MUZYKA i KINO
Nieprzypadkowo na repertuar dzisiejszego koncertu festiwalowego w £owiczu z³o¿y³y
siê najbardziej znane hity polskiej muzyki filmowej. W tym roku ³owickie kino obchodzi swój
jubileusz - i to w dodatku szczególny jubileusz - 100-lecie istnienia.
Olbrzymie multipleksy oraz popularne i coraz bardziej zaawansowane technicznie kina
domowe pozwalaj¹ nam dziœ zapomnieæ o tym jak wygl¹da³o i jak wysublimowan¹ form¹ rozrywki
by³o kino dawniej. Na pierwszych projekcjach kinowych zbiera³a siê niemal ca³a œmietanka
towarzyska wiêkszych miast. I chocia¿, trzeba przyznaæ, pierwsze filmy pod wzglêdem fabu³y,
techniki, samej tematyki by³y banalne, ka¿dy chcia³ je widzieæ.
Pierwszy aparat do utrwalania scen ruchomych (tzw. kinetoskop) zbudowa³ w 1892 r.
jeden z najbardziej twórczych wynalazców œwiatowych, Amerykanin Thomas Edison. Jednak to
nie on jest dziœ uwa¿any za ojca kina. Trzy lata póŸniej podobne urz¹dzenie, o nieco ulepszonej
konstrukcji, zbudowali równie¿ francuscy bracia Auguste i Louis Lumière, po czym niezw³ocznie
swój wynalazek opatentowali. Spór o to, kto pierwszy wpad³ na pomys³ urz¹dzenia, kto pierwszy je
wybudowa³, trwa³ przez wiele lat, a¿ w koñcu trafi³ do s¹du. Ostatecznie przyjêto, ¿e prawowitymi
twórcami kinematografu s¹ bracia Lumière.
Koñcowe lata XIX w. to rozkwit kina. Oczywiœcie daleko mu by³o do tego, co rozumiemy
pod tym pojêciem dzisiaj, niemniej jednak by³ to du¿y krok naprzód. Coraz popularniejsze stawa³y
siê wówczas projekcje objazdowe, a powstaj¹ce w wiêkszych miastach kinoteatry z ka¿dym dniem
zyskiwa³y nowych sympatyków. Dokoñczenie na str. 2

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii £ódzkiej,
dyrygent Marcin Wolniewski

Ryszard Tomaszkiewicz i Piotr Sztajnert,
kino Polonia w £owiczu, ok. 1950 r.

Wojciech Kilar
Mazur z filmu Zemsta
2002, re¿. Andrzej Wajda

Walc z filmu Ziemia obiecana
1974, re¿. Andrzej Wajda

Suita z muzyki do filmu Pan Tadeusz
1999, re¿. Andrzej Wajda

Temat z filmu Pianista
2002, re¿. Roman Polañski

Walc z filmu Trêdowata
1976, re¿. Jerzy Hoffman

Piotr Marczewski
Muzyka z serialu Daleko od szosy
1976, re¿. Zbigniew Chmielewski

Uwertura z serialu Pan Samochodzik i templariusze
1971, re¿. Hubert Drapella

Walc z filmu Miêdzy ustami a brzegiem pucharu
fot. Tomasz Ogrodowczyk

1987, re¿. Zbigniew KuŸmiñski

Suita z muzyki do filmu Znachor
1981, re¿. Jerzy Hoffman

Szanowni Pañstwo!
Z wielk¹ radoœci¹ na tegorocznej festiwalowej
mapie „Kolorów Polski” umieœciliœmy £owicz. O tym, jak
bardzo doceniamy Pañstwa przyjaŸñ i coroczne
zaanga¿owanie w dzia³ania festiwalowe œwiadczy fakt,
¿e jest to ju¿ siódma edycja „Kolorów Polski”, podczas której
bêdziemy graæ dla ³owiczan. Cieszymy siê, ¿e festiwalowe
koncerty ciesz¹ siê tak du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców. Tegoroczny koncert bêdzie wyj¹tkowy,
mamy bowiem zaszczyt wpisaæ siê w niezwykle wa¿ne dla
miasta wydarzenie - obchody 100-lecia ³owickiego kina.
Na repertuar wieczoru w koœciele OO. Pijarów z³o¿¹ siê
najpopularniejsze przeboje polskiej muzyki filmowej
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii £ódzkiej
pod batut¹ Marcina Wolniewskiego. Walc z filmu „Ziemia
obiecana” Andrzeja Wajdy, Suita Piotra Marczewskiego
z muzyki do filmu „Znachor” czy s³ynny temat z dramatu
wojennego „Pianista” Romana Polañskiego… - ju¿ te trzy
tytu³y gwarantuj¹, ¿e emocji nie zabraknie. Powiem wiêcej bêd¹ narasta³y z ka¿dym dŸwiêkiem!
Dziêkujemy za coroczne ciep³e przyjêcie,
zaanga¿owanie, energiê i si³ê, któr¹ nam Pañstwo dajecie.
To buduje i sprawia, ¿e jeszcze wyraŸniej dostrzegamy sens
naszej pracy. Czy mogê dodaæ coœ wiêcej? Chyba nie
pozostaje mi nic innego jak zaprosiæ do wspólnego
s³uchania. Do zobaczenia na koncercie!
Dyrektor naczelny Filharmonii £ódzkiej
Dyrektor festiwalu „Kolory Polski”
Tomasz Bêben

