin Mieczysława Fogga,
który wygrał telewizyjny konkurs
dla dziadków i na tę cześć ustalono
datę jego urodzin datą ich święta.
Termin ten jednak, nie przyjął się
i dziadkowie od 1981 roku mają swoje
święto 22 stycznia.
Niezależnie w jakim kraju mieszkamy, nasi dziadkowie zasługują
na nasz szacunek. Poświęcajmy im
uwagę nie tylko w ich święto, ale w
każdym dniu, bo bez wątpienia na to
zasłużyli. A w ten jeden dzień w roku
możemy im za to wszystko serdecznie podziękować. Nie ma znaczenia
czy będzie to tradycyjna laurka i życzenia czy też prezent – ważne, by
pochodziły z serca.

dzień babci i dziadka

W tym wyjątkowym dniu...
Kiedy byłam małą dziewczynką,
byliście moimi idolami. Sprawialiście – każde z Was na swój sposób
– że moje dzieciństwo było cudowne
i magiczne.
Kiedy weszłam w trudny okres
dojrzewania, bardzo często nie miałam do Was cierpliwości. Denerwowałam się, kiedy mi doradzaliście
– bo przecież sama wiedziałam lepiej; kiedy opowiadaliście, jak to było
dawniej – bo przecież dawniej to
było dawniej, a teraz jest teraz; kiedy
o wszystko wypytywaliście, gdzie
byłam, co robiłam, z kim się spotykałam – bo przecież miałam prawo
do swojego życia.
Dziś, kiedy jestem już dorosła i coraz więcej rozumiem i dostrzegam,
jesteście dla mnie skarbnicą wiedzy
o świecie i bogatych doświadczeń.
Jesteście wyjaśnieniem wielu spraw,
które kiedyś były dla mnie niejasne.
Dziś wiem, że to dzięki Wam jestem
taka, jaka jestem, że mam w sobie
cząstkę każdego z Was, że jestem
mieszanką Waszych cech i przeżyć.
Dziękuję, Babciu, za to, że opiekowałaś się mną, kiedy rodzice szli do
pracy i za te wszystkie obiady, dzięki
którym w końcu udało mi się trochę
przybrać na wadze. Dziękuję za kołysankę o Dorotce, za „Gotowała myszka jagiełeczki” i za te wszystkie inne
wierszyki i piosenki, których teraz
nie mogę sobie przypomnieć, a które
każdego dnia ubarwiały moje dzieciństwo.

Dziękuję, Babciu, za te wszystkie dni spędzane na działce, pośród
pachnących kwiatów i słodkich owoców i za wierszyk o przylaszczce,
który koniecznie musisz mi przypomnieć. Dziękuję za omlety z wiśniami, chrupiące Puchatki, których
smaku nie zapomnę chyba do końca
życia, za najlepsze żeberka na świecie i za wyprawy do kina w każde ferie zimowe.
Dziękuję, Dziadku, za te wszystkie beztroskie wakacje spędzane na
wsi, za wędrówki po lesie o świcie,
za wspólne oglądanie spadających
gwiazd w letnie noce, za to, że nauczyłeś mnie odróżniać grzyby jadalne od niejadalnych i za tę dumę, która rozpierała mnie po samodzielnym
złowieniu pierwszych w życiu ryb.
Dziękuję, Dziadku, za te wszystkie
rozegrane partie w małego i dużego
durnia i w „kibel”, a nawet w tysiąca, którego zasad nie opanowałam do
dziś. Dziękuję za opowieści o dawnych czasach, które kiedyś aż tak
bardzo mnie nie interesowały, ale
dziś są nieopisanym bogactwem i za
piękny, kolorowy świat łowickiego
folkloru.
Dziękuję, Babcie, Dziadkowie, za
to, że jesteście ze mną w najważniejszych chwilach mojego życia.
***
Piszę ten tekst z myślą o moich
Babciach i Dziadkach, ale wierzę, że
większość wnucząt mogłoby się pod

nim podpisać. Zawdzięczamy naszym dziadkom więcej, niż nam się
wydaje i może właśnie te dwa dni
w roku są okazją, żeby się nad tym
zastanowić. Ile mamy w sobie z naszych dziadków?
W tym wyjątkowym dniu,
a właściwie w te dwa wyjątkowe
dni,
chciałabym życzyć –
moim Babciom i Dziadkom
w imieniu własnym,
a wszystkim babciom i dziadkom
świata w imieniu wszystkich wnuków dużo zdrowia i powodów
do uśmiechu na każdy dzień.

Justyna Kozłowska

Czy to babcia
Zawsze piękna i zadbana
Buty modne, na obcasach
Super stroje i na „topie”
A uroda-pierwsza klasa
Buzia jak u niemowlaka,
Nie ma żadnej kurzej łapki
A mężczyźni wodzą wzrokiem
Podziwiają wygląd babki
Ile ona lat mieć może?
Żadnej zmarszczki ani plamki
Patrzą tak trochę zazdrośnie
Dużo młodsze koleżanki
Czy to zasługa chirurga?
Czy ma w genach zapisane?
Starość wcale jej nie szuka…
Usta wciąż ma roześmiane
Chcesz być babcią piękna zdrową
Serce wypełniaj miłością!
Stres i nerwy to wrogowie…
Żyj w przyjaźni ze starością.
Śpiewaj, tańcz, rób co lubisz
Nie leń się, unikaj łóżka…
Wszystkim babciom zdrowia szczęścia
Życzy babcia-młoda duchem,
lecz staruszka.
Dla dziadków też są życzenia;
Zdrowia, szczęścia i wigoru
Kasy zawsze pod dostatkiem
I co dzień dużo humoru.
Jadwiga Sobczak
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artyści wokół nas
Artyści wokół nas to rubryka, w której przedstawiamy wynik rozmów Henryka Zycha z utalentowanymi i uznanymi
w świecie, ale często nieznanymi wśród nas samych, aleksandrowianami. - Podjąłem się dość karkołomnego wyzwania, jakim jest próba przeprowadzenia cyklu wywiadów z artystami związanymi z Aleksandrowem – pisze autor i pomysłodawca całego projektu. Kolejnymi bohaterami cyklu są Agnieszka i Michał Izydorczykowie.

