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1. Idea Jarmarku  

Przedsięwzięcie pn. Mixer Regionalny Łódzkie 2012 – 9. Jarmark Wojewódzki jest wydarzeniem, które ma 

na celu tworzenie pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego oraz umocnienie identyfikacji 

mieszkańców  

z regionem. Impreza stanowi przestrzeń do pokazania pod jednym hasłem różnorodności i bogactwa 

województwa łódzkiego, jego rdzennej kultury i tradycji oraz dążenia do unowocześnienia i zdynamizowania 

regionu.  

Mixer Regionalny (dotychczas znany pod nazwą Jarmark Wojewódzki), corocznie odbywa się wzdłuż 

najbardziej popularnej, historycznej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, jednak ze względu na tegoroczne plany/prace 

remontowe ulicy, dziewiąta edycja odbędzie się na terenie kompleksu wystawienniczego Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji, znajdującego się przy ulicy Skorupki 21 w Łodzi. Wydarzenie tradycyjnie będzie składać 

się z części wystawienniczej, podczas której w ciągu dwóch dni zaprezentuje się 140 wystawców z Polski  

i zagranicy, jak również z części artystycznej, w ramach której wystąpią popularne zespoły rockowe, reggae  

i bluesa, grupy dziecięce, orkiestra Teatru Wielkiego oraz wiele innych.  

Tegoroczni wystawcy zaprezentują się zgodnie z przynależnością terytorialną, tj. powiaty oraz wszystkie 

gminy i miasta znajdujące się na ich terenie będą miały możliwość promocji własnego dorobku na wspólnej 

przestrzeni wystawienniczej. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego regionu łódzkiego, w ramach 

imprezy swoje walory zaprezentują: regiony partnerskie województwa łódzkiego, przedstawiciele województw 

z całej Polski, instytucje kultury, parki krajobrazowe,  etc. 

 

Warto także podkreślić, iż ze względu na obecność podczas Jarmarku przedstawicieli innych województw 

oraz regionów partnerskich Województwa (wraz z oficjalnymi delegacjami), impreza nabrała charakteru 

wydarzenia międzynarodowego, dającego możliwość nawiązania nowych relacji pomiędzy wystawcami,  

a także umocnienia kontaktów już istniejących. 

 

Tegoroczny Jarmark Wojewódzki otrzymał dofinansowanie w ramach Działania III.2 „Podnoszenie 

innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” III, Osi priorytetowej: „Gospodarka, innowacyjność, 

przedsiębiorczość”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 
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Główne cele imprezy:  

 integracja mieszkańców regionu poprzez wzajemne poznanie i propagowanie osiągnięć 

poszczególnych gmin, miast i powiatów, 

 promocja dorobku kulturowego (głównie sztuki ludowej, twórczości artystycznej), społecznego  

i ekonomicznego jednostek samorządu terytorialnego regionu, 

 integracja i wzajemna promocja regionów partnerskich, goście (delegacje oficjalne) oraz wystawcy 

(stoiska oraz zespoły folklorystyczne), jak również innych regionów Polski,  

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej poprzez obcowanie z tradycją i kulturą, w szczególności 

zainteresowanie młodych ludzi kulturą i sztuką regionu. 

 

2. Miejsce wydarzenia i program 

 

Termin:    7-9 września 2012 r. 

Miejsce:  kompleks Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi (ul. Skorupki 21) 

 

Sceny:   Scena Główna (od ul. Stefanowskiego) 

  Scena Regionalna (od. al. Politechniki) 

   

 

PROGRAM 

PIĄTEK (7.09) 

 

godz. 19:00  Koncert otwarcia pn. „Dire Straits Symfonicznie” – kompozycje Krzysztofa 

Herdzina w wykonaniu Kuby Badacha oraz zespołu w składzie Marek 

Napiórkowski, Tomasz Kałwak, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski  

z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej  

im. A. Rubinsteina (miejsce: Klub Wytwórnia, Łódź, ul. Łąkowa 21) 

 

SOBOTA (3.09)  KOMPLEKS MOSIR 

 

godz. 10.00 – 18:00  Prezentacje Wystawców oraz wydarzenia towarzyszące 

 

godz. 10.00 – 18:00  wydarzenia towarzyszące (hala sportowa)  

