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Kwiaty dla Mamy

„Bóg nie może być wszędzie,
dlatego wynalazł matkę.”
[Matthew Arnold]

Co w numerze?
Z okazji Dnia Matki wszystkim
Mamom składamy najlepsze życzenia oraz wielu powodów do radości.
Na str. 2 Ula Antczak dzieli się swoimi refleksjami o mamach, a kolaż na
str. 3, złożony ze zdjęć mam z dziećmi, jest specjalną laurką od Redakcji.
Mamy nadzieję, że dzięki temu obrazowi nasuną się Czytelnikom piękne, wzruszające, radosne, zabawne
wspomnienia związane z mamami.
Może zapominalscy przypomną sobie
o tym wyjątkowym dniu i przygotują
dla swoich mam niespodziankę: laurkę, niecodzienny prezent, odwiedziny z kwiatami lub zaproszenie do kina
czy teatru. Pomysłów na okazanie miłości, pamięci i wdzięczności naszym
Mamom jest dużo. Zwykłe „dziękuję”
działa cuda. Zatem do dzieła!
Ponadto w numerze znajdziecie
Państwo ciekawe artykuły prozdrowotne i poznacie interesujące osoby
związane z Aleksandrowem. Dla dbających o stopy polecamy artykuł na
str. 4. Na str. 5 kilka słów o aktywnych
seniorach, którzy nie ustają w drodze. Mateusz Ziąbka, w rozmowie
z Bartkiem Musiałem, pisze o nowym
miejscu spotkań, które otworzy swoje podwoje już w lipcu 2017 (str. 6).
Elżbieta Grochulska na str. 7 przedstawia portrety ptaków naszej gminy, a na str. 8 prezentujemy kolejnego artystę Galerii Korytarz – Szymona
Ciechelskiego. Gorzką prawdę o cukrze
poznacie na str. 9. Na kolejnych (10-11)
rozmowa z cyklu „Artyści wokół nas”
z Andrzejem Poniedzielskim, który od
jakiegoś czasu jest mieszkańcem naszej gminy. Miłośnicy województwa
łódzkiego poznają kolejne jego zakamarki – tym razem region sieradzki, po którym oprowadzał nas Piotr
Solle (str. 12). Polecamy również ciekawe lektury dla dużych i małych, które wybrały dla Państwa bibliotekarki
(str.14). Zachęcamy także do zapoznania się z kalendarium, szczególnie
z wydarzeniami Tygodnia Bibliotek
(str.15). Życzymy dobrej lektury.
Dziękujemy za głosy oddane na
nasze pismo w Budżecie Obywatelskim. Kolejny numer wydamy już
dzięki wsparciu z Budżetu.
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Nie inną
Zawsze tę samą
I żeby nie wiem co się stało
Mama zostanie mamą
J. Kulmowa, „Mamy mamę”

Matka, Mama, Mamusia, Mateczka
Zbliża się Dzień Matki, szczególnie bliskiej osoby dla każdej z nas. Obchodzimy go zawsze 26 maja, jak mówią – w najpiękniejszym miesiącu roku. Może wybrano ten termin
dlatego, abyśmy mogły składać u stóp naszych Matek najpiękniejsze majowe kwiaty?
„Matka” – słowo, które w wielu językach świata brzmi podobnie. „Matka” – ileż to jedno słowo kryje w sobie treści? Kojarzy się z ciepłem dzieciństwa, z jego beztroską i poczuciem bezpieczeństwa. Z nim związane są na zawsze najpiękniejsze, niczym niezmącone wspomnienia z najwcześniejszego okresu życia, nasze pierwsze radości, troski,
marzenia, tęsknoty. Każda z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że Matka dała nam
największy skarb –życie. Matka. Ona jedna w szczęściu, w nieszczęściu, radości, czy
smutku stać będzie przy tobie. Zawsze gotowa wszystko przebaczyć.