Piotr Hertel
trzy fragmenty z muzyki do filmu

Wiktoryna, czyli czy pan pochodzi z Beauvais?
1971, re¿. Jan Rutkiewicz

Walc z filmu Granica
1977, re¿. Jan Rybkowski

Andrzej Korzyñski
Muzyka z filmu Cz³owiek z ¿elaza
1981, re¿. Andrzej Wajda

Krótka historia kina w £owiczu
Pierwszy ³owicki kinematograf „Eos” powsta³ w 1912 r. przy ulicy Podrzecznej w budynku
teatru o tej samej nazwie, wzniesionym u schy³ku XIX w. Pionierami lokalnej X muzy byli
A. Kobielski i E. A. Schmidt. Debiut kinematografu „Eos” mia³ miejsce 27 maja 1912 r. Dzia³alnoœæ
kina przerwa³a pierwsza wojna œwiatowa; projekcje wznowiono dopiero w 1917 r. i trwa³y
nieprzerwanie do 1939 r.
W 1920 r. nieopodal w koszarach 10 PP przy ul. Podrzecznej uruchomione zosta³o Kino
Wojskowe. W 1921 r. wojsko udostêpni³o projekcje mieszkañcom £owicza. W po³owie maja 1925 r.
zaproponowa³o widzom seanse letnie, urz¹dzone wieczorami w otwartym ogrodzie. Do filmów
przygrywa³a Orkiestra 10 Pu³ku Piechoty. Kino dzia³a³o do 1934 r.
W latach 1921-1923 przy ul. Piotrkowskiej 25 w budynku Stowarzyszenia Robotników
Chrzeœcijañskich (obecnie ul.Stanis³awskiego), dzia³a³o trzecie w mieœcie kino „Spójnia” nale¿¹ce
do W. Grabowskiego. W wyniku awarii aparatury projekcyjnej zamkniêto je w 1922 r. Jego
uruchomienia podj¹³ siê rok póŸniej K. Dobrzyñski. Nie zachowa³y siê wiadomoœci dotycz¹ce
funkcjonowania kina „Spójnia” w nastêpnym okresie.
Dziesiêæ lat póŸniej,14 stycznia 1933 r. w tym samym miejscu zainaugurowa³o dzia³alnoœæ
kino „Zorza” („Mars”). O pozwolenie na urz¹dzenie kinoteatru wyst¹pi³ S. Stankiewicz. Krótka
dzia³alnoœæ tego przedsiêbiorstwa kinowego by³a spowodowana brakiem aparatury dŸwiêkowej,
która w 1932 zainstalowana zosta³a kinach „Eos” i Wojskowym.
W 1935 r. powsta³o kino „Corso”, za³o¿one przez K. Œwierczyñskiego oraz
W. Czajkowskiego. Wydzier¿awili oni w tym celu salê widowiskow¹, gmachu Domu Ludowego
przy ul. Bpa Bandurskiego (obecnie ul. Pijarska). Dokoñczenie na str. 2
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1OO lat KINA w £owiczu
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£owicki Oœrodek Kultury, spadkobierca bogatej
i piêknej historii 100-lecia kina w £owiczu, rok 2012 obchodzi
uroczyœcie i odœwiêtnie. Od stycznia realizowane s¹
specjalnie przygotowane projekty.

3 stycznia 2012
Promocja publikacji albumowej „100 lat kina w £owiczu”
autorstwa Macieja Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego.
Bogato ilustrowana publikacja przedstawia historiê oœmiu
³owickich kin, dzia³aj¹cych na przestrzeni stu lat w £owiczu.
Projekt powstania i druku publikacji zosta³ dofinansowany
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z programu
operacyjnego „Badania i rozwój". Promocja albumu
rozpoczê³a siê krótkim filmem, ukazuj¹cym historiê kina na
œwiecie oraz zmiany jakie nastêpowa³y w technice, tworzeniu
obrazu i dŸwiêku na przestrzeni lat. Po filmie autorzy publikacji
na bazie multimedialnej prezentacji opowiadali o kolejnych
etapach powstawania albumu. Jak mówili podczas spotkania:
Kino to nie tylko ekran i fotele. Kino to bardzo skomplikowana
machina, nad któr¹ pracuj¹ ludzie, nie widaæ ich - ale widaæ
efekty ich pracy. £owicz, obok znanej historii spisanej przez
Oczykowskiego, Tarczyñskiego czy Wegnera, ma równie¿
bogat¹ historiê zwi¹zan¹ z kinem. Wczoraj jeszcze nieznan¹.
Warto wiêc poznaæ tê publikacjê, która jest cennym Ÿród³em
wiedzy o niedalekiej przesz³oœci naszego miasta.

30 stycznia - 10 lutego 2012
„Ma³y Och” - festiwal przygotowany specjalnie dla dzieci.
Upowszechnia³ edukacjê i kulturê filmow¹ (w programie: filmy
dzieciêce, klasyka filmu animowanego, prelekcje, zwiedzanie
Muzeum Bajki w £odzi i lekcje muzealne, wycieczki do Teatru
Pinokio i Piccolo w £odzi po³¹czone ze spektaklami, warsztaty
plastyczne , pokazy magii). Ponad 2000 dzieci skorzysta³o
z tego projektu. Jak powiedzieli najm³odsi kinomani podczas
tych dwóch tygodni ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie. O sukcesie
Ma³ego Och! mo¿emy powiedzieæ: Nie spodziewaliœmy siê,
¿e bêdzie tak du¿e zainteresowanie.

1-29 lutego 2012
„Och! Film Festiwal”, 13 specjalna edycja popularnego
w regionie festiwalu filmowego, prezentuj¹cego dorobek
filmowy, muzyczny i teatralny. Obok projekcji filmowych
(14 tytu³ów na ponad 30 seansach), zobaczyliœmy
i us³yszeliœmy £owick¹ Orkiestrê Kameraln¹ w projekcie
multimedialnym „In movie”, Tomasz Bielski Jazz Orchestra
zaprezentowa³a „Tematy musicalowe na jazzowo”, Kasia
Nosowska wyœpiewa³a piosenki z p³yty „8”. Grzegorz Turnau i
Jacek Królik bawili publicznoœæ podczas koncertu „Wieczór
Sowich Piosenek”. A na fina³ Tomasz Kot sprawdzi³ nasz¹
publicznoœæ jako ekspert w autorskim przedstawieniu „Sex
Guru”. By³o naprawdê fajnie przez ca³y luty.

Archiwum Filharmonii £ódzkiej
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dokoñczenie ze str. 1