 

godz. 11.00 – 18:00  Występy zespołów z województwa łódzkiego – SCENA REGIONALNA  
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godz. 17:30 – 23:30  WIECZÓR MUZYKI ROCKOWEJ - SCENA GŁÓWNA 

Prowadzenie: Adam Kołaciński 

Występy: Statyści, Alone, Jelonek, Strachy Na Lachy, Illusion  

  

 

NIEDZIELA (9.09)    KOMPLEKS MOSIR 

 

godz. 10.00 – 18:00  Prezentacje Wystawców oraz wydarzenia towarzyszące  

 

godz. 11.00 – 18:00  Występy zespołów z województwa łódzkiego – SCENA REGIONALNA   

 

godz. 10.00 – 17:00  Zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci (hala sportowa) 

 Prowadzenie: Teatr Piccolo  

 

godz. 11:00 – 14:00   SCENA GŁÓWNA  

występy zespołów dziecięcych 

godz. 12:45    Majka Jeżowska  

 

godz. 18:00 – 22:00  WIECZÓR MUZYKI REGGAE/ ROCK 

Prowadzenie: Adam Kołaciński 

Występy: Power of Trinity, Indios Bravos, Raz, Dwa, Trzy 

 

3. Koncerty, występy gwiazd i wydarzenia towarzyszące 

JELONEK  

Niekwestionowanym liderem zespołu jest Michał Jelonek – dyplomowany muzyk, mistrz gry na 

skrzypcach, choć doskonale radzi sobie także z altówką i kontrabasem. Gra Jelonka jest na tyle oryginalna, 

że potrafi połączyć wymiar klasyczny z innymi gatunkami muzycznymi tj. rock, heavy metal, pop, r’n’b czy 

folk. Nagrał 25 albumów współautorskich i ponad 40 albumów gościnnie. Od początku lat 90-tych pracuje jako 

muzyk sesyjny, nagrywał z takimi wykonawcami jak: Closterkeller, Kasa, Łzy, Mafia, Perfect, 

Szwagierkolaska, Wilki, Maryla Rodowicz, Wojciech Gąssowski, Stan Borys. W 2007 r. rozpoczął karierę 

solową pod nazwą Jelonek, nagrywając dotychczas dwa albumy.  

W swojej działalności artystycznej nierzadko prezentuje znane klasyczne patenty muzyczne  

w ciekawej rockowej oprawie np. „Cztery Pory Roku” Vivaldiego czy „Sabre Dance” Arama Khachaturiana. 

Michał Jelonek wygrał wiele konkursów i festiwali m.in. Jarocin ‘93, Złoty Bączek (tu jest rekordzistą – 

statuetkę otrzymał czterokrotnie za najlepszy koncert odbywający się podczas Przystanku Woodstock) 

WOŚP i inne. Kilkakrotnie wytypowany na najlepszego instrumentalistę polskiego (1993 - magazyn "Tylko 

Rock", 1994 - Siedlce "Rock 94", 2008, 2009, 2010, 2011 - magazyn "Teraz Rock", "Metal Hammer"  i inne). 

Jego ostatnia płyta z 2011 r. zajęła pierwsze miejsce w branżowym magazynie „Gitarzysta”, a sam zespół 

znalazł się na drugim miejscu w kategorii Zespół Roku 2011.  
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Michał Jelonek działa jako muzyk sesyjny dla firm fonograficznych: BMG Ariola Poland, EMI Pomaton 

Poland, Uniwersal Music Poland i inne. W okresie od 1993 r. do 2012 r. zagrał około 1900 koncertów w całej 

Polsce a także w Anglii, Brazylii, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Meksyku, Niemczech, Rosji, Słowacji, 

Szwecji, Szwajcarii i na Ukrainie. Nagrywa muzykę do reklam i filmów.  

Podczas występu Jelonka na pewno nie zabraknie scenicznych fajerwerków, demonicznych atrakcji oraz 

mrocznych rockowych niespodzianek. Koncerty zachwycają zarówno fanów klasyki, muzyki rockowej, jak  

i innych nurtów muzycznych. 