Agnieszka i Michał Izydorczykowie
Pamięta Pani początki swoich zainteresowań sztuką?
Agnieszka Izydorczyk: Już jako
dziecko kochałam taniec i sztukę.
Czasem wydaje mi się, że nadal nie
dorosłam, bo od dzieciństwa robię
wciąż to samo. Jako dziecko dużo
rysowałam i majsterkowałam w życiu dorosłym zajmuję się grafiką
i scenografią. Zmieniła się tylko skala przedsięwzięcia. W Teatrze Małym
w Manufakturze stworzyłam scenografię do przedstawień: „Miłość
i Polityka”, „Młynarski Sentymentalnie”, „Balladyna”, „To nie była
piąta...” i „Ania z Zielonego Wzgórza”. Współpracuję z wieloma firmami, dla których projektuję grafikę,
jak również aranżację wnętrz. Tak
samo jest z tańcem – jako dziewczynka stawiałam na środku pokoju
lustro i całe godziny tańczyłam – teraz układam choreografie w salach
baletowych z całymi ścianami luster.
Skąd Pani fascynacja tańcem flamenco?

Michał Izydorczyk – muzyk, gitarzysta, producent, kompozytor, aranżer i realizator dźwięku. Uczył się
w Państwowej Szkole Muzycznej II
st. im. Stanisława Moniuszki. Współpracował z Centralnym Zespołem
Artystycznym Wojska Polskiego, z
którym koncertując przemierzył Polskę i Europę. Twórca zespołu Funny
Fingers, z którym wielokrotnie występował w Aleksandrowie Łódzkim.

A.I.: Flamenco to niezwykła forma sztuki, nierozerwalnie związana
z cyganami. To cyganie andaluzyjscy
stworzyli Flamenco, które teraz podbiło serce całego świata. Zafascynowała mnie ekspresja, spontaniczność i żywiołowość tego gatunku.
Tańcząc Flamenco, można wyrazić
całe spektrum emocji, ten taniec jest
trochę „brudny”, jest blisko życia,
w przeciwieństwie np. do tańców
towarzyskich, w których ważniejszy jest szeroki uśmiech i technika
moich występów widzowie mogli
się zapoznać z tym pełnym ekspresji
gatunkiem.
W tym gatunku ogromną rolę odgrywa
jednak muzyka, prawda?
A.I.: Mam to szczęście, że Michał
potrafi wydobyć ze swojej gitary klimaty niezbędne, by stworzyć gorący nastrój tego tańca. Moja wielka
miłość do tej muzyki zaowocowała
obecną fascynacją – muzyką folkową. Co chwilę odkrywam kolejny fascynujący folklor, którego po prostu
muszę się nauczyć. Uczyłam się tańców orientalnych, potem były tańce
perskie i hawajskie, teraz przerabiam
kulturę i tańce Meksyku, za chwilę
pewnie znowu odkryję coś nowego.
Znaleźliśmy się w miejscu, w którym
Wasze drogi artystyczne się spotkały. Chciałbym poznać ścieżki, którymi
zdążał Pan do osiągnięcia takiego poziomu gry na gitarze, który zachwyca
słuchaczy.
Michał Izydorczyk: W pamięci pozostaje mi jedno bardzo silne
wspomnienie. Gdy miałem pięć lub
sześć lat usłyszałem w radio utwór
– wydaje mi się, że był to któryś
z koncertów Chopina. Pamiętam
z jak wielkim natchnieniem i skupieniem go wysłuchałem. Po tym doświadczeniu świat muzyki pochłonął
mnie na zawsze. Moje losy mogły
się jednak potoczyć zupełnie inaczej. Chodziłem bowiem do Szkoły
Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie
– mogłem więc zostać sportowcem.
Miałem niezłe wyniki i wróżono mi
wiele sukcesów.
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Agnieszka Izydorczyk - tancerka,
grafik, scenograf. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na wydziale Grafiki.
Zdobywczyni pierwszego miejsca
w konkursie na najlepszą tancerkę
flamenco organizowanym podczas
Międzynarodowego Festiwalu Flamenco w Łodzi w 2005 r. Jej rodzinnym miastem jest Konstantynów
Łódzki, ale od lat mieszka w Aleksandrowie. Tutaj występowała i prowadziła warsztaty flamenco.
Muzyka jednak wygrała?
M.I.: Tak. Muzyczna pasja zaczęła
o sobie coraz mocniej przypominać.
W tamtych czasach nie brakowało
w Aleksandrowie kolorowych oryginałów, artystów oraz długowłosych hipisów jeżdżących autostopem
i grających na gitarach. Ze względu
na miłość do muzyki związałem się
z nimi i tak sportowa rywalizacja
przegrała z gitarową pasją. Później
była szkoła muzyczna, warsztaty
jazzowe, różne zespoły i style, niezliczone godziny ćwiczeń, czyli powszedni dzień muzyka. Zostałem też
członkiem Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncertując z nim przemierzyłem Polskę
i Europę. Początkowo byłem członkiem chóru, ale po trzech miesiącach przeniosłem się do orkiestry
jako gitarzysta. Był też w moim artystycznym życiu warszawski epizod.

artyści wokół nas

Na krótko zamieszkałem w Warszawie, gdzie próbowałem stworzyć zespół muzyczny. Nic z tego jednak nie
wyszło. Wróciłem do domu i tu oddałem się muzycznej działalności. To był
okres, w którym potrafiłem ćwiczyć
na gitarze po 15 godzin dziennie!
Czy muzyka przynosiła zyski, czy musiał
Pan znaleźć inne źródło utrzymania?
M.I.: Zacząłem pracę na planach
filmowych jako dźwiękowiec. W latach 1994-1999 pracowałem przy
produkcji filmów fabularnych, dokumentalnych i programów telewizyjnych jako realizator dźwięku
i asystent. To był ciekawy zawód,
poznałem w tym czasie wielu ludzi filmu, ale wkrótce zrozumiałem,
że taka praca mnie nie satysfakcjonuje. Postanowiłem wrócić do muzyki.
Był rok 1999, wiedziałem, że w Aleksandrowie jest gitarzystka Viola. Udało mi się z nią skontaktować i tak powstał pierwszy skład Funny Fingers.
Zespół występował m.in. dla ambasad
Portugalii i Brazylii, brał udział w Festiwalu Romów – Ciechocinek 2000,
w Łódzkim Festiwalu Flamenco oraz
w Festiwalu Kultury Iberoamerykańskiej w Warszawie. Koncertowaliśmy