Do historii przesz³a pierwsza publiczna projekcja wykonanego kinematografem filmu.
W pewien mroŸny grudniowy dzieñ 1895 r. w paryskim Salonie Indyjskim Grand Cafe wyœwietlono
dwuminutowy obraz pt. „Wyjœcie robotników z fabryki Lumière w Lyonie”. Czy dziœ taki film
wzbudzi³by jakiekolwiek zainteresowanie? Wówczas to by³ hit. Podczas tej samej projekcji
wyœwietlono równie¿ filmy „Œniadanie”, „Polewacz polany” oraz „Wjazd poci¹gu na stacjê
w La Ciotat”. Ten ostatni niezamierzenie okaza³ siê dla ówczesnej publicznoœci najprawdziwszym
horrorem. Gdy przedstawiony na nagraniu poci¹g jecha³ daleko wszyscy œledzili go
z zainteresowaniem. Gdy zacz¹³ siê zbli¿aæ nast¹pi³a zbiorcza panika. Widzowie z pierwszych
rzêdów w pop³ochu uciekali z sali, by… nie rozjecha³a ich pêdz¹ca lokomotywa! Choæ wszyscy
obecni najedli siê strachu, efektem ca³ej sytuacji by³ jeszcze wiêkszy wzrost zainteresowania
X muz¹. Tego dnia narodzi³o siê kino.
Niestety, choæ popularnoœæ kina ros³a zdarza³y siê i trudne momenty. W 1897 r.
w Pary¿u dosz³o do tragicznego wypadku. Z nieustalonych przyczyn (nie by³o pewnoœci, czy winê
ponosi nieostro¿ny operator, czy po prostu przypadkowo zapali³a siê taœma filmowa) sala
projekcyjna stanê³a w ogniu. Œmieræ ponios³o wówczas ponad 120 osób ze œmietanki towarzyskiej
Pary¿a.
Do pocz¹tku XX w. w repertuarze objazdowych kin i miejscowych kinoteatrów znaleŸæ
mo¿na by³o wy³¹cznie filmy dokumentalne. W pierwszych latach XX w. to siê zmieni³o.
W odpowiedzi na rosn¹ce potrzeby widzów, którzy nie chcieli ju¿ ogl¹daæ jad¹cych poci¹gów ani
rodzajowych scenek z ¿ycia, zaczêto tworzyæ filmy opowiadaj¹ce konkretne historie. Ich pionierem
by³ francuski iluzjonista, producent i re¿yser filmowy, Georges Méliès, autor s³ynnej „Podró¿y na
ksiê¿yc” z 1902 r. Do historii przeszed³ jako „czarodziej kina”, poniewa¿ jako pierwszy wykorzysta³
w filmach triki i efekty specjalne.
W 1922 r. opatentowano metodê zapisu dŸwiêku na taœmie filmowej, co wp³ynê³o na
szybki rozwój sztuki kinematograficznej zarówno pod wzglêdem technicznym, jak i artystycznym.
Du¿o czasu jednak up³ynê³o, zanim nakrêcono pierwszy fabularny film dŸwiêkowy. „Œpiewak
jazzbandu” bo taki tytu³ otrzyma³a pierwsza tego typu produkcja autorstwa amerykañskiego
re¿ysera, Alana Croslanda, powsta³ dopiero w 1927 r.
O historii kina mo¿na mówiæ wiele. Choæ dziœ nie jesteœmy w stanie nawet
w przybli¿eniu podaæ liczby wszystkich filmów, które powsta³y od pamiêtnej paryskiej projekcji
w 1895 r., to jednak czêœæ z nich na trwa³e zapad³a nam w pamiêæ. Do takich w³aœnie bêd¹ zalicza³y
siê obrazy przywo³ane podczas festiwalowego koncertu w ³owickim koœciele oo. pijarów pw. Matki
Bo¿ej £askawej i œw. Wojciecha. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii £ódzkiej pod batut¹ Marcina
Wolniewskiego wykona m.in. Suitê z muzyki do filmu „Pan Tadeusz” (1999), Walc z filmu „Ziemia
obiecana” (1974) i temat z filmu „Pianista” (2002) Wojciecha Kilara, Suitê z muzyki do filmu
„Znachor” Piotra Marczewskiego, temat z muzyki do filmu „Cz³owiek z ¿elaza” (1981) Andrzeja
Korzyñskiego oraz s³ynny Walc z filmu „Granica” Piotra Hertla.
Tekst opracowany na podstawie materia³ów promocyjno-informacyjnych Filharmonii £ódzkiej.
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Zabytkowa sklejarka do monta¿u taœmy filmowej

£owicka Orkiestra Kameralna w projekcie filmowym pt.
„In movie”. Ponownie ich zobaczyliœmy i us³yszeliœmy. W lutym
brak³o miejsc, wiêc postanowiliœmy koncert powtórzyæ. Mimo ,
¿e by³ biletowany sala kinowa zajêta by³a do ostatniego
miejsca. Klipy filmowe do muzyki przygotowali Krystian
Cipiñski i Emil Domiñczak. Jak siê oka³o ten jednorazowy
projekt ma swoje dalsze ¿ycie. Niebawem odby³y siê kolejne
koncerty.

Siedziba kina studyjnego Fenix w budynku £owickiego Oœrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20.
Niegdyœ miesi³ siê tu teatr, w którym w 1912 r. narodzi³o siê pierwsze ³owickie kino EOS.

Zabytkowa biletownica z kina Polonia (1945-1953),
prawdopodobnie u¿ywana w kinie Corso (1935-1944).

Krótka historia kina w £owiczu
dokoñczenie ze str. 1
Jednym z pierwszych pracowników kina by³
P. Sztajnert, pracuj¹cy w bran¿y kinematograficznej a¿ do
1981 r. Kino „Corso” funkcjonowa³o regularnie i stanowi³o siln¹
konkurencjê dla kinematografu „Eos” do wybuchu drugiej
wojny œwiatowej.
Wojna po³o¿y³a kres dzia³alnoœci obu ³owickich kin,
których sprzêt zosta³ skonfiskowany w listopadzie 1939 r.
Wkrótce jednak w³adze okupacyjne uruchomi³y „Corso” na
potrzeby niemieckiego wojska, z czasem udostêpniaj¹c je
ludnoœci polskiej. Repertuar kina podlega³ œcis³ej cenzurze.
Kinematografia sta³a siê narzêdziem do propagowania chwa³y
niemieckiej armii oraz krzewienia idei faszystowskich.
W zwi¹zku z sytuacj¹ na froncie dzia³alnoœæ kina zakoñczy³a
siê z koñcem 1944 r. Niemcy wycofuj¹c siê z £owicza
zaminowali budynek Domu Ludowego, ale eksplozji zapobieg³
pracuj¹cy tam P. Pakulski.
W 1945 r. dawne kino „Corso” pod now¹ nazw¹
„Polonia” wraz ca³ym budynkiem zosta³o upañstwowione.
Jego kierownikiem zosta³ K. Œwierczyñski. Pierwsze
powojenne projekcje odbywa³y siê bezp³atnie. Wyœwietlano
wojenne filmy radzieckie, ale zdarza³y siê równie¿ filmy
amerykañskie o podobnej tematyce. Pierwszym biletowanym
filmem by³ polski obraz pt. „Tajemnica panny Brinx".
W 1953 r. „Polonia” zmieni³a nazwê na kino
„Bzura”. Jedn¹ z najwiêkszych cyklicznych imprez filmowych
powojennego £owicza by³y „Dni Filmu Radzieckiego”.
W po³owie lat 60. XX w. przeprowadzono modernizacjê kina,
co spowodowa³o tymczasowe przeniesienie instytucji na
ul. Podrzeczn¹ do budynku dawnego kinematografu „Eos”.
W 1972 r. „Bzura” awansowa³a do grupy kin
pierwszej kategorii. Po 1989 r. kino zosta³o przekazane na
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Krótki epizod wynajêcia
prywatnemu ajentowi zakoñczy³ siê niepowodzeniem.
Administracjê nad budynkiem kina „Bzura” przej¹³ £owicki
Oœrodek Kultury, który od 1993 r. kontynuowa³ prowadzenie
kina. W tym samym czasie spadkobiercy przedwojennego
Towarzystwa Dom Ludowy rozpoczêli kilkuletni wysi³ek
odzyskania budynku przy ulicy Pijarskiej zakoñczony
sukcesem. 18 grudnia 2003 r. odby³ siê ostatni symboliczny
pokaz filmowy w kinie „Bzura”, po którym zamkniêto placówkê.
£owicki Oœrodek Kultury, przeniesiony na ul. Podrzeczn¹,
stworzy³ w 2004 r. namiastkê kina instaluj¹c ma³y aparat
projekcyjny. Mimo trudnoœci kontynuowano cykliczne imprezy
filmowe. Szans¹ odrodzenia kina sta³o siê dofinansowanie ze
œrodków samorz¹du oraz z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej w Warszawie. W 2006 r. jak z popio³ów powsta³o
kino „Fenix”, przyjête do „Sieci Kin Studyjnych”, które zamyka
klamr¹ przepiêkn¹ 100-letni¹ historiê ³owickich kin.
Zaczê³o siê od czarno-bia³ych obrazów i kina niemego.
Nastêpnie ekrany zdominowa³y filmy dŸwiêkowe i kolorowe
obrazy. Co dalej? … Nadesz³a era globalnej cyfryzacji
i techniki 3D. Jak potocz¹ siê dalej losy kina w £owiczu? Czas
poka¿e...