 

STRACHY NA LACHY  

Strachy Na Lachy to formacja powołana przez Grabaża (Krzysztofa Grabowskiego) i Kozaka 

(Andrzeja Kozakiewicza) założycieli legendy punk rocka zespołu Pidżama Porno. Pierwszy skład uzupełnili 

basista Lo (Longin Bartkowiak) znany min ze współpracy z zespołem INRI, Miłka Malzahn i Michałem 

Jacaszkiem oraz Mariusz Nalepa gitarzysta zespołu Na Górze. Grupa porusza się w różnych konwencjach 

muzycznych m.in. rock, ska, reggae, poezja śpiewana, folk. 

Zespół dotychczas może się pochwalić sześcioma longplayami, przy czym krążki: „Autor” z 2007 r. 

oraz „Zakazane piosenki” z 2008 r. uzyskały miano „Złotej Płyty”. Zaś przedostatnie wydawnictwo z 2010 r. 

„Dodekafonia” otrzymało „Platynową Płytę”! Album „Autor” to bardzo udane zmierzenie się zespołu  

z piosenkami jednego z najsłynniejszych polskich bardów Jacka Kaczmarskiego. 

Strachy na Lachy dużo koncertują. Grupa zagrała na dużych festiwalach m.in. na Przystanku 

Woodstock, Rock in Arena, Odjazdy, Jarocin Festival.  

Jesienią zespół za pośrednictwem SP Records wydał „DEKADĘ” - jubileuszowe i składankowe 

wydawnictwo podsumowujące 10 lat istnienia kapeli. Nowa piosenka w tym zestawie, "Awangarda, jazz  

i podziemie" jest pierwszym sygnałem nowej płyty, którą zespół planuje wydać w 2013 roku. Z końcem 2011 

roku, w Łodzi, Strachy nagrywali swoje pierwsze DVD, którego premiera planowana jest na druga połowę 

2012 roku.  

Strachy na Lachy nagrało wiele przebojów, które regularnie goszczą na antenie wielu rozgłośni 

radiowych, m.in. „Raissa”, „Dzień dobry kocham cię”, Twoje oczy lubią mnie”, „Moralne salto”, „Żyję w kraju”, 

„Ostatki – nie widzisz stawki”. 

W 2005 i 2008 roku lider zespołu - Grabaż został nominowany do "Paszportu Polityki" oraz został 

laureatem "Złotego Dzioba" wg Tygodnika Wprost za najlepsze teksty piosenek. 

 

ILLUSION  
Illusion wraca z wielkim hukiem! Zespół założony w 1992 r. rozwiązany siedem lat później 

reaktywował się kilka miesięcy temu ku uciesze rzeszy fanów polskiego rocka. Illusion to zespół wykonujący 

zróżnicowaną muzykę rockową.  

Illusion to prawdziwa ikona polskiej, rockowej sceny muzycznej. Zespół w 2012 roku obchodzi swoje 

20 lecie w związku z okrągłą rocznicą, grupa postanowiła zagrać kilka koncertów na największych festiwalach 

z Polsce. Już w 2011 r. Illusion mogliśmy podziwiać na 3 wielkich koncertach: w katowickim Spodku (4000 

fanów z całej Polski!), sopockiej ErgoArenie i warszawskim Torwarze. 



 

 

                

 

6 

Illusion ma na swoim koncie 6 albumów studyjnych, z czego ostatni The Best of Illusion, wydany  

w zeszłym roku, zawiera największe przeboje zespołu oraz dodatkowe dwa nowe utwory. Singiel „Solą w oku” 

z tej płyty znalazł się na pierwszym miejscu Rockowej Setki 2011 w radiu Eska Rock. Zestawienie powstało 

dzięki głosom słuchaczy, którzy wybrali setkę najlepszych rockowych utworów 2011 roku. W tym roku 

wspomniany utwór „Solą w oku” jest jednym z pięciu nominowanych do nagrody Fryderyki 2012 w kategorii 

„Piosenka roku”. Natomiast lider zespołu Tomasz „Lipa” Lipnicki nominowany jest w kategorii „Wokalista roku” 

obok takich znanych nazwiska jak: Kuba Badach, Sebastian Karpiel – Bułecka, Andrzej Piaseczny i Piotr 

Rogucki.  

