
"Poczuj teatr" z Izabelą Noszczyk   
marzec 2015 - to kolejna edycja  teatralnych 
wydarzeń organizowanych przez Partnerstwo 
na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego w związku 
z  obchodzonym, w dniu 27 marca, Między-
narodowym Dniem Teatru.

To już czwarty numer! Cieszymy 

się, że mamy o czym pisać, że nie 

brakuje nam tematów.  W marcu  

pragniemy zachęcić państwa do 

udziału w dwóch projektach, które 

proponuje Partnerstwo na Rzecz 

Aleksandrowa Łódzkiego. 

Poczuj Teatr z Izabelą Noszczyk – to 

cztery wydarzenia teatralne, które 

uhonorują Międzynarodowy Dzień 

Teatru, obchodzony 27 marca. 

Odbędą się trzy przedstawienia 

teatralne oraz warsztaty aktorskie 

dla tych, którzy chcą poznać techniki 

stosowane przez aktorów. Poprowa-

dzi je Małgorzata Flegel, wykładow-

ca na Wydziale Aktorskim PWSFTViT . 

Obchody Święta Patryka to druga 

propozycja. Jest to wspólne przed-

sięwzięcie Partnerstwa na Rzecz 

Aleksandrowa i Pizzerii Trattorii 

Presto. Odbędzie się ono 17 marca, 

uświetni  je  występ zespołu Eklezja.

Szczegółowe opisy proponowanych 

projektów znajdziecie państwo 

wewnątrz naszego pisma. 

Przeczytacie też państwo o wyda-

rzeniach, które już się odbyły - 

o pięknej wystawie w ŁDK pokazu-

jącej urodę Aleksandrowa, o wzru-

szającym spektaklu, o tym, jak 

wyglądały u nas Walentynki. Piszemy 

także o wycieczkach po wojwództwie 

łódzkim. Dowiecie się też, jakie 

ciekawe lektury poleca Biblioteka. 

Warto zapoznać się z marcowym 

kalendarium wydarzeń kulturalnych 

proponowanych przez Partnerstwo 

na Rzecz Aleksandrowa oraz zaprzy-

jaźnione instytucje. Rubryka nosi 

tytuł Co, gdzie, kiedy ...

Mamy nadzieję, że w ten sposób 

ułatwimy Państwu dotarcie do 

informacji o planowanych przed-

sięwzięciach. Zachęcamy także do 

aktywnego udziału w proponowanych 

imprezach. 

Wiosna już blisko, a więc czas 

wyjść z domu. 

Zapraszamy też do współtworzenia 

pisma. Na pewno wielu z państwa ma 

swoje spostrzeżenia,  obserwacje, 

przemyślenia, którymi  pragnie się 

podzielić z innymi. Zachęcamy do 

pisarskiej aktywności i czekamy na 

propozycje. 

Redakcja Kuriera Jesiennego
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Wydarzenia służą przy-

bliżeniu tematyki teatralnej 

społeczności Aleksandrowa, 

rozwojowi aktywnego kreaty-

wnego sposobu spędzania 

wolnego czasu wyzwalaniu 

własnej ekspresji, rozbudzeniu 

zainteresowania teatrem jako 

zjawiskiem kulturalnym, spo-

łecznym oraz integracji osób o 

podobnych zainteresowaniach 

W ramach cyklu obejrzymy 

trzy spektakle, odbędą się 

bezpłatne warsztaty aktorskie 

prowadzone przez Małgorzatę 

Flegel, wykładowcę z Łódzkiej 

Filmówki, a także będziemy 

mieć okazję obejrzeć wystawę 

plakatu teatralnego - nie-

zwykłą wędrówkę po łódzkich 

teatrach. 

Bohaterką tegorocznej edy-

cji Poczuj teatr będzie aktorka 

Teatru im. Stefana Jaracza 

w Łodzi Izabela Noszczyk 

aktorka o wielkim talencie, 

świadomości warsztatu aktor-

skiego i umiejętności bawienia 

widzów. 

Będziemy ją podziwiać 

w roli Shirley w monodramie  

Willego Rusella „Shirley Valen-

tine”, Antoniny w Związku 

otwartym Dario Fo oraz Wiery 

w „Ławeczce” Gelmana. 

