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W dniach 3-5 września 2010 roku odbył się w Łodzi 7.Jarmark Wojewódzki.
Przez trzy dni Łodzianie mogli brać udział w święcie,oddając się dobrej zabawie i licznym
atrakcjom przygotowanym specjalnie z tej okazji.
- To festiwal zapachów i smaków charakterystycznych dla regionu łódzkiego – przekonywał marszałek
województwa Włodzimierz Fisiak– Przygotowaliśmy degustacje potraw regionalnych, występy
zespołów ludowych i młodzieżowych oraz prezentacje wystawców. Nowością będą imprezy związane
ze stuleciem harcerstwa.
Wzdłuż Piotrkowskiej rozstawionych zostało stoisk 140 gmin, powiatów, miast i organizacji. Każdy
region mógł pochwalić się swoimi atrakcjami.

W piątek 3 września godz.18 Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi przedstawiła koncert
muzyki filmowej ”Polskie losy. Filmowa podróż muzyczna”.
Tego samego wieczora na scenie przy Al.Piłsudskiego odbyły się trzy koncerty: o godz.19.15
Proletaryat, godz..20 Normalsi i na zakończenie o godz.21 o dobrą zabawę zadbał zespół Perfect .
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Normalsi

Zespół Perfect

W sobotę w pasażu Rubinsteina pojawiło się miasteczko rycerskie. W pasażu Schillera i na parkingu
przed Centralem II obejrzeć można było pokazy walk rycerskich i akrobacji cyrkowych.
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O godz. 19 rozpoczął się kabaretowy wieczór, który poprowadzili Wojciech Kamiński i Jarek Marek
Sobański oraz członkowie kabaretu Jurki.
Widzów bawili Formacja Chatelet, Formacja Skeczów Męczących, Łowcy B i Andrzej Grabowski.
W tym samym czasie w pasażu Rubinsteina wystąpią zespoły Pod Dudą i EKT Gdynia.
W niedzielę 5 września na parkingu przed Centralem II o godz. 10 odbył się pokaz Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pokazy motorów i sprawności psów policyjnych oraz Akademia
Bezpieczeństwa Komisarza Błyska W południe strażacy z komendy wojewódzkiej zaprezentowali m.in.
możliwości swojej grupy wysokościowo-ratowniczej.
O godz. 14 z ul. Moniuszki w stronę Al. Piłsudskiego wyruszyła parada uliczna, w której wzięli udział
artyści łódzkich teatrów, orkiestry dęte z naszego regionu, harcerze z Chorągwi Łódzkiej, rycerze oraz
marszałek województwa Włodzimierz Fisiak, oraz reprezentanci władz miasta.

O godz.15 na głównej scenie wystąpili trzej polscy tenorzy: Adam Zdunikowski, Paweł Skałuba i
Dariusz Stachura, którym towarzyszyła Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi.
Na scenie przy pasażu Schillera zespół 7 akordeonistów wykonał przepiękny koncert.
Beata Wójciak
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