w Filharmonii Narodowej, graliśmy
z takimi sławami jak Gipsy Kings.
Kiedy Viola wyjechała, na jej miejsce
pojawił się Irek Walczak, który – razem ze mną i z Agnieszką – tworzy
skład zespołu do dziś.
Nie zerwał Pan jednak całkowicie z filmem.
M.I.: To prawda. Wkrótce również
odezwały się kontakty, które zawarłem na planach filmowych – i tak
zacząłem komponować muzykę filmową. Moja muzyczna współpraca
z filmem rozpoczęła się w 1998 r. od
skomponowania muzyki do tryptyku filmowego „Mózg”. Do dziś owa
pasja zaowocowała muzyką do ponad pięćdziesięciu filmów, spektakli
teatralnych, niezliczonych reklam
i muzycznych ilustracji programów
telewizyjnych, np. Magazynu Kryminalnego 997. Kiedy Agnieszka zaczęła swoją przygodę ze scenografią,
w naturalny sposób zacząłem tworzyć
też na potrzeby teatru. Teraz, po latach, mimo malejącej ilości włosów
na głowie, udaje mi się utrzymać klimat hipisowskich czasów, bo razem
z Agnieszką prowadzimy koncertowe
życiem na walizkach. Dzielimy czas
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między zespoły Funny Fingers, który gra muzykę inspirowaną jazzem
i flamenco, w czym odnieśliśmy jakieś
sukcesy. Świat się zmienia i musimy
swoje działania artystyczne do tych
zmian w otoczeniu dostosowywać.
Obecnie dużo koncertujemy, robimy
warsztaty dla dzieci, Agnieszka zajmuje się grafiką i tworzy scenografie,
ja piszę muzykę do filmów i sztuk teatralnych.
Czy wspólne realizowanie się w życiu
zawodowym oddziałuje jakoś na Wasze
życie prywatne?
A.I.: Czasami zdarza się nam spierać przy realizowaniu niektórych
projektów, ale zawsze potrafimy
dojść do porozumienia i – co najważniejsze – nasze życie zawodowe nie
ma negatywnego wpływu na relacje
w naszym związku.
Tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję za czas
poświęcony naszym Czytelnikom. Życzę
Wam jeszcze wielu sukcesów, a nam –
widzom i słuchaczom – wielu wzruszeń
i artystycznych doznań podczas obcowania z Waszą sztuką.
Dziękujemy.
Rozmawiał
Henryk Zych

artyści galeri korytarz

Zygmunt Świątek

fot. Justyna Kozłowska

fot. Justyna Kozłowska
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„Miej serce i patrzaj w serce” – to
ulubiona
sentencja
Zygmunta
Świątka,
kolejnego artysty Galerii Korytarz.
Od dziecka spędzał
godziny na malowaniu. Wystarczył mu
papier pakowy i kilka
kredek, aby powstały
wielkie sceny batalistyczne. Był cichym,
odizolowanym
od
świata dzieckiem. Takim człowiekiem pozostał do dzisiaj. Pracuje w samotności. Zygmunt Świątek,
aleksandrowski artysta amator mówi o sobie: „jestem tylko zagubioną istotą rodzaju ludzkiego”. Twórczość sprawia
mu wielką frajdę, daje zadowolenie, jest za każdym razem
wyzwaniem i wielkim przeżyciem, udręką i ekstazą…
Uprawia malarstwo sztalugowe, fotografię, grafikę,
grafikę komputerową. Jego ulubiona technika to olej, nie
przepada za akrylem. Jest fotorealistą, w swojej twórczości bardzo wiernie oddającym rzeczywistość. Jego niektóre prace są jak zdjęcia. Namalował ponad 200 obrazów. Ulubionym dziełem artysty jest „Apokalipsa XXI
wieku”, wyróżniona w konkursie ekologicznym w 1990
roku. Rysuje też na zamówienie portrety ze zdjęć.
Przygodę z malarstwem zaczął w 5 klasie szkoły podstawowej. Chodził na zajęcia koła plastycznego do kultowego Domu Kultury „Krypy”. Swoje pasje artystyczne
rozwijał dzięki siostrze Krystynie, która odkryła w nim
talent i namówiła na uczestnictwo w zajęciach koła. Po
zdobyciu matury zdawał do PWSSP w Łodzi. Niestety bez
powodzenia. W wojsku również wyżywał się artystycznie
i cały czas doskonalił i poznawał nowe techniki twórcze.
W czasie służby wojskowej jeszcze raz próbował szczęścia w PWSSP. I tym razem bez rezultatu. Jego twórczością zainteresował się jednak profesor Ryszard Hunger
i namówił go do uczestniczenia w pracach Klubu Plastyka
Amatora w ŁDK. Działał też w Stowarzyszeniu Plastyków
Amatorów w Łodzi. Miał osiem wystaw indywidualnych
(w ostatnich latach trzy w Aleksandrowie), brał też udział
w wielu wystawach zbiorowych w Łodzi, Opocznie, Aleksandrowie Łódzkim. Jego prace pokazywane były także na
Festiwalu Sztuk Różnych, czy na wystawach plenerowych,
towarzyszących Festiwalowi Wędrownemu Filharmonii
Łódzkiej Kolory Polski.
W Aleksandrowie podziwialiśmy jego kunsztownie
i precyzyjnie namalowane portrety (wystawa „Portret Polaków na znaczkach”) oraz „znaczkową” wystawę „Świat kwiatów w akwareli”. Wszystkie te prace
wyglądają jak znaczki pocztowe i opatrzone są okolicznościowym, autorskim stemplem, charakterystycznym
znakiem artysty. Ten znak pojawia się na każdej pracy
Zygmunta Świątka.
Obecnie pracuje on nad swoją niemocą (zdrowotną,
finansową, artystyczną) i ze wszystkich sił stara się ją
pokonać.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA

fot. Irena Skrocka

fot. Irena Skrocka

Młodzi artysci: Karolina Dróżdż, Anna i Tymoteusz
Pietrzak poprowadzili muzyczne spotkanie z kolędą,
które odbyło się 15 stycznia o godz. 16.00 w zabytkowej
plebanii przy kościele pw. Świętych Archaniołów Rafała
i Michała w Aleksandrowie Łódzkim. We wspólnym śpiewaniu pomagały teksty wyświetlane na ekranie. Zaśpiewaliśmy min. „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”,
„Bóg się rodzi”. Śpiewając popularne kolędy nie pozwalamy im odejść do lamusa, utrwalamy je i przekazujemy

z pokolenia na pokolenie. Jak widać na zdjęciach lubimy
zbiorowe śpiewanie i chętnie bierzemy w nim udział.
Ale to nie koniec wydarzeń z kolędami w roli głównej.
22 stycznia najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewa
Eleni, a 29 stycznia usłyszymy je w wykonaniu chórów
i stowarzyszeń śpiewaczych z województwa łódzkiego. Wykonawcom towarzyszyć będzie orkiestra dęta OSP
z Aleksandrowa Łódzkiego. (szczegóły w kalendarium)

365 powodów do świętowania
Przeciętny rok ma 365 dni. I chociaż rzadko o tym myślimy, a często nie zdajemy sobie sprawy, codziennie możemy znaleźć powód,
aby sprawić sobie przyjemność,
coś świętować lub chociaż spojrzeć
uśmiechem na kartkę z kalendarza.
W codziennym biegu pamiętamy o
świętach państwowych i kościelnych,
zwłaszcza tych, które zaznaczone są
na czerwono. Jak my lubimy te długie
weekendy! Większość z nas stara się
także celebrować takie dni jak Dzień
Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci
i Dziadka. Czcimy domowe jubileusze, imieniny, urodziny. Przybywa
nam też świąt zaczerpniętych z zagranicy. Jakże wiele dyskusji prowokowały, popularne dziś także w Polsce, Walentynki czy choćby obchody
Halloween, krytykowane przez sporo
osób. One też niedługo staną się tak
powszechne, że będziemy się dziwić,
dlaczego wywoływały tyle kontrowersji. Prawdopodobnie pojawi się
wiele innych świąt wywołujących na
początku poruszenie, a potem na stałe wpisujących się w naszą kulturę.
Czas pędzi. Może jednak, mimo codziennego zabiegania, warto spojrzeć
na chwilę w kalendarz i sprawdzić,

co miłego lub śmiesznego może kryć
się pod dzisiejszą datą? Wystarczy
wpisać w wyszukiwarkę Internetu hasło „kalendarz świąt nietypowych” i już możemy wybierać.
I tak, zaczynając od początku
roku: 9 stycznia – Dzień Sprzątania
Biurka, 17 stycznia – Dzień Wszystkich Fajnych. Możemy świętować
wszyscy, bo przecież wszyscy jesteśmy na pewno bardzo fajni. 17 lutego miłośnicy i właściciele Mruczków
mogą obchodzić Dzień Kota. Oczywiście każdy ulubieniec ma swój dzień,
wystarczy tylko poszukać, kiedy
przypada (np. 1 lipca jest Dzień Psa).
12 marca natomiast świętujemy
Światowy Dzień Drzemki w Pracy.
W kwietniu możemy celebrować Dzień
Czekolady (12 kwietnia). Panie, 5 maja,
mogą obchodzić Dzień bez Makijażu,
panowie zaś, 2 czerwca – Dzień bez
Krawata. 29 czerwca możemy docenić naszych wspaniałych przyjaciół
i wspólnie uczcić Dzień Przyjaciela.
Na pewno na to zasługują. Psychologowie twierdzą, że okres wakacyjny
to świetny czas na uwolnienie się ze
stereotypowych rozwiązań i monotonii. Może więc warto sprawdzić tę
teorię w praktyce. W lipcu polecam
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Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą (9 lipca). Świetnie w atmosferę
letniego luzu i relaksu wpisuje się
17 sierpnia, czyli Dzień Pozytywnie
Zakręconych, czy 21 sierpnia – Dzień
Optymisty. Jeśli lubimy jesień, babie
lato i kolorowe liście, to 23 września obchodzimy Dzień Spadającego
Liścia. Żeby jednak nie popaść w jesienną chandrę, warto 5 października
pamiętać o Światowym Dniu Uśmiechu. Listopad daje nam co najmniej
dwie okazje, by poczuć się jak dziecko: 5 listopada wypada Dzień Postaci
z Bajek, zaś 25 listopada – Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Może warto
w tych dniach odświeżyć wspomnienia i pomyśleć o ulubieńcach z dzieciństwa? 15 grudnia – Dzień Herbaty
– czas odetchnąć i nabrać sił do Świąt
Bożego Narodzenia.
Przed nami nowy rok. Czas na postanowienia noworoczne i próby ich
realizacji. Nowe plany, cele, marzenia.
Może dobrze byłoby też pomyśleć,
jakie jeszcze powody do sprawiania
sobie drobnych przyjemności daje
nam te 365 dni. W końcu tylko 21 października nie świętując, świętujemy
Międzynarodowy Dzień Odpoczynku
od Świętowania.
Justyna Sobczak

poznaj swój kraj

Dworzec Łódź Fabryczna
Nowa Łódź Fabryczna została
otwarta 11 grudnia 2016 r., po pięciu latach budowy (ostatni pociąg
ze starego dworca odjechał w październiku 2011 r). Zachwyciła ona
nie tylko łodzian. Łódź fabryczna
to największy i najnowocześniejszy
dworzec w Polsce i jeden z największych w Europie.