Shirley Valentine to opo-

wieść o 42-letniej kobiecie 

z długoletnim stażem małżeń-

skim, która w 1,5 godzinnym 

monologu przeistacza się 

z kury domowej, gotującej 

kakao swoim prawie dorosłym 

dzieciom i smażącej mężowi 

czwartkowe mielone, w pełną 

życia i energii kobietę, która 

odnajduje w sobie odwagę, by 

zrealizować swoje marzenia. 

"Shirley Valentine" to słodko-

gorzki dowód, że nigdy nie jest 

za późno na to, żeby przynaj-

mniej próbować odnaleźć 

swoją "Grecję". 

Bohaterami Związku otwar-

tego są mąż i żona, małżeń-

stwo w średnim wieku przeży-

wające długotrwały kryzys.  
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Mąż nałogowo wdaje się 

w kolejne romanse, o czym  ze 

szczegółami informuje żonę.

Jako zwolennik „związku 

otwartego” nie widzi w tym nic 

złego. Żona coraz częściej 

miewa silne nerwice, których 

efektem są dzikie awantury 

i nieudane próby samo-

bójcze... Na koniec udaje się 

jej zdobyć adoratora, pod jego 

wpływem zaczyna zauważać 

coraz więcej wad u małżonka. 

Ten zaś, widząc przemianę 

żony, nie jest w stanie ukryć 

zazdrości... W roli męża 

zobaczymy Roberta Latuska.

Na zakończenie wydarzeń 

teatralnych zapraszamy do 

Klimatów na Ławeczkę jeden 

z najbardziej znanych utwo-

rów współczesnego, rosyj-

skiego dramatopisarza Alek-

sandra Gelmana. Komedio-

dramat o kobiecie po przej-

ściach i mężczyźnie z prze-

szłością. O potrzebie miłości, 

bliskości, zrozumienia. Popis 

gry aktorskiej Izabeli Noszczyk 

i Dariusza Taraszkiewicza.

J.W.P.
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Wiosenny semestr Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Aleksandrowie Łódzkim rozpoczęła 

prezentacja spektaklu teatralnego „Pękające 

torby z papieru” Marka Chronowskiego. 

W sztuce zagrali dojrzali aktorzy amatorzy. 

Marek Chronowski napisał sztukę dla teatru 

zawodowego, zmienił jednak zdanie i wybrał do 

jej zrealizowania dojrzałych amatorów. Były to 

osoby, które wygrały konkurs „Seniorzy w akcji” 

organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę”. Sztuka była realizowana 

w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artysty-

cznych w Łodzi. Zagrali między innymi 

emerytowana nauczycielka, inżynier, mecha-

nik, lekarka, spawacz, polonistka, rusycystka. 

Praca nad spektaklem trwała 7 miesięcy.

Akcja sztuki rozgrywa się w domu seniora 

w dwóch aktach. Pierwszy akt to śniadanie 

w domu i przybycie nowego pensjonariusza. 

Drugi uroczysta kolacja zorganizowana na 

przyjęcie nowego członka grupy.

Podczas spektaklu obserwujemy relacje 

między pensjonariuszami, poznajemy historie 

ich życia przed zamieszkaniem w domu 

spokojnej starości. Każda z postaci dokonuje 

rachunku sumienia uważając, że jest on 

rzetelny i obiektywny, ale czy na pewno? 

Prawdopodobnie, nie chcą się przyznać przed 

sobą, że gdyby wybrali inną drogę swojego życia 

i dbali o zdrowie, nie znaleźliby się tu gdzie są 

teraz. Autor, poruszając problemy starości 

i odrzucenia ludzi starszych, używa komizmu 

sytuacyjnego. Pękające torby (nadmuchiwane, 

darte, strzelanie z nich) są symbolem napięć 

emocjonalnych i potrzeby rozładowania złości 

i smutku. Sztuka wzrusza i bawi. Widzowie 

zaangażowali się w spektakl bez reszty, śpiewali 

z aktorami „Hej, sokoły”, darli, nadmuchiwali 

papierowe torby i strzelali z nich. 