PS. Polski Instytut Sztuki Filmowej w marcu
2012 r. zakwalifikowa³ ³owickie kino „Fenix” do
Narodowego Programu Cyfryzacji Kin.

1OO lat KINA w £owiczu
Monografia „100 lat kina w £owiczu” Macieja
Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego wydana przez
£owicki Oœrodek Kultury jest nowatorsk¹ prób¹ ujêcia
historii kultury filmowej w zakresie jednego miasta i to
nie aspiruj¹cego do rangi metropolii. Odtworzenie
dziejów kinematografii w skali „mikro” jest jednoczeœnie znakomitym przyczynkiem do recepcji historii
kultury ogólnej, tym bardziej ¿e iloœæ i jakoœæ
zaprezentowanych materia³ów wrêcz osza³amia:
odtworzono nie tylko sk³ad osobowy obs³ugi
poszczególnych kin (a w okresie miêdzywojennym
by³o ich w £owiczu a¿ piêæ!) od pocz¹tku ich dzia³ania
do wspó³czesnoœci; rewelacj¹ naukow¹ i poznawcz¹
jest zamieszczony repertuar kin ³owickich z lat 19121937, bêd¹cy cennym Ÿród³em pozwalaj¹cym na
rekonstrukcjê ogl¹du produkcji filmowej polskiej
i zagranicznej w mniejszych oœrodkach.
Na najwy¿sze uznanie zas³uguje odnalezienie
i opublikowanie licznych dokumentów dotycz¹cych
¿ycia i funkcjonowania sal kinowych: ulotek, plakatów,
materia³ów fotograficznych i wspomnieniowych.
Zamieszczony materia³ ikonograficzno-zdjêciowy daje
odbiorcy niepowtarzaln¹ szansê quasi-uczestnictwa
w zdarzeniach sprzed lat oraz spojrzenia na przesz³oœæ
polskiej dystrybucji filmowej lat przesz³ych tym bardziej
cenn¹, ¿e pokazuj¹c¹ przesz³oœæ stosunkowo
niedalek¹, a odchodz¹c¹ na naszych oczach
w niepamiêæ, likwidowan¹ definitywnie przez
popcornow¹ unifikacjê multipleksów. Œwiat kin
lokalnych istnieje przecie¿ obecnie tylko tam, gdzie
zachowa³a siê grupa zapaleñców traktuj¹cych
wyzwania kultury lokalnej nie has³owo, a w powi¹zaniu
z wymaganiami i potrzebami spo³ecznoœci miejscowej.
Widoczne w ca³ej publikacji poczucie wiêzi z przesz³oœci¹ i ci¹g³oœci kulturowej jest najlepszym
dowodem na takie podejœcie do omawianego tematu.
Nale¿y równie¿ oddaæ czeœæ starannoœci
edycyjnej opracowania, brakowi usterek w fotografiach
i pe³nej czytelnoœci prezentowanych materia³ów; ich
lektura stanowi o wysokiej wartoœci poznawczej
publikacji i wra¿eniu obcowania z histori¹ ¿yw¹, a nie
skostnia³¹ w wywodzie akademickim.
Reasumuj¹c: omawiana publikacja jest
wartoœciow¹ pioniersk¹ prób¹ przybli¿enia
wspó³czesnemu odbiorcy historii lokalnych oœrodków
kultury, a bezpoœredni sposób przekazu i bogata
dokumentacja ikoniczna stanowi o tym, ¿e nie jest to
pozycja przyczynkarska skierowana do w¹skiego
krêgu zapaleñców, lecz wartoœciowa lektura dla
ka¿dego kto jest zainteresowany problemami kultury
filmowej zarówno na poziomie popularyzatorskim, jak
i na poziomie rzetelnego przekazu naukowego.

3

kalendarium obchodów
28 marca 2012

Maciej Malangiewicz i Jacek Rutkowski

Konkurs Wiedzy o Filmie „Nienazwany Kadr” dotyczy³ historii
³owickich kin. Skierowany by³ do uczniów gimnazjów i szkó³
œrednich miasta £owicza. Testowe pytania by³y zró¿nicowane
ale i trudne. Wdziêczni jesteœmy m³odzie¿y za wiedzê jak¹
sobie przyswoi³a bo to kawa³ek historii naszej ma³ej ojczyzny.
Laureatami zostali (klasy gimnazjalne) I miejsce Mateusz
Gawroñski - Gimnazjum nr 2 w £owiczu - klasa III; 38 pkt.,
II miejsce Micha³ Surma - Gimnazjum nr 3 w £owiczu - klasa III;
31 pkt., III miejsce Anna Trudnowska - Gimnazjum nr 3
w £owiczu - klasa III; 28 pkt. (klasy ponadgimnazjalne)
I miejsce Dorota Dêbska - Pijarskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Królowej Pokoju w £owiczu - klasa I; 52 pkt., II miejsce Izabela
Stanis³awska - Pijarskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce Królowej
Pokoju w £owiczu - klasa I; 44 pkt., III miejsce £ukasz
Frosztêga - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr. 3 w £owiczu
- klasa IV; 41 pkt. i Tomasz Dêbski - Zespó³ Szkó³
Ponagimnazjalnych nr 1 w £owiczu - klasa I; 41 pkt.