Trochę historii
Pierwszy pociąg do Łodzi, wjechał
na teren Dworca Fabrycznego 152 lata
temu, czyli w 1865 roku.
W lipcu 1865 roku car Aleksander
II wydał zgodę na budowę drogi żelaznej z Koluszek do Łodzi. Grupą założycielską byli łódzcy przemysłowcy, między innymi Karol Scheibler
i Jan Błoch. Była to spółka akcyjna
pod nazwą „Towarzystwo Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej”. Budowę
linii rozpoczęto na początku września 1865 r. i trwała tylko 62 dni.
18 listopada został uruchomiony przewóz towarowy. Początkowo,
dworzec służył tylko do celów przemysłowych. Węgiel sprowadzano
z Zagłębia Dąbrowskiego. Składy węgla
były przy ulicy węglowej a przy składowej mieściły się składy towarowe.
Docenili to łódzcy fabrykanci, którzy mogli eksportować swoje wyroby
i sprowadzać bawełnę, co spowodowało rozwój fabryk i wzrost zysków.
Inauguracja ruchu pasażerskiego odbyła się 1 czerwca 1866 roku.
Nowy Dworzec tworzą trzy hole
pokryte szklanymi i metalowymi

panelami oraz efektowny dach.
Do budowy dworca wykorzystano
głównie kamień, szkło i stal a kolorem dominującym jest grafitowy.
Budynek składa się trzech poziomów.
Poziom 0 : Tu znajdują się główne wejścia do budynku: wschodnie
i zachodnie. Na tym poziomie są też
wejścia od strony północnej i południowej. Po wejściu idziemy pasażem
do holu głównego w którym wkomponowano w bryłę nowego obiektu
fasadę historycznego dworca Łódź
Fabryczna, z wieloma elementami
architektonicznymi o wartości historycznej, takimi jak: attyki, gzymsy,
tralki i parapety.
Poziom -1 znajduje się 8 metrów
pod ziemią. Tu są poczekalnie przyozdobione kolorowymi muralami na
których widnieją hasła powitania,
miedzy innymi „Dzień Dobry – bo w
Łodzi” , „Miłego Dnia” . Jest 18 kas
biletowych oraz dworzec autobusowy. Są tu 24 stanowiska, ale w chwili
obecnej zatrzymują się tylko dwa autobusy czeskiego przewoźnika, które
jeżdżą na trasie pomiędzy Warszawą
a czeskim Bohuminem.
Poziom -2 - ulokowany 16 metrów
pod ziemią. Tu odbywa się ruch pociągów po 8 torach. Są tu 4 wygodne perony wyposażone w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej:
wyświetlacze i system informacji
głosowej. Na perony można dostać
się windami i schodami ruchomymi. Zainstalowane są również taśmy
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ułatwiające
transport
bagażowy.
Dworzec jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Nowatorska forma architektoniczna obiektu sprawia, że światło
słoneczne przez 10000 szklanych paneli dachowych dociera do poziomu 2 doświetlając perony.
Dworzec Łódź Fabryczna będzie
kluczowym węzłem komunikacyjnym w nowym centrum Łodzi, który połączy transport kolejowy, komunikację autobusową dalekobieżną
i miejską a także transport samochodowy. Na terenie dworca mieści się
około 1000 miejsc parkingowych.
Z dworca odjeżdżać będzie 109 pociągów wciągu doby, większość kolei
regionalnej, 35 pociągów Inter City
łączących większe miasta w Polsce
oraz 28 Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

To jeszcze nie koniec
W 2018 roku w Łodzi, rozpocznie
się budowa tunelu średnicowego
(małe metro), które połączy Łódź
Fabryczną z Kaliską i Żabieńcem,
a tym samym z resztą kraju. Będą
dwa przystanki w centrum miasta
- Stacja Łódź Centrum oraz Stacja
Łódź Manufaktura. Pozwoli nam to
podróżować po mieście z prędkością
szybszą i wręcz nieosiągalną przez
pojazdy MPK. Będzie to „kolejowe metro”. Pierwszy przystanek ma
być u zbiegu ulic Zielona i Zachodnia
a drugi w rejonie ulic : Drewnowskiej, Karskiego i Ogrodowej. Budowa

poznaj swój kraj

ma się rozpocząć w 2018 a zakończyć
do 2022 r.
Dzięki tunelowi podróż ze wschodniej części miasta, czyli Widzewa do
Centrum będzie trwać kilka minut.
Tunel usprawni podróżowanie po
Łodzi. Łódź będzie ważnym punktem
na mapie kolejowej nie tylko Polski
ale i Europy.
Dworzec odwiedziłam w dniu
otwarcia, 11 grudnia. Zwiedzających było bardzo dużo, podobnie jak
przewidzianych na ten dzień atrakcji. Były to między innymi występy
różnych zespołów estradowych oraz

zabytkowy tramwaj, który obwoził
zwiedzających po okolicy. W pobliżu
ŁDK-u stała zabytkowa lokomotywa
oklejona folią aluminiową.
Są i tacy, którym nie podoba się
nic, co jest związane z dworcem: za
duże koszty, za mało gastronomi, złe
połączenia komunikacji miejskiej, z
jednej strony dworca teren nie zagospodarowany i jest błoto, w pobliżu obdrapane kamienice, i biurowiec
mBanku nie wykończony.
Nie wszystko od razu! Poczekajmy. Pani Prezydent Zdanowska,
na jednym z wykładów mówiła, że

całe centrum będzie przebudowane i zrewitalizowane do roku 2022,
na Expo, o które stara się Łódź, co
byłoby dużą promocją dla Łodzi.
Nowy gigantyczny dworzec na pewno spełni ambicje łodzian. Dworzec i jego okolica ma prezentować
miasto jako przyjazne i otwarte zarówno dla kultury jak i biznesu.
Z Aleksandrowa dojazd jest naprawdę łatwy : autobusem 78,
a następnie tramwajem nr 13 lub 7.
Dworzec Fabryczny jest piękny. Zachęcam do odwiedzenia.
tekst i zdjęcia Barbara Szutenbach