Po zakończeniu spektaklu bardzo długo nie 

milkły brawa. Aktorzy kilkakrotnie wychodzili 

na scenę, kłaniając się publiczności. Widzowie 

oglądając sztukę mieli wrażenie, że grają w niej 

zawodowi aktorzy. Brawo amatorzy!

Sztuka wzbudziła wśród widzów wiele 

przemyśleń i refleksji. Niejednemu przyszło na 

myś,l czy i on nie spędzi ostatnich lat swojego 

życia w domu spokojnej starości, daleko od 

bliskich, rodziny i przyjaciół. 

Seniorzy! Nie myślcie negatywnie! 

Aktorzy amatorzy udowadniają, że mimo 

dojrzałego wieku jesteśmy w stanie zrobić coś 

ze swoim życiem, aby nie było ono monotonne 

i szare. Niezmiennie potrafimy przeżywać te 

same emocje, wzruszenia, gniew i radość , co w 

młodości. Poszukajmy swojej drogi życiowej na 

dalsze lata po zakończeniu kariery zawodowej. 

Żyjmy zdrowo, aktywnie uczestniczmy w życiu 

społecznym, żyjmy tak, abyśmy jesień życia 

spędzili w wymarzonym przez siebie miejscu. 

Prosimy o następne sztuki teatralne 

poruszające problemy ludzi starszych.

Urszula Antczak
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Muzyka była tak porywająca, że niektórzy nie 

wytrzymali i ruszyli do tańca. Nie mogło się obyć 

oczywiście bez ''ziemniaczanych'' konkursów, 

w których brali udział dorośli i dzieci. Śmiechu 

było co niemiara. Dla każdego uczestnika 

spotkania organizatorzy przygotowali niespo-

dzianki. Przy płonącym ognisku pani Elżbieta 

Pułaczewska opowiedziała o tradycjach 

i obrzędach ludowych, związanych z ziemnia-

kami. A potem było wspólne śpiewanie piosenek 

ludowych i biesiadnych. Gorące pieczone 

ziemniaki z ogniska były pyszne, „wejściówki” 

również.

Tego rodzaju wydarzenia sprzyjają nawią-

zywaniu bliższych znajomości i więzi towa-

rzyskich. Święto cieszy się coraz większym 

powodzeniem i na stałe wpisuje się w kalendarz 

corocznych imprez organizowanych przez 

Partnerstwo na rzecz  Aleksandrowa Ł.

Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódz-

kiego od kilku lat, dzięki uprzejmości pani 

Elżbiety Pułaczewskiej, właścicielki dworu 

w Nakielnicy, organizuje na terenie Jej 

posiadłości ''Święto Pieczonego Ziemniaka''. 

W imprezie uczestniczą całe rodziny. Jest to 

świetny sposób na integrację mieszkańców 

gminy.

Każdego roku coraz więcej osób przyjeżdża 

do Nakielnicy, aby wspólnie się bawić. 

Przybywają z okolic Aleksandrowa, Zgierza, 

Łodzi, Konstantynowa, a także z okolic samej 

Nakielnicy. 14 września 2014 r. wejściówką na 

święto była własnoręcznie przygotowana 

potrawa z ziemniaków. Uczestniczy stanęli na 

wysokości zadania i przygotowali nawet nalewki 

z ziemniaków. Rodzinny zespół ''Eklezja'', 

z pobliskiego Konstantynowa Łódzkiego pod 

kierownictwem pani Renaty Serwy, uatrakcyjnił 

imprezę koncertem ''Pożegnanie lata''. Redakcja „Kuriera Jesiennego”
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Województwo łódzkie jest bardzo atrak-
cyjnym regionem Polski. Znajdziemy tu wiele 
ciekawych pod względem historycznym, 
architektonicznym, kulturowym i przyro-
dniczym miejsc. Nasze województwo leży na 
pograniczu Mazowsza, Wielkopolski 
i Małopolski. Mamy zatem różnorodne 
uksztatowanie terenu, od  górskiego (Góry 
Świętokrzyskie, przez wyżynne (Wyżyna 
Małopolska) po Nizinę Środkowopolską 
i piękna Pradolinę Warszawsko-Berlińską na 
północy. 