19 maja 2012
Kryteria przyznawania nagród PISF s¹ od pocz¹tku te same: wyró¿niæ jak najwiêcej tych
animatorów kultury, którzy nie s¹ gwiazdami mediów, kolorowych ¿urnali, a poprzez
swoj¹ dzia³alnoœæ i zaanga¿owanie upowszechniaj¹ kulturê filmow¹. Promuj¹ polskie
kino. Dziêki tym nagrodom pomogliœmy wyjœæ z cienia ludziom i instytucjom filmowym,
o których warto mówiæ, warto pisaæ i warto doceniæ ich wysi³ek. Bez nich œwiat polskiego
kina by³by o wiele ubo¿szy.
Agnieszka Odorowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Filmowa „Noc Muzeów” odby³a siê m.in. dziêki uprzejmoœci
dyrektor Muzeum Pani Marzeny Kozaneckiej-Zwierz i Jacka
Rutkowskiego, w³aœciciela najmniejszego w Europie…
Muzeum Guzików w £owiczu. W przygotowanym programie
uczestniczy³o prawie dwa tysi¹ce widzów. Wrêczyliœmy
nagrody w konkursach „Muzealne Spotkania z Fotografi¹”
i „100-lecie kina w £owiczu”; najm³odsi uczestniczyli
w warsztatach plastycznych, pokazach bajek ze starych
domowych projektorów oraz brali udzia³ w konkursie na
filmowe przebranie. Mi³oœnicy muzyki wys³uchali tematów
filmowych w wykonaniu 40-osobowej Orkiestry Dêtej OSP
z Poddêbic oraz £owickiej Orkiestry Kameralnej. Imprezie
towarzyszy³y wystawy o historii ³owickich kin, portrety
fotograficzne ludzi kultury autorstwa Benedykta Jerzego
Dorysa oraz niecodzienna prezentacja guzików s³awnych
aktorów. Blok filmowy stanowi³ pokaz dawnych Polskich
Kronik Filmowych z lat 1930-1996, dotycz¹cych £owicza
i okolic, przegl¹d filmów etnograficznych z £owickiego
i premiera unikatowego filmu propagandowego z pierwszej
wojny œwiatowej ukazuj¹cego front niemiecko-francuski. Film
zosta³ odnaleziony 24 lata temu i po oczyszczeniu zosta³
zaprezentowany ³owickiej publicznoœci.

27 maja 2012

Grzegorz Pieñkowski filmoznawca

Tego dnia, w równo setn¹ rocznicê pierwszego historycznego
pokazu w £owiczu, na budynku dawnego kinematografu „Eos”
przy ulicy Podrzecznej 20 pojawi³a siê tablica pami¹tkowa,
a obok niej plenerowa wystawa przybli¿aj¹ca 10 dekad
naszych kin. Nasz jubileusz odnotowa³ tego dnia na dwóch
stronach miesiêcznik „Ziemia £ódzka”, wydawany przez
Urz¹d Marsza³kowski w £odzi.

£owicki album o historii kina zosta³ nominowany w 2012 r. do Nagrody Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Ksi¹¿ka o tematyce filmowej”. Jego autorzy
zostali zaproszeni na 37. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

25 sierpnia 2012
FINA£ OBCHODÓW Koncert muzyki filmowej „W starym
kinie” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
£ódzkiej im. A. Rubinsteina, dyrygent Marcin Wolniewski.

35 mm do przesz³oœci, czyli

rewolucja w ma³ym kinie

Bez cyfry nie przetrwamy, us³yszeliœmy w ka¿dym z odwiedzonych dotychczas
kin objêtych naszym projektem. Zmowa? A mo¿e znak czasów?

Karol Jan Rybacki (1859-1935)
Przeszed³ do historii £owicza m.in. jako pomys³odawca nazwy
otwartego w 1899 r. Teatru „Eos”, w którym w 1912 r. powsta³
pierwszy w mieœcie kinematograf o tej samej nazwie. Wybitny
spo³ecznik, literat, ksiêgarz, wydawca, drukarz, burmistrz
i rajca £owicza. Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym
£owicza, anga¿uj¹c siê w dzia³alnoœæ Resursy Rzemieœlniczej, Towarzystwa Œpiewaczego Lutnia oraz Stra¿y Ogniowej Ochotniczej £owickiej.

- Ma³e kina nie maj¹ wyboru: albo zaczn¹ graæ z zestawów cyfrowych, albo upadn¹ mówi Maciej
Malangiewicz, dyrektor £owickiego Oœrodka Kultury, przy którym dzia³a kino Fenix. Kino, choæ
bogactwem programu i standardem pomieszczeñ zdecydowanie wyró¿nia siê na tle innych, które
odwiedziliœmy, technologicznie wci¹¿ niedomaga. Filmy wyœwietlane s¹ tu z projektorów
analogowych i noœników Blu-ray czy DVD.
- Rewolucja dzieje siê na naszych oczach mówi Zbigniew Stelmaszewski, kinooperator Fenixa.
Dziêki uniezale¿nieniu od obiegu kopii na taœmie, bêdziemy mogli wyœwietlaæ filmy ju¿ w dniu
premiery, a nie czekaæ na nie tygodniami. Wybór filmów bêdzie te¿ wiêkszy, bo dystrybutorzy
równie¿ odchodz¹ od popularnej dotychczas taœmy 35 mm. Trudno siê im dziwiæ. Wykonanie kopii
cyfrowej jest co najmniej dziesiêciokrotnie tañsze, a jakoœæ i trwa³oœæ znacznie lepsza.
W Polsce na razie jednak g³ównym odbiorc¹ filmów w nowej technologii s¹ multipleksy. To one
wiod¹ prym w procesie cyfryzacji. W nowoczesne projektory wyposa¿onych jest ponad 600 ich sal.
W ma³ych kinach lokalnych i studyjnych jest ok. 110.

Zdobiony koralami, guzik od stroju króla W³adys³awa Jagie³³y,
w którego rolê wcieli³ siê Gustaw Holoubek (1923-2008),
w polskim serialu telewizyjnym pt. „Królewskie sny” z 1988 r.,
re¿. Grzegorz Warcho³. Eksponat przekazany do zbiorów
Muzeum Guzików w £owiczu przez aktora Leonarda
Pietraszaka.