Sięgając do korzeni grupy warto odnotować najważniejsze fakty z historii zespołu. Illusion tworzą: 

wspomniany charyzmatyczny lider grupy gitarzysta i jeden z najlepszych polskich rockowych wokalistów po 

dzień dzisiejszy Tomasz „Lipa” Lipnicki, drugi gitarzysta Jerzy „Jerry” Rutkowski, gitarzysta basowy Jarosław 

Śmigiel oraz perkusista Paweł Herbach. Co ważne po zeszłorocznej reaktywacji grupa wróciła w oryginalnym 

składzie. Illusion w początkach swojej działalności zaczęło od wysokiego C. Zespół był zwycięzcą pierwszej 

edycji konkursu Marlboro Rock-in w maju 1993 roku, w lipcu zagrał jako support Iggy Popa na warszawskim 

Torwarze, w sierpniu wystąpił na polskich festiwalach w Jarocinie i Żarnowcu, po czym pojawił się na 

festiwalu Gampel w Szwajcarii (zaraz po nich na scenie pojawił się były wokalista The Animals - Eric Burdon), 

dalej były to Death Rider Festival w Moskwie czy GO! EAST! W Niemczech. Charakterystyczną cechą Illusion 

były teksty wokalisty zespołu, które w sposób prosty opisywały codzienne życie, sprzeciwiające się łamaniu 

praw człowieka, poniżaniu, przemocy. Za to w głównej mierze kapela zdobyła serca swoich fanów. 

W 1994 r. za sprawą utworu „Nóż” z drugiego albumu grupy, który jak się później okazało stał się 

megahitem, Lipnicki został nominowany do statuetki Fryderyka w kategorii "Najlepszy wokalista". W kolejnym 

roku, trzeci już album zespołu zatytułowany „Illusion 3” został nominowany do Fryderyków w kategorii 

"Muzyka alternatywna", a Lipnicki ponownie w kategorii "Wokalista". W 1996 r. Illusion wydało płytę 

koncertową Illusion 4 - Bolilol Tour, tym samym potwierdzając opinię, że Illusion to jeden z najlepszych 

polskich koncertowych zespołów lat 90., grający porywające i energetyczne koncerty.  

W 1998 roku Illusion wydał swoją ostatnią płytę – „Illusion 6”. 14 listopada 1999 roku w gdańskim 

klubie "Kwadratowa" odbył się ostatni, pożegnalny koncert zespołu. Trwał on około 2.5 godziny i można było 

usłyszeć wszystkie najlepsze kawałki Illusion. 

Illusion podczas swojej działalności sprzedał tysiące płyt, za swój drugi i trzeci album, zespół otrzymał 

„Złotą Płytę”.  

W 2012 r. zespół Illusion wystąpi w trzech miejscach: we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Wstęp 

na ww. koncerty jest płatny. Udział grupy w Mixerze Regionalnym spowoduje przyjazd fanów z całej Polski 

tym bardziej, że do dnia dzisiejszego będzie to jedyny koncert zespołu z wstępem wolnym! 

 
INDIOS BRAVOS 

Indios Bravos – grupa założona w 1997 roku polska grupa muzyczna grająca mieszankę rocka, 

reggae i bluesa. Założycielem i liderem zespołu jest gitarzysta Piotr Banach związany poprzednio z grupą 

Hey, wokalistą zaś Piotr „Gutek” Gutkowski. Wokalistę wspierają również Magda „Dziun” Ciećka i Paweł 

"Gawron" Gawroński (były menedżer zespołu). W 1999 roku ukazała się pierwsza półoficjalna płyta zespołu - 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blues
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Banach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hey
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Gutkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziun
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Gawro%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Gawro%C5%84ski
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Part One (duża w tym zasługa Kuby Wojewódzkiego, który specjalnie na potrzeby wydania tej płyty założył 

firmę wydawniczą „Pałac Kultury”), jej nakład szybko został wyczerpany. W 2004 roku ukazała się pierwsza  

w pełni oficjalna płyta zespołu - Mental Revolution, przyniosła ona takie przeboje jak piosenki Pom pom, Tak 

to tak czy Sign. Płyta ta, podobnie jak wydana w 2006 reedycja - Mental Revolution (extended version) 

ugruntowała pozycję Indios Bravos na polskiej scenie reggae.  

W 2006 roku zespół wystąpił na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. W roku 2007 grupa 

otrzymała "złotego bączka" na Przystanku Woodstock 2007 w Kostrzynie nad Odrą. Kolejna płyta zespołu 

nosząca tytuł Peace! (początkowo album miał się nazywać Tu i Teraz) ukazała się w październiku 2007 roku. 