Na terenie województwa znajdziemy 
prastare grodziska, owiane legendami zamki 
i grody (niektóre najlepiej zachowane 
w Polsce), najpiękniejsze w kraju, pełne 
przepychu rezydencje magnackie i ziemia-
ńskie, zakonne opactwa, sanktuaria 
i miejsca związane z działalnością świętych. 
Unikalne w skali kraju zabytki architektury od 
średniowiecznych romańskich świątyń przez 
gotyckie, barokowe, rokokowe, perełki rene-
sansowe po piękne klasycystyczne budowle. 
Z regionem łódzkim związanych jest wiele 
znanych postaci, których szlakami można 
podążać, choćby Stanisław Reymont, Maria 
Konopnicka, ksiądz Kordecki, Jan Długosz 
i wielu innych znamienitych osobistości. 

Posiadamy unikalną, nienaruszoną działa-
niem człowieka przyrodę chronioną na wiele 
sposobów(parki krajobrazowe, rezerwaty, 
obszary chronionego krajobrazu).

Cały obszar województwa wytyczają 
dobrze oznakowane i opisane szlaki 
turystyczne: piesze, rowerowe, konne, 
samochodowe. Dla amatorów sportów 
wodnych jest bogata oferta żeglarska 
i  kajakowa.

 
Szkoda, że mało znamy i cenimy to, co 

mamy na wyciągnięcie ręki, co jest najbliżej 
nas. Prawdziwe jest przysłowie „Cudze 
chwalicie swego nie znacie”. Pod takim 
właśnie hasłem Partnerstwo Na Rzecz 
Aleksandrowa Łódzkiego oraz Biblioteka 
Publiczna im. Jana Machulskiego od kilku lat 
organizuje różnego rodzaju wydarzenia 
przybliżające nasz region, pokazujące jego 
urodę i niepowtarzalność. 

Choćby rajdy rowerowe po gminie, 
wycieczki piesze z przewodnikiem, plenery 
malarskie i wystawy plenerowe, rajd 
samochodowy „Bóg zesłał babę”, wyprawy 
do Łodzi z Piotrem Machlańskim i innymi 
przewodnikami, spotkania w starym dworze 
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Zachertów w Nakielnicy na Święcie 
Pieczonego Ziemniaka czy Świecie 
Kupały. To wszystko po to, aby 
zachęcić mieszkańców naszej gminy 
do poznania  regionu i aktywnego, 
atrakcyjnego spędzania wolnego 
czasu.

Na pewno dużą atrakcją w tym roku 
będą wycieczki z wybitnym przewo-
dnikiem, historykiem, regionalistą  
i propagatorem województwa łódz-
kiego Piotrem Machlańskim orga-
nizowane przez Bibliotekę Publiczna 
im. Jana Machulskiego w Aleksan-
drowie Łódzkim. Zaplanowano cztery 
całodniowe, niedzielne, autokarowe 
wyprawy. Dedykujemy je przede 
wszystkim słuchaczom UTW, a także  
wszystkim chętnym do bliższego 
poznania bogactwa dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego regionu.

Aby zainteresowani mogli zapla-
nować i zarezerwować czas na 
wspólne wyprawy podajemy terminy 
najbliższych wycieczek:

24 maja poznamy dziedzictwo 
kulturowe regionu wieluńskiego 
(między innymi zwiedzimy dwór 
w Ożarowie, zamek w Bolesławcu 
renesansowy klasztor w Złoczewie).

14 czerwca pojedziemy w okolice 
Piotrkowa Tryb. i Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego (będziemy podziwiać 
renesansowy zamek w Bykach, ruiny 
dworu w Majkowicach, klasztor 
w Wielgomłynach, miejsce urodzenia 
Stanisława Reymonta)

A 28 czerwca będziemy poznawać 
region łowicko-kutnowski (podążać 
będziemy między innymi szlakiem 
Marii Walewskiej, zwiedzimy zamek 
w Oporowie, a także Pałac Saski 
w Kutnie). 
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Inicjatorką zorganizowania wystawy była 
Pani Magdalena Świątek szefowa działu 
wystawienniczego ŁDK. Wystawa jest 
pięknie zaaranżowana, obrazy aleksan-
drowskich plastyków bardzo dobrze 
wyeksponowane. 