Pó³ na pó³
Kino Fenix, podobnie jak odwiedzone przez nas Mazowsze w pobliskim Sochaczewie jest ju¿
w trakcie starañ o nowoczesny sprzêt. Jego zakup w po³owie sfinansuje Polski Instytut Sztuki
Filmowej, w ramach stworzonego przed rokiem specjalnego programu cyfryzacji. Pokrycie drugiej
czêœci inwestycji jest ju¿ w gestii w³aœciciela kina.
W wypadku kina Fenix, które podobnie jak wiêkszoœci kin w ma³ych miejscowoœciach dzia³a przy
domu kultury o œrodki musi zadbaæ samorz¹d. W Sochaczewie sytuacja jest zgo³a odmienna, bo tu
w³aœcicielem kina jest prywatny przedsiêbiorca.
- Cyfryzacja to dla mnie wyzwanie i spore ryzyko. Negocjujê wiêc warunki umowy z w³adzami
miasta, by mieæ pewnoœæ, ¿e inwestycja siê zwróci mówi Zbigniew Magdziarz, w³aœciciel
„Mazowieckiej Sieci Kin”, do której nale¿y Mazowsze.
Ju¿ w trakcie naszych pierwszych podró¿y, okaza³o siê, ¿e samorz¹dy nie zawsze przychylnie
patrz¹ na inwestycje kinowe. Niwa z Nasielska jako jedno z pierwszych z³o¿y³o wniosek do PISF
o dofinansowanie cyfryzacji i…. do tej pory zestawu cyfrowego nie ma.
- Pieni¹dze od instytutu dostaliœmy, ale samorz¹d pomimo wczeœniejszych deklaracji, wycofa³ siê
z wy³o¿enia drugiej po³owy mówi Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Oœrodka Kultury. Dotacja
przepad³a.
Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska pytany przez nas o powody tej decyzji stwierdzi³,
¿e miasto ma inne, wa¿niejsze wydatki. W maju za priorytety poda³ inwestycje w drogi i oœwiatê.
Dziœ jednak powoli sk³ania siê ku wsparciu kina.
- W lipcu planujemy z³o¿yæ nowy wniosek. Po d³ugich rozmowach, burmistrz wstêpnie
zadeklarowa³, ¿e nam pomo¿e mówi Tyc.
Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Niwa bêdzie mia³a szansê przetrwaæ w przysz³ym roku
przejœæ cyfryzacjê.
Pierwszy w historii £owicza anons prasowy dotycz¹cy kina
„Eos”, który faktycznie zainaugurowa³ sw¹ dzia³alnoœæ nie 25
lecz 27 maja 1912 r. „£owiczanin” 1912 r., Nr 21 str. 1.

Guzik od p³aszcza Janusza Gajosa z filmu telewizyjnego
pt. "¯ó³ty szalik” w re¿. Janusza Morgensterna, 2000 r.
Ze zbiorów Muzeum Guzików w £owiczu.

Prezent na stulecie
Koszt wyposa¿enia kina w sprzêt cyfrowy to nie ma³y wydatek. Waha siê miêdzy 300, a 400 tysiêcy
z³otych netto. Nie wszystkie kina mog¹ go podzieliæ na pó³. Dofinansowanie PISF dedykowane jest
bowiem jedynie tym nale¿¹cym do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, które m.in. prowadz¹
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i wyœwietlaj¹ co najmniej 300 seansów rocznie.
- Wiosn¹ otrzymaliœmy status kina studyjnego, a teraz staramy siê o cyfryzacjê, by zd¹¿yæ zrobiæ
widzom niespodziankê na 100 lecie naszego kina – mówi Izabela Sosnowicz–Ptak, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pu³tusku, przy którym dzia³a kino Narew.
W ubieg³ym roku dotacjê z PISF dosta³o 35 kin. Od jesieni 2011 r. tworz¹ one Sieæ Polskich Kin
Cyfrowych, do której ostatnio do³¹czy³y Gryf w Gryfinie, Fregata w Lêborku i Muza we
W³oszczowej. Prym zdecydowanie wiedzie jednak województwo wielkopolskie.

Guzik Daniela Olbrychskiego, urodzonego w £owiczu.
Ze zbiorów Muzeum Guzików w £owiczu.

Anna Brzeziñska-Czerska projekt www.wmalymkinie.pl

Guzik Jerzego Hoffmana, odciêty przez statystów,
cz³onków Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pu³ku
Piechoty na planie filmu pt. “Bitwa Warszawska 1920”.
Ze zbiorów Muzeum Guzików w £owiczu.

Archiwum Muzeum Guzików , fot. Karolina Wanda Rutkowska

Co to jest cyfryzacja?

fot. Andrzej Bia³kowski

NAJLEPIEJ WSPÓLNIE
W £odzi powsta³a Regionalna Sieæ Kin Cyfrowych Województwa £ódzkiego
zrzeszaj¹ca kina, samorz¹dowe instytucje kultury i organizacje pozarz¹dowe zwi¹zane z kultur¹
filmow¹ i dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ bran¿y kinowej. Porozumienie o wspó³pracy w ramach sieci
zawarli podczas spotkania w £ódzkim Domu Kultury 26 czerwca partnerzy z Koluszek,
Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, G³owna, £owicza, Opoczna, Wieruszowa, Wielunia, Radomska,
Be³chatowa, Kutna i £odzi.
Wspólne dzia³ania maj¹ przede wszystkim poprawiæ pozycjê kin funkcjonuj¹cych
w tych miastach. Pomóc w wyposa¿eniu w sprzêt do prezentacji filmów na noœnikach cyfrowych
i daæ wiêksze mo¿liwoœci w pozyskiwaniu atrakcyjnego repertuaru od dystrybutorów. Wzbogaci to
ofertê kulturaln¹ i edukacyjn¹ dla mieszkañców, podniesie konkurencyjnoœæ regionu i bêdzie
przeciwdzia³aæ marginalizacji mniejszych oœrodków. Partnerzy wspó³dzia³aj¹cy w sieci chc¹ tak¿e
wspólnie organizowaæ imprezy propaguj¹ce twórczoœæ filmow¹ artystów polskich i europejskich.
Razem ³atwiej bêdzie zdobywaæ fundusze na te przedsiêwziêcia oraz je promowaæ.