Singlami promującymi płytę były utwory Wolna wola oraz Mówię do Ciebie i do siebie. Materiał 

zaprezentowany na nowej płycie nie mieści się w granicach klasycznego reggae, wyczuwalne są inspiracje 

płynące z innych gatunków muzyki. 3 marca 2009 roku ukazała się nowa płyta zespołu Indios Bravos 

zatytułowana nazwą zespołu. 

RAZ DWA TRZY  

Zespół Raz, Dwa, Trzy został założony w lutym 1990 przez studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

w Zielonej Górze: Adama Nowaka, Grzegorza Szwałka, Jacka Olejarza i Jacka Ograbka. W trzy miesiące po 

powstaniu zespół wygrał 26. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie piosenkami „Talerzyk”, „Wchodzi”, 

„Rzeka”, „W każdej knajpie” oraz „Rozkaz”.  

W lutym 1991 roku w studiu Winicjusza Chrusta zostały zarejestrowane kompozycje na debiutanckie 

wydawnictwo. Płyta pt. „Jestem Polakiem” ukazała się tego samego roku. W 1992 roku grupa wystąpiła na 

Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Tego samego roku dzięki dofinansowaniu władz Zielonej Góry  

w tamtejszym studiu Arlekin został nagrany drugi album. Płyta zatytułowana To ja została wydana w 1992 

roku. W 1994 roku został wydany trzeci album studyjny formacji pt. „Cztery”. W 1996 roku ukazał się czwarty 

album grupy zatytułowany „Sufit”. W 1998 roku został wydany piąty album zespołu pt. „Niecud”. 28 lutego 

2000 roku ukazała się kompilacja nagrań Raz, Dwa, Trzy zatytułowana „Muzyka z talerzyka”. 7 grudnia tego 

samego roku w warszawskim klubie "Wektor X" odbył się koncert z okazji dziesięciolecia działalności zespołu. 

29 lipca 2002 roku ukazał się album koncertowy grupy pt. „Czy te oczy mogą kłamać”. Na wydawnictwie 

zarejestrowanym podczas koncertu w Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce 

znalazły się interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej. Szósty album zespołu pt. „Trudno nie wierzyć w nic” 

został wydany 31 marca 2003 roku. 24 września 2007 roku ukazał się album koncertowy zatytułowany 

„Młynarski”. Na wydawnictwie zarejestrowanym 10 czerwca tego samego roku podczas koncertu w Studiu 

Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce znalazły się interpretacje piosenek Wojciecha 

Młynarskiego. 1 marca 2010 roku został wydany siódmy album Raz, Dwa, Trzy pt. „Skądokąd” 16 czerwca 

płyta uzyskała w Polsce status platynowej sprzedając się w nakładzie 30 000 egzemplarzy. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Part_One
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba_Wojew%C3%B3dzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/2004_w_muzyce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mental_Revolution
http://pl.wikipedia.org/wiki/2006_w_muzyce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mental_Revolution
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przystanek_Woodstock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kostrzyn_nad_Odr%C4%85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przystanek_Woodstock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kostrzyn_nad_Odr%C4%85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Pedagogiczna_im._Tadeusza_Kotarbi%C5%84skiego_w_Zielonej_G%C3%B3rze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Nowak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Studencki_Festiwal_Piosenki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jestem_Polakiem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_w_Jarocinie
http://pl.wikipedia.org/wiki/To_ja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cztery_%28album%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sufit_%28album%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niecud
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_z_talerzyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czy_te_oczy_mog%C4%85_k%C5%82ama%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyczne_Studio_Polskiego_Radia_im._Agnieszki_Osieckiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_III
http://pl.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Osiecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trudno_nie_wierzy%C4%87_w_nic
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82ynarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyczne_Studio_Polskiego_Radia_im._Agnieszki_Osieckiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyczne_Studio_Polskiego_Radia_im._Agnieszki_Osieckiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_III
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_M%C5%82ynarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_M%C5%82ynarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C4%85dok%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Platynowa_p%C5%82yta
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Wystawa „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury  

w Konstantynowie Łódzkim oraz Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego – wystawa 

odbędzie w się w Łódzkim Domu Kultury w dniach 7-9 września 2012 r. 

 

Pokaz walk rycerskich (walki bronią dwuręczną, pokaz średniowiecznej broni palnej, walki halabardników, 

bicie monet, stanowisko tortur). 