Zdjęcia
nadesłane
na konkurs
„Choinka
zielona
pięknie
przystrojona”

fot. Justyna Sobczak
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fot. Anna Nowak

z aleksandrowa

Many Mornings
Doskonała jakość, totalna kreatywność, polska produkcja. Many
Mornings – aleksandrowska firma
psychologa i artysty - przyjaciół ze
szkolnych lat.
Many Mornings powstało i działa
w Aleksandrowie Łódzkim, polskim
„Skarpetkowie”, miejscu gdzie od ponad 100 lat wytwarzane są skarpetki
i gdzie przemysł włókienniczy ma korzenie w prawie każdej rodzinie.
Przedstawiam państwu dwóch
młodych biznesmenów z Aleksandrowa Łódzkiego, którzy w naszym
mieście produkują niezwykłe skarpetki. Adrian Morawiak – psycholog
i Maciej Butkowski – artysta fotografik. Nic nie wskazywało na to, aby
mieli prowadzić wspólnie firmę. Adrian pomagał Maćkowi – studentowi
wydziału fotografii Łódzkiej Filmówki – założyć własny biznes w oparciu
o działającą od 25 lat „skarpetkową”
firmę swoich rodziców. Wiedzieli, że
dla tradycyjnych skarpet, noszonych
przez przeciętnego śmiertelnika, rynek jest coraz mniejszy, że jak nie
stworzy się nowej jakości, nie zaproponuje się czegoś oryginalnego, nie

ma szans na powodzenie w skarpetkowym biznesie. W Aleksandrowie
działa coraz mniej takich firm. Wyparły je importowane tanie produkty.
Sukces Adriana i Maćka wziął się
z niekonwencjonalnego podejścia do
produktu. Skarpety robi się od lat
tak samo więc należy mieć pomysł
na unikalny produkt. Postanowili
więc produkować skarpety inne od
wszystkich, kolorowe, w zabawne,
fantazyjne wzory. To miał być produkt nietuzinkowy: wyjątkowy, wysokiej jakości,Dla wszystkich, którzy
lubią zabawę kolorem i formą, odrobinę szalonym optymistom, który
nada ich wizerunkowi wyrazistości.
Ekscytujące wzory i świeże kolory –
to fundament firmy Many Mornings.
Adrian
tak
się
zaangażował
w nowy biznes – który był dla nich
wielkim wyzwaniem, ale też frajdą
i przygodą – że dla spełnienia nowej pasji porzucił pracę naukową
(był zdobywcą Diamentowego Grantu i prowadził badania naukowe na
uczelni w Warszawie). Dla nich bowiem Many Mornings to coś więcej
niż biznes, to misja. Zakładanie co
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dzień rano naszych nowych, kolorowych, zabawnych skarpetek ma
dawać radość i uśmiech i zamienić
szare, zaspane poranki na dżunglę
kolorów. Chcemy, aby dzięki naszym
skarpetkom ludzie czuli się wyjątkowo. Niby to drobny dodatek do ubioru,
ale jakże znacząco może wpływać na
nasze samopoczucie i radosne rozpoczynanie dnia! Dla nas skarpetki
to coś więcej niż element ubioru.- od
razu widać, że to firma psychologa
i artysty.
Zaczynali od skarpet w proste
wzory i elementy folkowe. Produkowali skarpety inspirowane folklorem kaszubskim, góralskim i łowickim.
Rozwój Many Mornings
nastąpił bardzo dynamicznie. Firma
powstała w listopadzie 2014 roku,
a już w grudniu jej twórcy wymyślili nową kolekcję, opartą na asymetrycznych wzorach. Chcieli, żeby
to było coś oryginalnego, niepowtarzalnego, unikatowego. I to im się
udało. Teraz asymetryczne, „nie do
pary” skarpetki z zabawnymi, kolorowymi wzorami stanowią wyróżnik
marki Many Mornings. Firma ma też

z aleksandrowa
w swojej kolekcji skarpetki garniturowe, jednokolorowe, ale przecież nie
czarne ani szare, tylko żółte, czerwone, zielone, burgundowe… Produkują też dla dzieci (są to małe odpowiedniki skarpetek rodziców), myślą
o sportowych, w ich zasobach znajdziemy serię biało-czarną dla miłośników spokojnych kolorów. Ich skarpetki są receptą na nudę i szarość.
„Kochamy nasze skarpetki i chcemy
się nimi z tobą podzielić. Zmień szare, zaspane poranki na dżunglę kolorów. Załóż Many Mornings” - taki
napis widnieje na każdej parze skarpet wytwarzanych w aleksandrowskiej firmie.
Byli jednymi z pierwszych na rynku, teraz takich firm jest więcej. Chociaż ich produkt broni się sam, trzeba walczyć o utrzymanie marki, być
kreatywnym, cały czas się rozwijać i poszukiwać nowych odbiorców.
Zaczynali od jednej maszyny, teraz
produkują na 15, a żeby zabezpieczyć
zamówienia, które nieprzerwanie napływają, przydałoby się imdrugie tyle.
Poza brakiem zaplecza jest też problem z zatrudnieniem fachowców-dziewiarzy (Tu apel do dziewiarzy
zainteresowanych pracą przy nietuzinkowej produkcji skarpet. Wystarczy zadzwonić: 608 887 811). Dla
Adriana i Maćka liczy się miłość do
dobrze wykonanego produktu.
Inspiracji szukają wszędzie. Projektują tylko takie skarpetki, które
sami chcieliby nosić. Produkt wymyślają sami lub ze swoim zespołem. Sami produkują wzorcowe pary,
a o prawidłową produkcję dba firma
rodziców Adriana. Sami ustalają też
proces produkcji, który ma doprowadzić do zamierzonego efektu. Sami
robią biznes, nie korzystają z żadnych dotacji ani ulg. Fantastyczny,
oryginalny, niepowtarzalny, a także
doskonałej jakości produkt zapewnia
im ciągłość zamówień i korzyści materialne. Planują zwiększyć eksport,
rozszerzyć sprzedaż w stałych punktach w Polsce.
Skąd pomysł na angielskojęzyczną
nazwę? Many Mornings to w dosłownym tłumaczeniu „wiele poranków”.
Ponieważ założyciele planowali ekspansję na rynki światowe, nazwa
miała być uniwersalna, czytelna dla
obcokrajowców, jednocześnie oddająca misję firmy. I taka właśnie jest.
Dzisiaj skarpetki z etykietą Many
Mornings sprzedawane są w USA,

Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii. Kupowane na prezenty wędrują
do najdalszych zakamarków świata.
A gdzie można kupić skarpety
Many Mornings w Polsce? Oczywiście
w sklepie internetowym, ale także na
stoisku w Manufakturze w Łodzi, w
sklepach partnerskich w całej Polsce, w butikach. To, poza przyjemnością noszenia, bardzo fajny pomysł
na prezent. Są inne, „gadżeciarskie”
i świetnie nadają się do podarowania
wyjątkowej osobie.
Jak młodzi biznesmeni reklamują
swój towar? Na początku działalności, w 2014 roku, pokazywali się na
różnego rodzaju targach modowych,

roku. Firma Adriana i Maćka zrobiła skarpety do jego programu „Mali
giganci”. Kuba Wojewódzki otrzymał
w prezencie od modowej blogerki skarpety Many Mornings i pokazuje się w nich w telewizji. Firma
produkuje skarpety i gadżety w postaci skarpetek dla takich gigantów
jak Play, Coca Cola, HTC. Zrobiła też
skarpety ze zdobywcami Fryderyków, zespołem The Duplings oraz z
muzycznym projektem Flirtini.
Dzielą się zyskiem z potrzebującymi.
Dlaczego włączyli się w zakrojoną
na dużą skalę działalność charytatywną? Mówią, że z czystej, ludz-

designowskich, aby pozyskać klientów, pokazać swój nietuzinkowy
produkt. Cały czas poszukują jednak
swojej metody promowania i sprzedawania produktu. Starannie dobierają wydarzenia, na których mogą się
pokazać. Czasami jest to trudne, gdyż
najważniejsza jest dla nich idea, jaka
od początku przyświeca ich firmie.
Skarpetki Many Mornings noszą
gwiazdy telewizji, pracownicy wielkich korporacji…
Na przykład Filip Chajzer – dziennikarz, stylowy mężczyzna 2013

kiej przyzwoitości.Chcieliśmy robić
taki biznes, który będzie w stanie
pomagać też innym, dlatego od samego początku postanowiliśmy, że
razem ze sprzedażą skarpet będziemy wspierać różnych potrzebujących.
Stworzyli akcję „podziel się parą”,
z której w świat poszło już ponad
25 tysięcy par dla potrzebujących,
17 tysięcy par podarowali fundacji
SOS Wioski Dziecięce, jedna partia
pojechała do Afryki, inna trafiła do
schroniska dla bezdomnych.

Elżbieta Grochulska
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ciekawe książki z aleksandrowskiej biblioteki

Justyna Kozłowska Poczytajmy razem
Paweł Beręsewicz, Poczet psujów polskich
Poczet psujów polskich to osiem
zabawnych opowiadań o chłopcach,
którzy coś popsuli. Każde z nich kończy się zabawną konstatacją wypowiadaną przez tatę małego psuja: „Co
z tego dzieciaka wyrośnie! Mnie w
jego wieku coś takiego nie przyszłoby
do głowy!”. Ale w kolejnym rozdziale okazuje się, że ten sam tata, będąc
małym chłopcem, również coś popsuł, przysparzając zmartwień swojemu tacie. I tak dalej i tak dalej. Bo całość skonstruowana jest tak, że narrator Maciek, który urodził się 2007 r.,
cofa się w przeszłość do poprzednich pokoleń i opowiada
o tym, co popsuł jego tata, dziadek, pradziadek i tak aż
do prapraprapradziadka. A na końcu przenosi się w przyszłość i snuje domysły na temat tego, co mógłby zepsuć
jego syn. Co popsuli mali psuje i jakie spotkały ich za to
konsekwencje? Dowiedzcie się sami.
Katarzyna Bogucka, Działka Dziadka Działkowicza
Któż z nas nie czeka na wiosnę i
na rozpoczęcie sezonu działkowego? Działka Dziadka Działkowicza to
książeczka dla wszystkich tych, którzy kochali działki, kochają lub będą
kochać. Jest to pisana wierszem opowieść o pięknym, cichym i zielonym miejscu, do którego można uciec, wraz z
całą rodziną, przed brzydkim, szarym, burym, smutnym,
dusznym i ponurym miastem pełnym spalin. To miejsce, gdzie każdy znajdzie swoje ulubione zajęcie, nawet
siostra, która z reguły woli czytać książkę w cieniu. Na
działce można pielić grządki, zbierać warzywa i owoce, podlewać, sadzić kwiatki, pielęgnować pomidory w
szklarniach lub dzielić się z sąsiadami darami natury. Ale
najważniejsze jest to, że można tutaj wspólnie spędzać
czas. Książeczka jest również zbiorem cennych porad na
temat wykorzystywania działkowych zbiorów. A dla tych,
którzy nie mają własnej, prawdziwej działki, autorka zamieściła wskazówki, jak hodować rośliny na balkonie lub
na parapecie i zrobić sobie mini-działkę w domu.
Tomasz Samojlik i Adam Wajrak,
Umarły las
Tego jeszcze u nas nie było! Komiks autorstwa dwóch znawców
„dziuplowego eldorado”, czyli Puszczy Białowieskiej, przedstawia perypetie trójpalczastego dzięcioła Triko, który zostaje nowym szeryfem
w Umarłym lesie. Jak poradzi sobie
w nowym miejscu i otoczeniu? Czy
będzie w stanie przyzwyczaić się do
panujących tu zwyczajów? Czy mieszkańcy lasu, którzy
początkowo mają dzięcioła za nic, wyśmiewają go, lekceważą i biją, w końcu się do niego przekonają? Wszystkiego dowiecie się z tego komiksu, okraszonego dużą
dawką humoru. A do tego odkryjecie wiele tajemnic lasu,
poznacie prawa przyrody, które w nim rządzą i zwyczaje zwierząt, które go zamieszkują. Po lekturze Umarłego

lasu będziecie specami od leśnych ptaków, głównie dzięciołów, a także od dziupli, dębów, korników i innych
małych i trochę większych żyjątek. A przede wszystkim
przekonacie się, dlaczego autorzy komiksu na miejsce
akcji wybrali właśnie martwy las.