W 2011 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej uruchomi³
narodowy program cyfryzacji kin. Jego celem jest udzielanie
wsparcia finansowego kinom lokalnym i studyjnym, które nie
maj¹ œrodków na samodzielny zakup projektora cyfrowego.
Kina mog¹ siê ubiegaæ nawet do 50% niezbêdnej kwoty.
Dziêki zaanga¿owaniu Instytutu, ju¿ 38 kin w kraju jest
wyposa¿onych w najnowoczeœniejszy sprzêt do projekcji
filmów w formacie cyfrowym 2K i 4K.
Kino cyfrowe to najnowoczeœniejszy sposób
wyœwietlania filmów, zarówno tych powsta³ych oryginalnie na
taœmie celuloidowej, jak i w technice cyfrowej. Filmy w wersji
cyfrowej odtwarzane s¹ z zabezpieczonych szyframi plików,
przy pomocy specjalnych projektorów cyfrowych i serwerów.
Technologia ta zapewnia wiêksz¹ ostroœæ i stabilnoœæ obrazu,
lepszy i bardziej czysty dŸwiêk, a tak¿e najwy¿sz¹ jakoœæ
projekcji bez wzglêdu na czas u¿ytkowania kopii.
Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e kina nie s¹ ju¿ uzale¿nione od
obiegu kopii filmowych wykonanych na taœmie filmowej.
Oznacza to, ¿e mog¹ równoczeœnie wyœwietlaæ filmy
premierowe, dobieraj¹c repertuar tak, by odpowiada³
potrzebom widza. Co wiêcej, kino cyfrowe pozwala na
wyœwietlanie treœci, które do tej pory nie trafia³y do kin: filmy
niskobud¿etowe, offowe, zapisy i transmisje na ¿ywo
koncertów, wydarzeñ sportowych oraz innych treœci. Atutem
nowej technologii jest tak¿e to, ¿e dziêki zastosowaniu
cyfrowej projekcji niewielkim kosztem dodatkowego sprzêtu
mo¿na uzyskaæ mo¿liwoœæ wyœwietlania filmów
trójwymiarowo (3D). Technologia cyfrowa zmienia zatem
tradycyjne funkcjonowanie kin i pozwala na tworzenie
zupe³nie nowej wartoœci (koncepcja nowego art house'u).
ród³o PISF

Porozumienie podpisa³o 12 partnerów, ale ma ono charakter otwarty i mog¹ do³¹czaæ
do niego inne podmioty zainteresowane wspó³prac¹ przy realizacji celów sieci. Uzgodniono,
¿e liderem i koordynatorem dzia³añ partnerstwa bêdzie £ódzki Dom Kultury. Nastêpne spotkanie
odbêdzie siê za kilka dni 28 sierpnia. Kino Fenix z £owicza, bêdzie 5 kinem cyfrowym
w województwie, dziêki dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i œrodkom samorz¹dowym
Urzêdu Miejskiego w £owiczu.
Satyra na ³owickie kino Bzura, rys. Józefa Skonecznego
„Skonego” (1925-1988), „G³os Robotniczy”, 1962 r.
z ksi¹¿ki „100 lat kina w £owiczu” autorstwa
Macieja Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego.

W tym miejscu pragnê podziêkowaæ burmistrzowi £owicza Krzysztofowi Janowi
Kaliñskiemu oraz Radzie Miejskiej w £owiczu za wsparcie naszego projektu.
Maciej Malangiewicz

£owicka reklama pierwszego w historii filmu dŸwiêkowego.
¯ycie Gromadzkie 1932 r., nr 26, str. 6.

Uczestnicy jubileuszu 40-lecia Stra¿y Ogniowej Ochotniczej £owickiej oraz stra¿acka orkiestra dêta na dziedziñcu kinematografu EOS, 1919 r., fot. Marian Fuks, Warszawa.

Wydawca: £owicki Oœrodek Kultury
99-400 £owicz, ul. Podrzeczna 20
tel/fax 46 837 40 01, www.lok.art.pl

Jednodniówka dofinansowana ze œrodków Filmoteki Narodowej w Warszawie
Pomys³ i koncepcja Maciej Malangiewicz, projekt graficzny i sk³ad Jacek Rutkowski KCHS.
Fotografie: archiwum Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, £owickiego Oœrodka Kultury, Filharmonii £ódzkiej, Muzeum w £owiczu,
Muzeum Guzików w £owiczu. Autorzy zdjêæ: Andrzej Bia³kowksi, Marian Fuks, Józef Horbik, Rafa³ Klepczarek, Rafa³ Kolos,
Maciej Malangiewicz, Tomasz Ogrodowczyk, Jacek Rutkowski KCHS, Karolina Wanda Rutkowska i inni.

1OO lat KINA w £owiczu

6

4

fot. Józef Horbik

Marcin Wolniewski dyrygent, w latach 2005-2010 by³ sta³ym
dyrygentem-asystentem w Filharmonii £ódzkiej im. A. Rubinsteina.
Dzia³alnoœæ artystyczna: prowadzi³ orkiestry symfoniczne filharmonii
w £odzi, Wroc³awiu, Kielcach, Czêstochowie, Lublinie, Jenie, £om¿yñsk¹
Orkiestrê Kameraln¹, orkiestry akademii muzycznych w Bia³ymstoku,
£odzi, Wroc³awiu oraz zespó³ orkiestrowy „Opera Polska”. Jego dzia³alnoœæ
wykracza poza muzykê powa¿n¹: prowadzi³ koncert zespo³u „Varius Manx”
w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie z udzia³em £ódzkiej Orkiestry
Kameralnej (2006); dyrygowa³ ³ódzk¹ premier¹ oratorium wielkanocnego
Wo³a nas Pan W. Korcza i E. Brylla; prowadzi³ orkiestrê podczas premiery
filmu Piotruœ i Wilk na IV Miêdzynarodowym Festiwalu Animacji
„ReAnimacja”. Sprawowa³ kierownictwo muzyczne spektakli operowych
³ódzkiej Akademii Muzycznej.
Festiwale: jako dyrygent bra³ udzia³ w wielu festiwalach, m.in.: XXII
Miêdzynarodowym Festiwalu „Jeunesses Musicales” (Kielce, 2003), XIII
Jaworskich Koncertach Pokoju (Jawor, 2007), VII Festiwalu „Ogrody
Muzyczne” (Warszawa, 2007) oraz VIII Festiwalu „Kolory Polski” (£ódŸ,
2007).
Wykszta³cenie: jest absolwentem akademii muzycznych w £odzi
(chóralistyka) oraz we Wroc³awiu (dyrygentura symfoniczna i operowa).
Wykszta³cenie uzupe³nia³ w Wy¿szej Szkole Muzycznej im. Franza Liszta
w Weimarze u Guntera Kahlerta i Nicolasa Pasqueta. Bra³ udzia³
w warsztatach u Laszlo Heltay'ego, Marka Tracza (zespó³ orkiestrowy
„Opera Polska”), Georga Alexandra Albrechta (Jenaer Philharmoniker,
Niemcy).
Dzia³alnoœæ pedagogiczna: jest adiunktem w Akademii Muzycznej
w £odzi.