Obrazy, które znalazły się na wystawie, 
to wynik kilkuletniej pracy twórczej artystów 
Aleksandrowa Łódzkiego.

 Powstawały one podczas wielu 
plenerów organizowanych grupowo lub 
indywidualnie. Artyści w swoich obrazach 
pokazali piękno miasta i gminy. Zawarli 
w nich historię i dziedzictwo kulturowe 
Aleksandrowa. Pokazują stare domy 
aleksandrowskich tkaczy, które niedługo 
będą istnieć tylko w pracach utrwalonych za 
pomocą pędzla. 

Są też obrazy przedstawiające dwory 
znajdujące się na terenie naszej gminy: 
w Bełdowie, w Nakielnicy i w Woli 
Grzymkowej oraz piękne, pomnikowe  
drzewa w podworskich parkach. Utrwalone 
są również piękne zakątki przyrodnicze 
gminy między innymi: Torfowisko Rąbień, 
Zgniłe Błoto, dolina rzeki Bzury i urokliwe, 
leśne trasy rowerowe. 

Wernisaż wystawy odbył się 28 lutego. 
Przyszło bardzo dużo zwiedzających, 
którzy podziwiali piękne prace, poznawali 
Aleksandrów widziany oczami twórców 
i rozmawiali z artystami na temat ich 
twórczości, poznawali zakątki Aleksan-
drowa. Dla wielu był to pierwszy kontakt 
z naszym miastem. Spotkanie umilała 
muzyka w wykonaniu Karoliny Dróżdż 
i Pauliny Lubeckiej. Duet zagrał popularne 
polskie przeboje muzyki f i lmowej, 
temperamentne tanga i nostalgiczne walce. 
Muzyka stworzyła przyjazny, ciepły klimat 
podczas wernisażu. Nie zabrakło też 
młodzieży, która nie tylko oglądała 
i podziwiała prace, ale również rozmawiała 
z artystami o ich inspiracjach, technikach, 
w której obrazy były tworzone.

Wystawa cieszy się dużym zainte-
resowaniem, w kwietniu będzie ekspo-
nowana w Muzeum w Opocznie. W maju 
większość prac zostanie przekazana 
Gminie Aleksandrów Ł. Da to początek 
Galerii miejskiej, którą będzie można 
oglądać w pomieszczeniach Urzędu Gminy.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji 
z wernisażu. 
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W przeddzień walentynek, w sali wido-

wiskowej MDK w Aleksandrowie, odbył się 

koncert pod tytułem SOS dla ginącej 

miłości  z okazji święta zakochanych.

Walentynki uzyskały popularność  

w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku. 

Nazwę wzięły od imienia świętego  

Walentego, który  14 lutego czczony jest 

w Kościele katolickim wspomnieniem 

liturgicznym. Możliwe jest też, że święto to 

związane jest ze starożytnym świętem 

rzymskim zwanym Luperkaliami obcho-

dzonym 14-15 lutego ku czci Junony, 

rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa. 

Piosenki, które tego dnia królowały na 

scenie MDK tematycznie nawiązywały do 

miłości – tego uczucia, które absorbuje 

niemałą część naszego życia. Wypełniona 

sala widowiskowa oklaskiwała młodych 

wykonawców utworów z repertuaru Elvisa 

Presley'a, Jana Kiepury, Kasi Sobczyk, Karin 

Stanek, Kaliny Jędrusik i innych. 

Gromkie brawa dostał najmłodszy 

z wykonawców Pawełek, który zachwycił 

słuchaczy swoją interpretacją utworu Bal 

drewnianych lalek. O jego młodym wieku 

świadczyły urocze braki w uzębieniu (traci 

mleczne zęby). Burzę oklasków otrzymała 

też stremowana mała Julia za duet 

z Pawełkiem w utworze Król lew.