Karolina Stasiak Bibliotekarz poleca
Chantel Acevedo „Cuda przeszłości”
Akcja powieści rozpoczyna się w
roku 1963, kiedy władzę na Kubie
przejmuje Fidel Castro a nad wyspę nadciąga niszczycielski huragan.
Nie porewolucyjna Kuba jest jednak
głównym tematem opowieści, a czasy nieco odleglejsze - lata z końca XIX
wieku, kiedy to Kubańczycy walczyli o
niepodległość z hiszpańskim kolonizatorem. Chroniąc się przed wichurą
wraz z innymi kobietami, María Sirena wspomina czasy dzieciństwa, które przypadało na ten
ogromnie niespokojny okres. Bohaterka niczym współczesna Szeherezada opowiada swoją historię, aby pomóc
towarzyszkom ocalić nadzieję i życie.
Remigiusz Piotrowski „Absurdy
i kurioza przedwojennej Polski”
Niniejsza książka to pełna humoru
opowieść o najbardziej absurdalnych
historiach z życia przedwojennej Polski. Autor niezwykle barwnie opowiada o niedorzecznych sytuacjach,
których nie brakowało w codzienności obywatela II RP. W niezliczonych
przykładach pokazuje złożoność i
bogactwo ówczesnej obyczajowości,
a wszystko na tle realiów społecznych, politycznych i
gospodarczych kraju. Opowiadane historie rozśmieszają i
zaskakują, ale też skłaniają do refleksji – zwłaszcza kiedy
autor konfrontuje je ze współczesnością. Tekst ubarwiają
dodatkowo ilustracje i wycinki z prasy z lat 20. i 30.
Joanna Puchalska „Polski, które zadziwiły świat”
Publikacja zawiera trzynaście życiorysów sławnych Polek i ich imponujących dokonań. Wśród wymienionych
znalazły
się
min.:
Izabela Czartoryska, Regina Pilsztynowa, Anna Pustowójtówna, Helena
Majewska-Kirkorowa, Wanda Ossowska, Halina Konopacka i Maria
Anto. Żyły intensywnie, twórczo i
pracowicie. Eleganckie i dzielne, utalentowane i atrakcyjne, nie tylko potrafiły spełniać swoje marzenia, ale i stawić czoło przeciwnościom losu. W burzliwych czasach to na nich często
spoczywał obowiązek zapewnienia rodzinie bytu, wiele
z nich przeszło piekło aresztowań i więzień, były kontynuatorkami chlubnych tradycji walki o niepodległość.
Życie każdej z nich to gotowy scenariusz dobrego, pełnego niespodziewanych zwrotów akcji serialu historyczno-obyczajowego z wątkami dramatycznymi i miłosnymi.

Książki są dostępne w Bibliotece Publicznej im. Jana
Machulskiego , Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12
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kalendarium

Co, gdzie, kiedy

06.02.2017 godz.1 4.00
Atrakcje przyrodnicze Polski mgr Katarzyna Krakowska

22.01.2017 (niedziela) godz. 16.00
Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki
koncert Eleni
Kościół „Archaniołów”, Aleksandrów Łódzki,
ul. Wojska Polskiego 3

29.01.2017 (niedziela) godz. 15.30
XXVIII Koncert kolęd i pastorałek
Chóry i stowarzyszenia śpiewacze województwa łódzkiego
kościół „Archaniołów”, Aleksandrów Łódzki,
ul. Wojska Polskiego 3

30.01.2017 (poniedziałek) godz. 16.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Mariusz Urbanek- „Tuwim. Wylękniony bluźnierca”
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego,
Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12

31.01.2017 (wtorek) godz. 17.30
spektakl teatralny dla dzieci „Zima u Kubusia Puchatka”
Sala Zabaw Alexland, Aleksandrów Łódzki,
ul. Piłsudskiego 2/4

13.02.2017 godz. 16.00
Wieczór Towarzyski na zakończenie semestru
Restauracja W dobrym Stylu, Aleksandrów Łódzki, ul.
Piłsudskiego 10
Opłata: 40 zł słuchacze UTW, 50 zł osoby pozostałe.

Koło Turystyczne
31.01.2017 (wtorek) godz. 11.00
„Szlak łódzkich murali” prezentacja Agnieszki Łeń
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego,
Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12

Filharmonia, Teatr Muzyczny
Teatr Jaracza, Teatr Nowy
zamówienia przyjmuje Elżbieta Grochulska, tel.
609 190 211

03.02.2017 (piątek) godz. 19.00
Filharmonia Łódzka Koncert symfoniczny. W programie: Moniuszko, Chopin, Rachmaninow, bilety po 16 zł

06.02.2017 (poniedziałek) godz. 16.00
Bal karnawałowy dla dzieci
Sala Zabaw Alexland, Aleksandrów Łódzki,
ul. Piłsudskiego 2/4

07.02.2017 (wtorek) godz. 16.00
Spotkanie Klubu Podróżnika z Piotrem Gaszyńskim
„Patagonia czyli Dzikie Południe”
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego,
Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12

04.02.2017 (sobota) godz. 18.30
Teatr Muzyczny – musical „Człowiek z La Manchy”, bilety po 30 zł

15.02.2017 (środa) godz. 19.00
Teatr Jaracza – „Iwona Księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza, bilety po 18 zł

19.02.3017 (niedziela) godz. 17.00
Filharmonia Łódzka koncert kameralny. W programie: Strauss,
Gershwin, Czajkowski, Lehar, Piazzola, Anderson, bilety po 22 zł

19.02.2017 r.(niedziela) godz.16.00
26.02.2017 (niedziela) godz. 19.15

„W karnawałowych rytmach” koncert Tria Karoliny
Dróżdż i rodzeństwa Anny i Tymoteusza Pietrzaków
Kościół „”Archaniołów” Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska
Polskiego 3

Teatr Nowy „Spowiedź masochisty” - bilety po 15 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Filharmonia Łódzka „Wielka cisza” - koncert poświęcony Ludwikowi van Beethovenowi ( z cyklu Speaking Concerts) bilety po
30 zł

03.03.2017 (piątek) godz. 19.00

Wykłady – MDK Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 17/19

23.01.2017 godz. 14.00
Wietnam – czcigodny prawnuczek z Hanoi
- redaktor Michał Cessanis

04.03.2017 (sobota) godz. 18.00
Musical operowy „Łódź Story”, sala koncertowa Akademii
Muzycznej w Łodzi, ul. żubardzka 2a bilety po 10 zł

30.01.2017 godz. 14.00
Z muzyką przez stulecia Koncert Moment Musical Trio
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nasi sponsorzy

numer konta w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łdózkim na które można wpłacać darowizny:

21 8780 0007 0113 9903 1002 0001
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