fot. Tomasz Ogrodowczyk, 2008

£owicka historia Kolorów Polski 2006-2011
Wêdrowny Festiwal „Kolory Polski” goœci w £owiczu od 2006 roku. Partnerem lokalnym
Filharmonii £ódzkiej im. Artura Rubinsteina w tym projekcie jest £owicki Oœrodek Kultury. Koncerty
we wnêtrzach ³owickiego Muzeum, Bazyliki Katedralnej i koœcio³a OO. Pijarów, przyci¹gaj¹
w wakacyjne miesi¹ce rzesze melomanów. Festiwal otrzyma³ nagrodê i certyfikat Turystycznego
Produktu Roku 2007 w ogólnopolskim konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz g³ówn¹
nagrodê w konkursie Z³otych Formatów w 2011 r. Czujemy siê zaszczyceni zaufaniem, jakim od
kilku lat obdarza nas Dyrekcja F£ i grono wspó³pracowników.
Dotychczas w £owiczu obejrzeliœmy i wys³uchaliœmy:

2 lipca 2006 - sala barokowa Muzeum w £owiczu - VII edycja
Przedstawienie „DWÓR STAROPOLSKI” w wykonaniu: BALETU DWORSKIEGO „ARDENTE
SOLE” w sk³adzie: Romana Agnel, Wioletta Maciejewska, Krzysztof Antkowiak, Dariusz Brojek.
Choreografia: Romana Agnel, kostiumy: Monika Polak-Luœciñska oraz KAPELI DWORSKIEJ
„CONSORTIUM SEDINUM” w sk³adzie: Violetta Szopa-Tomczyk – skrzypce barokowe,
Aleksander Tomczyk – flet, gemshorn, Mateusz Kowalski – viola da gamba, Urszula Stawicka –
klawesyn, kierownictwo artystyczne.
8 lipca 2006 - sala barokowa Muzeum w £owiczu - VII edycja
Jednoaktowa opera G. Pucciniego pt. „SIOSTRA ANGELICA” w wykonaniu: „CAMERATA
VISTULA”, kierownictwo artystyczne Andrzej Wróbel oraz solistek (uczestniczek Kursu
Mistrzowskiego Techniki i Interpretacji Wokalnej w Radziejowicach prof. Teresy ¯ylis-Gary):
Dorota Wójcik – sopran, Aleksandra Szafir – sopran, Aleksandra Chaciñska – sopran, Beata
Witkowska – sopran, Ewelina Sybilska – sopran, Justyna Reczenedi – sopran, Magdalena Spytek
– mezzosopran, Lilianna Zalesiñska – mezzosopran. Tadeusz Wojciechowski – dyrygent, Maciej
Prus – re¿yseria.
15 lipca 2007 - sala barokowa Muzeum w £owiczu - VIII edycja
ZESPÓ£ „LAUTARI” w sk³adzie: Maciej Filipczuk – skrzypce, Zbigniew £ow¿y³ – fortepian, Micha³
¯ak – klarnet, flety, bombarda, zurna, Robert Siwak – instrumenty perkusyjne (goœcinnie).
2 sierpnia 2008 - Bazylika Katedralna - IX edycja
„MISSA TRIDENTINA” w wykonaniu POLSKIEJ ORKIESTRY XVIII WIEKU pod kierownictwem
artystycznym Tomasza Œlusarczyka, CHÓRU KAMERALNEGO „CANTORES MINORES
WRATISLAVIENSES”, KANTORÓW OPACTWA BENEDYKTYNÓW w Tyñcu, Paul Esswood –
dyrygent.

Historia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii £ódzkiej im. Artura Rubinsteina
siêga daty 17 lutego 1915 r., kiedy odby³ siê Wielki Koncert Symfoniczny
„na korzyœæ niezamo¿nych artystów-muzyków”. Szeœædziesiêciu bior¹cych
w tym wydarzeniu muzyków stworzy³o bowiem £ódzk¹ Orkiestrê
Symfoniczn¹, która by³a wówczas dopiero drug¹ - po orkiestrze Filharmonii
Narodowej - powsta³¹ w Polsce orkiestr¹.

2 sierpnia 2009 Bazylika Katedralna - X edycja
„REQUIEM SARMACKIE” w wykonaniu POLSKIEJ ORKIESTRY XVIII WIEKU pod kierownictwem artystycznym Tomasza Œlusarczyka z udzia³em Katarzyny Wiwer-Monity – sopran,
Paula Esswooda – kontratenor, Zygmunta Magiery – tenor, Marcina Wolaka – bas, Stanis³awa
Krawczyñskiego – dyrygent.

fot. Józef Horbik, 2010

Dziœ Orkiestra liczy ponad 90 osób. Od wrzeœnia 2008 r. jej dyrygentem szefem jest Daniel Raiskin. W ostatnich latach zespó³ wystêpowa³ pod
batut¹ takich dyrygentów, jak: Golo Berg, Michael Sanderling, Shlomo
Mintz, Carlos Miguel Prieto, Mikhail Pletnev. Orkiestra wystêpowa³a równie¿
z wybitnymi solistami, byli to m.in. Hermann Abendroth, Dawid i Igor
Ojstrachowie, Œwiatos³aw Richter, Mœcis³aw Rostropowicz, Krystian
Zimerman, a w ostatnich latach: Andrzej Bauer, Piotr Paleczny, Aleksandra
Kurzak, Mariusz Kwieceñ, Ivo Pogorelich, Midori.
Orkiestra dokona³a kilkunastu nagrañ p³ytowych, zrealizowanych dla
Polskich Nagrañ i firm zachodnich. Zarejestrowa³a m.in. II Symfoniê Karola
Szymanowskiego, V Symfoniê Ludwiga van Beethovena, Carmina Burana
Carla Orffa oraz cykl najpiêkniejszych arii operowych z udzia³em œwiatowej
s³awy sopranistki Teresy Wojtaszek-Kubiak. Dla radia i telewizji powsta³y
z udzia³em orkiestry dwa przebojowe cykle muzyczne, których autorem by³
Henryk Czy¿: Nie taki diabe³ straszny oraz I co dalej laureacie? Zespó³ odby³
wiele zagranicznych tournées.

fot. Tomasz Ogrodowczyk, 2009

8 sierpnia 2010 - koœció³ OO. Pijarów - XI edycja
Koncert z okazji Roku Chopinowskiego. ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII £ÓDZKIEJ
pod dyrekcj¹ Daniela Raiskina i JANUSZ OLEJNICZAK – fortepian.

27 sierpnia 2011 - Bazylika Katedralna - XII edycja
„ŒLADAMI MIKO£AJA ZIELEÑSKIEGO” w wykonaniu: Zbigniewa Pilcha – kierownictwo artystyczne, dyrygent, „CRACOVIA SINGERS”, „TROMBASTIC”, „THE VIOLIN CONSORT”.