 

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa, Miasteczko Ruchu Drogowego, pokazy: sprawnościowe psów 

policyjnych, sprzętu gaśniczego i pożarniczego, sprawnościowe psów ratowniczych i psów służby celnej, 

grupy wysokościowo-ratowniczej, pokazy przygotowane przez Izbę Celną w Łodzi. 

 

PATRONATY MEDIALNE 

 

Telewizja: TVP SA Oddział w Łodzi,  

Radio: Radio Łódź. Program Pierwszy Polskiego Radia 

Prasa: Gazeta Wyborcza, Gazeta Metro, Magazyn Gitarzysta 

Internet: Onet, Marketing Miejsca  

 

 
4. Historia Jarmarku Wojewódzkiego 

 

Rok 2004  

Jarmark odbył się 4-5 września 2004 r. na ul. Piotrkowskiej, jako impreza towarzysząca obchodom 85-lecia 

Województwa Łódzkiego. Udział wzięło ponad 40 wystawców z regionu łódzkiego (samorządy powiatowe  

i gminne oraz wiodące firmy z regionu). Gwiazdą Jarmarku był zespół Maanam.  

W czasie Jarmarku odbywały się: wystawy, występy zespołów ludowych, kapel podwórkowych i orkiestr, 

sprzedaż rękodzieła artystycznego, prezentacja regionów partnerskich (potrawy, tańce i stroje regionalne), 

prezentacja broni i militariów, wspinaczka górska na przygotowanej ścianie, pokazy strażaków na budynku 

Domu Technika. Ponadto w nowej siedzibie Samorządu Województwa Łódzkiego odbyło się sympozjum, 

przygotowane przez Regionalne Biuro WŁ w Brukseli, poświęcone polityce regionalnej i pozyskiwaniu 

funduszy z Unii Europejskiej (z udziałem regionów partnerskich)  

Regiony partnerskie - delegacje z 6 państw: Austrii, Białorusi, Czech, Szwecji, Ukrainy i Węgier. 

 

Rok 2005  

Jarmark, pod hasłem Festiwal Sztuki Ludowej, odbył się w dniach 3–4 września 2005 r. na  

ul. Piotrkowskiej. Zorganizowano 60 stoisk gmin i powiatów regonu łódzkiego. Inauguracja Jarmarku – 

koncert galowy w Teatrze Wielkim w Łodzi. W czasie imprezy odbywały się: występy zespołów 

muzycznych i kapel ludowych, na trzech scenach (gwiazda Jarmarku to zespół Brathanki); prezentacje 

sztuki ludowej, kuchni regionalnej i prezentacje oferty turystycznej, wystawy i kiermasze twórczości ludowej, 
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rękodzieło artystyczne (rzeźby ludowe, haftowane obrusy i wycinanki) – możliwość kupienia i oglądania na 

żywo pracy twórców ludowych.  Zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez organizatorów liczne 

konkursy, pokazy walk rycerskich, czy widowiskowa parada orkiestr. 

Regiony partnerskie - delegacje z 5 państw: Wielka Brytania, Czechy, Białoruś, Węgry, Austria.   

Wraz z delegacjami w Jarmarku brali udział wystawcy oraz folklorystyczne grupy muzyczne.  

 

Rok 2006  

Jarmark odbył się w dniach 26-27 sierpnia 2006r. na ulicy Piotrkowskiej, trzecia edycja odbyła się pod 

hasłem „Jarmark Wojewódzki 2006 – Rok Dziedzictwa Przyrodniczego”. Ważnym elementem były 

wystawy organizowane przez Parki Krajobrazowe. Inauguracja Jarmarku – koncert galowy w Teatrze 

Wielkim w Łodzi (przeboje muzyki operowej, operetkowej i musicalowej zaprezentowali soliści sceny Teatru 

Wielkiego, m.in. wykonania utworów Stanisława Moniuszki, Mozarta, Bizeta Straussa, Rossiniego, arie z oper 

„Straszny Dwór”, „Halka”, „Wesele Figara”, „Carmen”, „Baron Cygański” czy ”Zemsta Nietoperza”). 