Szkoda, że walentynki są tylko raz 

w roku, ale miejmy nadzieję, że znajdzie 

się jeszcze nie raz okazja, abyśmy mogli 

podziwiać tych wykonawców w takim 

repertuarze, który starszym pozwolił 

wrócić do młodych lat, a młodzieży dał 

okazję do poznania muzyki, której słuchali 

ich rodzice i dziadkowie. 
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 Długie brawa pełnej sali widzów 

nagrodziły wszystkich wykonawców za 

trud włożony w przygotowanie tego 

wspaniałego widowiska. Szczególne 

podziękowania należą się pani Renacie 

Banackiej-Walczak za pracę nad 

szlifowaniem wokalistycznej formy 

wszystkich wykonawców.

W koncercie udział wzięli: Studio 

Piosenki przy M.D.K. oraz Chór 

Kameralny Społecznej Akademii Nauk 

w Łodzi.

Muzycznie wykonawców wspo-

magali: Renata Banacka-Walczak -

pianino, Zuzanna Bereza – skrzypce, 

Ireneusz Walczak – gitara.

Nad tym, aby wszystkie dźwięki 

docierały do wszystkich słuchaczy 

czuwał Bartosz Paszkiewicz.

Światłami, aby nic nie umknęło 

uwadze widzów, sterował Witold 

Walus.

Koncert odbył się pod patronatem Partnerstwa na Rzecz 

Aleksandrowa oraz Młodzieżowego Domu Kultury 

w Aleksandrowie Łódzkim.
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Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego 

w Aleksandrowie Łódzkim oraz Młodzieżowy 

Dom Kultury zapraszają, z okazji Dnia Kobiet, na 

recital Artura Gotza „Mężczyzna prawie 

idealny”. Nareszcie mężczyzna XXI wieku został 

z wnikliwością opisany w piosenkach Agnieszki 

Chrzanowskiej.

W kolejnych trzynastu utworach znajdujemy 

odpowiedzi na pytanie jaka jest kondycja 

psychofizyczna współczesnych mężczyzn. 

Bohaterami stali się zakochani, naiwni, 

nawróceni, nienasyceni, zdradzający, bogaci, 

nieśmiali i ci bardzo śmiali przedstawiciele płci 

męskiej.

Dowiadujemy się, z czym musi zmagać się 

mężczyzna nienasycony i jak radzi sobie 

z pożądaniem do żony bliźniego, czego jest 

w stanie dopuścić się nadgorliwy teść, jakimi 

zaletami obdarzony jest mężczyzna nawrócony, 

jak na psychikę mężczyzny wpływa podział na 

ducha, duszę i ciało, jakie są przyczyny picia 

alkoholu przez mężczyzn, na co mężczyźni mają 

alergię i na koniec, co postanawia mężczyzna, 

który chce być idealny. 

Jako mężczyzna idealny wystąpi Artur Gotz 

aktor Teatru Nowego w Łodzi. 

Artur Gotz prezentuje swoje recitale w całej 

Polsce, a także w Amsterdamie, Berlinie, 

Brukseli, Pradze, Wiedniu, na Cyprze oraz 

podczas tournee po USA (Kalifornia i Ohio).  

Artysta zagrał również duże radiowe koncerty 

na antenie Radia Dla Ciebie w Warszawie, Radia 

Kraków, Radia Gdańsk, Radia PiK w Bydgoszczy.

Występował na festiwalach teatralnych 

w Czechach, Francji, Słowacji, Wielkiej Brytanii 

i na Łotwie. Laureat Międzynarodowej Nagrody 

Konsula Generalnego Republiki Czeskiej, 

w 2013r. otrzymał Stypendium Artystyczne 

Prezydenta Miasta Łodzi, a w 2014r. Stypendium 

Miasta Stołecznego Warszawy. 

Na akordeonie i instrumentach klawiszowych 

zagra Dariusz Igielski, na gitarze basowej 

Przemek Kowalski, na perkusji Artur Mostowy. 

Zapraszamy.

Koncert dofinansowały firmy: Lady Kama, 

Professional, Storm.

 

12



Irlandczycy w wielu miastach organizują 
festyny i uliczne pochody, w których 
dominuje zielony, będący narodowym 
kolorem Irlandii. Głównym symbolem święta 
jest trójlistna koniczynka. Zgodnie z legendą 
o świętym Patryku służyła mu ona jako 
pomoc dydaktyczna przy tłumaczeniu 
pierwszym irlandzkim chrześcijanom pojęcia 
Trójcy Świętej.

