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Działalność Partnerstwa na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego została doceniona na arenie
ogólnopolskiej. Kapituła Dorocznej Nagrody
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej nominowała Partnerstwo do Nagrody za inicjatywy
kulturalne budujące więzi społeczne.
Nagroda przyznawana jest za zakończone
działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny
sposób przyczyniają się do upowszechniania
tradycji lokalnych, wzmocnienia więzi i aktywizacji społeczności lokalnej.
VII edycja Dorocznej Nagrody objęła
inicjatywy zrealizowane w latach 2013-2014.
Kandydowało ponad 90 jednostek z całego kraju
w następujących kategoriach:
ź jednostki samorządu terytorialnego;
ź samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne,
muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
ź organizacje pozarządowe lub grupy
obywateli, niezależnie od ich statusu
prawnego;
ź osoby indywidualne.
Nominacja jest wielkim wyróżnieniem dla
Partnerstwa, ponieważ do Nagrody w kategorii
Organizacje pozarządowe Kapituła mogła wybrać tylko 5 organizacji spośród 40 zgłoszonych.
Partnerstwo dziękuje wszystkim, którzy dostrzegają i doceniają jego pracę, a szczególnie
pani Ewie Milczarek, która zgłosiła organizację
do Nagrody.

Zdj. Joanna Radziwiłł
Archiwum FRDL

4 marca 2015 roku Partnerstwo na Rzecz
Aleksandrowa Łódzkiego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS) jako Fundacja.
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Halina Grzesik
23 lutego 2015 roku, dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, zagrał zespół Lena Ledoff Trio.
Koncert zatytułowany był Najpiękniejsze
standardy jazzowe, natomiast całe spotkanie
poprowadziła Pani Lena Ledoff - Rosjanka, która
ukończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w Moskwie,
w klasie fortepianu. Od ponad dwudziestu lat
mieszka ona w Polsce i tu rozwija swój talent.
Oprócz artystki wystąpili również Przemysław
Kowalski - gitarzysta i Artur Mostowy odpowiedzialny za instrumenty perkusyjne.
Pani Lena zapowiadała utwory, wprowadzając nas jednocześnie w wyjątkowy nastrój
bluesa i jazzu, oczarowując jednocześnie
wykonywaną muzyką. Koncert rozpoczął utwór
Milesa Davisa „All blues”, w który wpleciona
została nieśmiertelna muzykę Fryderyka
Chopina. Pani Lena opowiedziała, że to polscy
muzycy jazzowi byli pierwszymi, którzy zaczęli
łączyć muzykę klasyczną z jazzem. Kolejnym
prezentowanym utworem był Koncert na
fortepian i orkiestrę kameralna d-moll cz. I
Jana Sebastiana Bacha.
Byliśmy poruszeni muzyką i sposobem gry
na instrumentach.
Ton nadawała prowadząca, ale pozostali
muzycy wtórowali jej po mistrzowsku.
Prezentowane utwory były bardzo różnorodne
i pobudzające wyobraźnię. Wśród nich wymienić
można takie klasyki jak: Arioso J. S. Bacha,
When I fall in love V. Younga, The Shadow of
your smile J. Mandela czy Autumn leaves
J. Kosmy i Summertime G. Gershwina.

Żywiołowe reakcje publiczności oraz liczne
bisy świadczyły o tym, że występ niezwykle
przypadł wszystkim do gustu. Dodatkową
atrakcję stanowił występ męża Pani Leny Ledoff
Przemysława Dąbrowskiego, aktora Teatru
Nowego w Łodzi, który zaśpiewał utwór Ałły
Pugaczowej Milion róż. Podczas końcowej
prezentacji zespołu dowiedzieliśmy się, że Artur
Mostowy współtworzył ścieżkę dźwiękową do
oskarowej Idy.
Na pożegnanie, głos zabrała Ela Grochulska,
kierownik UTW, obiecując, że zaprosi zespół
jesienią. Dziękujemy serdecznie za ten koncert,
gdyż wprowadził nas w świat muzyki jazzowej
i dał impuls do działania na wiosnę!

Zdj. Emilia Olczak
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Z podziwem oglądałam zdjęcia przedstawiające zwierzęta w sytuacjach, jakich sama
nie dostrzegam, mieszkając w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu. Z bliska wyraźnie widać jak
piękne i kolorowe jest upierzenie naszych
polskich ptaków i domyślam się, że trudno jest
uchwycić to za pomocą obiektywu. Wernisaż
zdobiły również fotografie innych wspaniałych
zwierząt, m.in.: dzika, kozic, lisów. Zwiedzającym wystawę towarzyszył nieustannie ptasi
śpiew wydobywający się z głośników.
Autorzy zdjęć przygotowali wykład połączony
z projekcją slajdów, pokazujących sposób
uzyskiwania tak pięknych dzieł. Pan Ryszard
Sąsiadek objaśniał nam, co należy zrobić, aby
poszczególne ujęcia zachwyciły odbiorcę.
Jak powiedzieli fotografowie, mają oni
żelazną zasadę, która obliguje każdego z nich.
Stawia na pierwszym miejscu dobro uwiecznionego ptaka czy innego zwierzaka. Dowiedziałam
się również, że zrobienie dobrego zdjęcia
wymaga wiedzy o ich życiu i zwyczajach.
Panowie objaśnili, że jeśli człowiek coś kocha,
to nie liczy czasu, który poświęca swojej pasji.
Nie dostrzega również niewygodnych warunków, w jakich pracuje. Cierpliwość, zatem, jest
tutaj bez wątpienia niezastąpioną cechą. Jeśli
ktoś chciałby spróbować swoich sił, nie ma
konieczności nabywania drogiego sprzętu.
Na sam początek wystarczy średniej klasy,
cyfrowy aparat. W maju biblioteka zorganizuje
warsztaty fotograficzne, które poprzedzi druga
część wystawy Związku Polskich Fotografów
Przyrody.
Autorami zdjęć, byli członkowie związku:
Robert Klawe, Robert Rusin, Zbigniew Cieśla,
Ryszard Sąsiadek, Michał Stanecki, Radosław
Szary, Marian Jarosiński, Barbara Pluta,
Sebastian Sołtyszewski, Adam Mańka, Bohdan
Prusisz, Piotr Kuczyński i Adam Adamski.
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Ponad 800 km szlaków rowerowych, kajakowych i pieszych. Dziesiątki zabytków archeologicznych, architektury i przyrody. To trzy powiaty: wieruszowski wieluński i pajęczański - spadkobiercy średniowiecznej ziemi wieluńskiej, która może zaoferować turystom niezliczoną
ilość atrakcji.
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Karolina Stasiak
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Jadwiga Sobczak
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