W czasie Jarmarku: wystawy, konkursy, widowiskowe parady orkiestr, pokazy walk rycerskich, występy 

zespołów  muzycznych i kapel ludowych, prezentacja jednostek samorządu terytorialnego, regionów 

partnerskich i organizacji przyrodniczych województwa łódzkiego na stoiskach wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, od 

ul. Moniuszki do Al. Piłsudskiego. Koncerty – gwiazda muzyczna Jarmarku – KAYAH. 

 

 

Rok 2007 

Budżet: 527 588,72 złotych brutto 

Budżet kampanii promocyjnej: 89 036,38 złotych brutto 

 

IV Jarmark Wojewódzki odbył się w dniach 8-9 września 2007 roku pod hasłem „Poznaj bogactwo 

swojego regionu!”. Udział w imprezie wzięło w sumie około 90 wystawców na 106 stoiskach na ulicy 

Piotrkowskiej.  

Na 3 scenach wystąpiło łącznie około 80 zespołów (folklorystycznych z kraju i zagranicy, zespołów muzyki 

klubowej). Gwiazdą muzyczną wieczoru był zespół Myslovitz.  Patroni medialni: TVP3 Łódź, Gazeta 

Wyborcza Łódź, Radio Złote Przeboje. W ramach IV Jarmarku odbyło się pierwsze Forum Promocji.  

 

ROK 2008  

Budżet: 797 318,54 złotych brutto 

Budżet kampanii promocyjnej: 205 697,29 złotych brutto 

 

V Jarmark Wojewódzki odbył się w dniach 5-7 września 2008 roku pod hasłem „Dziedzictwo Regionu 

Łódzkiego”. Jarmark został zgłoszony do Ogólnopolskich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.  

W imprezie wzięło udział 95 wystawców na 124 stoiskach na ulicy Piotrkowskiej. Na trzech scenach 

muzycznych wystąpiło łącznie około 80 zespołów (folklorystycznych z kraju i zagranicy, zespołów muzyki 
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klubowej). Jarmark otworzył koncert muzyki filmowej w Filharmonii Łódzkiej. Gwiazdy muzyczne  

V Jarmarku to: Lady Pank, Big Cyc oraz Majka Jeżowska.  

Wydarzenia towarzyszące: parada uliczna z udziałem bryczki konnej, orkiestr dętych, szczudlarzy, grup 

rekonstrukcyjnych, grupy Knight Riders (motory) i innych, konkursy, prezentacje, degustacje potraw 

regionalnych, pokazy walk rycerskich, pokazy Policji, Straży Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, galerie 

(m.in. ASP, Łódzki Dom Kultury).  

Regiony partnerskie obecne na V Jarmarku Wojewódzkim: Węgry (Csongrad), Szwecja (Orebro), Wielka 

Brytania (West Midlands), Francja (Departament Nord), Austria (Styria) + zespoły folklorystyczne z Białorusi, 

Austrii i Węgier W sumie gościliśmy 19 gości oficjalnych reprezentujących 5 regionów partnerskich oraz 

52 członków zespołów folklorystycznych. 

Patroni medialni: TVP3 Łódź, Gazeta Wyborcza Łódź, Radio Złote Przeboje  

 

ROK 2009  

Budżet: 1 015 187,29 złotych brutto 

Budżet kampanii promocyjnej: 263 022,01 złotych brutto 

 

VI Jarmark Wojewódzki odbył się w dniach 4-6 września 2009 roku pod hasłem „90-lat Województwa 

Łódzkiego”. W imprezie wzięło udział ponad 140 wystawców (w tym 60 gminy, 24 miasta, 15 powiatów, 

8 regionów i 1 miasto z Polski, 8 regionów partnerskich, 26 innych wystawców). Na trzech scenach 

muzycznych wystąpiło łącznie około 75 zespołów (folklorystycznych z kraju i zagranicy, zespołów muzyki 

klubowej). Jarmark otworzył koncert muzyki filmowej w Filharmonii Łódzkiej. Gwiazdy muzyczne VI 

Jarmarku to: Maryla Rodowicz, Power of Trinity, kabarety: Afera, Czesuaf, Dno, Kabaret Moralnego 

Niepokoju, Anna Jurksztowicz. Wydarzenia towarzyszące: parada uliczna z udziałem stylizowanych 

samochodów, orkiestr dętych, szczudlarzy, grup rekonstrukcyjnych, grupy Knight Riders (motocykle) i innych; 

Międzynarodowy Festiwal Performerów Ulicznych Dragonfly Festival, konkursy, prezentacje, degustacje 

potraw regionalnych, pokazy walk rycerskich, pokazy Policji, Straży Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, 

galerie (m.in. ASP, Łódzki Dom Kultury).  