Według różnych legend, święty Patryk był 
cudotwórcą, który przywracał wzrok 
niewidomym, życie umarłym, a Irlandię 
uwolnił od plagi węży. Dlatego na obrazach 
jest często przedstawiany jako mnich, 
przydeptujący stopą węża.

Dzień świętego Patryka jest obchodzony 
poza Irlandią, także w Polsce, co jest 
związane zarówno z popularnością kultury 
celtyckiej, jak i pewnymi podobieństwami 
kulturowymi. Życie oraz dokonania świętego 
Patryka są wspominane 17 marca, ponieważ 
ten dzień przyjmuje się za datę jego śmierci.

Aleksandrowianie też będą mogli tego 
dnia świętować. Zapraszamy do Pizerii 
Trattorii Presto w Aleksandrowie Łódzkim. 
Będzie zielone piwo, irlandzkie przekąski, 
Wieczór uświetni swoim występem zespół 
Eklezja z Konstantynowa Łódzkiego, który 
już po raz czwarty dla aleksandrowian zagra 
muzykę irlandzką i celtycką.
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Masz zdolności artystyczne

Namaluj obraz o miłości

Dodaj tęczowe kolory

Wprowadź tam ciut frywolności

Rozbudź swoją wyobraźnię.

Głowa z sercem niech pracuje

Miłość ubierz w słodki kolor

To się dobrze wkomponuje

Stworzysz dzisiaj coś pięknego

Wciąż radości jest za mało

Zmieszaj wszystkie barwy szczęścia.

Oj...się będzie zaraz działo!!!

W głowie pulsuje myśl radosna

to ona wzmaga serca bicie.

Miłość jest przecież wielkim darem.

Pozwól niech wejdzie w twoje życie.

Pozwól niech serce się raduje.

Miłością otul się jak szalem

Świat niech się cieszy razem z tobą

Rozgrzewaj szczęście duszy żarem

Wykasuj z serca wszystkie smutki

Z rozkoszą wejdź w stan uniesienia

Oczy z radości niech zapłoną

Pozwól niech spełnią się marzenia

Nie marnuj zatem żadnej chwili

Pozwól niech miłość pieści serce

Pozwól niech usta szepczą kocham

I kochaj - kochaj najgoręcej.

Kobiety czar posiadają i charaktery maja różne

Są piękne, mądre i zaradne, zdarzają się leniwe, próżne

Bywają też panie kokietki wciąż dobrze grać rolę próbują

Poprawią wlosy i makijaż, bawią, uwodzą i czarują

Bywają tez kobiety smutne, wzdychają wodzą bladym wzrokiem

Do życia się nie uśmiechają, idą pod górkę wolnym krokiem

Młode kobietki, kizie, trzpiotki, wciąż życie biorą na wesoło

W głowie im podryw, seks, zabawa, życie śmiech wokoło

Wśród kobiet są matki i żony, troskliwe, rodzinie oddane

Codziennie są bardzo zajęte lecz zawsze najbardziej kochane

Są też kobiety wykształcone, ich pasja praca i nauka

Dziś wszystkim paniom zdrowia życzę, 

Do każdej niech szczęście zapuka.

Jadwiga Sobczak

Jadwiga Sobczak
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Wiesława Bancarzewska 
„Powrót do Nałęczowa” 

To barwna opowieść o miłości, sile rodzinnych więzi i świecie, 

który odszedł bezpowrotnie. Autorka sugestywnie kreśli obraz 

dawnego Nałęczowa – jego urokliwych willi, intrygujących 

mieszkańców oraz malowniczej okolicy. Przede wszystkim jednak 

przypomina o wadze międzyludzkich relacji, tęsknocie za ciepłem 

domowego ogniska, spokojem i prostotą. 
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03.03.2015r. (wtorek) godz. 18.00 
"Ptaki i inne zwierzaki" - wernisaż wystawy fotografii członków Związku Polskich 

Fotografów Przyrody (Okręg Łódzki)
Miejsce: Czytelnia Biblioteki Publicznej im. J. Machulskiego, pl. Kościuszki 12 

16