 

Rok 2010 

Budżet: 999 950,60 złotych brutto 

Budżet kampanii promocyjnej: 236 492,80 złotych brutto 

 

VII Jarmark Wojewódzki odbył się w dniach 3-5 września. W wydarzeniu udział wzięło ponad 128 

wystawców (w tym 43 gminy, 9 miasta, 15 powiatów, 6 regionów i 1 miasto z Polski, 7 regionów 

partnerskich, 49 innych wystawców). Na trzech scenach wystąpiło łącznie około 62 zespołów. Jarmark 

otworzył koncert, zorganizowany w Filharmonii Łódzkiej pn. „Polskie losy. Filmowa podróż muzyczna”". 

Gwiazdy muzyczne VII Jarmarku to:  Proletaryat, Normalsi, Perfect, EKT Gdynia, wieczór kabaretowy 

(Formacja Chatelet, Kabaret Skeczów Męczących, Andrzej Grabowski, Łowcy B). 
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Wydarzenia towarzyszące: parada uliczna z udziałem orkiestr dętych, szczudlarzy, grup rekonstrukcyjnych, 

grupy Knight Riders (motory) i innych, konkursy, prezentacje, degustacje potraw regionalnych, pokazy walk 

rycerskich, pokazy cyrkowe, pokazy Policji, Straży Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Izby Celnej  

w Łodzi, galerie (m.in. ASP, Łódzki Dom Kultury), Miasteczko harcerskie – Chorągiew Łódzka ZHP, 

„Harcerska Scena Młodych Talentów” – Koncert piosenki turystycznej i poezji śpiewanej w ramach 100-lecia 

ZHP, koncert „Trzech Tenorów”. 

 

Rok 2011 

Budżet: 1 128 419,05 złotych brutto 

Budżet kampanii promocyjnej: 219 769,64 złotych brutto 

 

Mixer Regionalny ŁÓDZKIE 2012 – 8. Jarmark Wojewódzki odbył się w dniach 2-4 września. Podczas 

ósmej edycji imprezy Wystawcy zaprezentowali swoje walory poprzez działania interaktywne,  

tj. gry, zabawy, warsztaty, pokazy, występy. Prezentacja wszystkich uczestników odbyła się w domkach 

wystawienniczych oraz na stoiskach handlowych, podzielonych według pięciu stref tematycznych: Kulinarnej, 

Turystyki i Rekreacji, Kultury i Folkloru, Sportu oraz Unijnej. W wydarzeniu udział wzięło 96 wystawców  

(w tym 43 gminy, 14 miasta, 15 powiatów, 4 województwa, 10 regionów partnerskich, 29 innych wystawców). 

Ubiegłoroczną edycję wydarzenia uświetnił koncert otwarcia pn. „Grzegorz Turnau i Przyjaciele”,  w ramach 

którego wystąpili: Dorota Miśkiewicz, Basia Gąsienica-Giewont, Stanisław Soyka, Zbigniew Zamachowski, 

Andrzej Sikorowski i Zbigniew Wodecki. Koncert został objęty patronatem medialnym TVP Kultura. Oprócz 

koncertu otwarcia, na trzech scenach wystąpili: Coma, L.Stadt, Zakaz Wyprzedzania, Samokhin Band, 

Lemon Dog, Artful Dogger. 

Wydarzenia towarzyszące: parada uliczna z motywem przewodnim „Lokomotywa Juliana Tuwima”  

z udziałem orkiestr dętych, szczudlarzy, grup rekonstrukcyjnych, grupy Knight Riders (motory) i innych, 

konkursy, prezentacje, degustacje potraw regionalnych, pokazy walk rycerskich, pokazy cyrkowe, pokazy 

Policji, Straży Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Izby Celnej w Łodzi, galerie (m.in. ASP, Łódzki Dom 

Kultury), Miasteczko harcerskie – Chorągiew Łódzka ZHP, występ orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi  

z solistami. 

Patroni medialni: TVP 3 Łódź, Gazeta Wyborcza Łódź, Dziennik Łódzki, Echo Miasta, Radio Łódź, Nasze 

Miasto, Onet.pl. 

 

 