Refleksje o roli Matki
Kiedy jesteśmy młode i niewiele wiemy o życiu, myślimy, że pewne rzeczy nam się po
prostu należą. A jedną z oczywistości, które przyjmuje się w sposób naturalny i bezrefleksyjny, jest miłość Mamy, jej opieka i pomoc. Dopiero jako dorosłe, kiedy same zostaniemy matkami, rozumiemy w pełni, jak trudna i ważna jest to rola. Doświadczamy
macierzyństwa, dowiadujemy się, że nic nie jest oczywiste, że nic się nikomu nie należy
i nic nie przychodzi naturalnie. Kiedy przeżywamy bezsenne noce z płaczącym malcem,
kiedy w ciągu dnia nie wiemy, w co ręce włożyć, kiedy dziecko zachorowało, a my nie
możemy wziąć wolnego w pracy, bywają chwile, że chciałybyśmy rzucić wszystko i uciec
byle gdzie. A jednak tego nie robimy. Trwamy na posterunku.
Osłodą tych wszystkich trudów jest pierwszy uśmiech naszego malca, pierwsze postawione kroki, po raz pierwszy wypowiedziane słowo „mama”, pierwsza laurka, pierwsza
zaśpiewana piosenka w przedszkolnym przedstawieniu. Potem dziecko idzie do szkoły i przynosi pierwszą piątkę, szóstkę. Ale czy wtedy już jest łatwiej? Chyba nie. Bo zacznie kłamać, dostanie jedynkę w szkole, pójdzie na wagary, zrobi dziurę w nowiutkich
spodniach, schowa niezjedzone kanapki, aż spleśnieją, a na koniec przyłapiemy je z papierosem albo butelką piwa.
Czy to się kiedyś skończy? Obawiam się, że nie. Niezależnie od tego, ile nasze dziecko ma
lat, niezależnie od tego, czy ma już własną rodzinę, zawsze będziemy się martwić (wtedy nawet podwójnie, bo dojdzie nam drugie dziecko – synowa lub zięć). Jednego dnia
umieramy z niepokoju. Innego dnia pękamy z dumy. Radość przeplata się ze smutkiem.
Matką nie przestaje się nigdy być. Jest to rola na całe życie.

Wspomnienie z dzieciństwa
Bardzo ciepło wspominam moje dzieciństwo. Byliśmy skromną, kochającą się rodziną. Z nostalgią wracam wspomnieniami do naszych niedzielnych wycieczek do lasu lub
na łąkę, z górą jedzenia: bańką kompotu zrobionego przez Mamę, upieczonych kotletów
mielonych, jajek ugotowanych na twardo, drugą bańką mizerii i wielkim bochenkiem
chleba. Ledwie zostały rozłożone koce, już krzyczeliśmy, że jesteśmy głodni. Potem były
wspólne zabawy na łonie natury, oczywiście z udziałem Mamy. Pamiętam nasze piesze wycieczki do rodziny z Konstantynowa, z workiem upieczonych, oczywiście przez
Mamę, jagodzianek (workiem po świątecznej, pięciokilogramowej mące!). Mimo, że nie
było Rodziców stać na wyjazdy urlopowe, mieliśmy wspaniałe i bezpieczne dzieciństwo.
A ja mam to szczęście, że jeszcze do dziś mogę mówić do bliskiej osoby „Mamo”!

Uczczenie Dnia Matki
Kontakt do redakcji:
Biblioteka Publiczna
im. Jana Machulskiego
Aleksandrów Łódzki
pl. Kościuszki 12
telefon: 609 190 211
e-mail: ela.grochulska@wp.pl

Media społecznościowe przypominają o nadchodzącym święcie i prześcigają się w doradzaniu, jak je uczcić – podać śniadanie do łóżka, zabrać na wystawny obiad lub do teatru. Sprzedawcy przygotowali wiele upominków, kwiaciarnie dostosowują swoje wystroje do tego święta. Na pewno mile jest uczcić Dzień Matki czymś niezwykłym. Ale
o naszych Mamach powinniśmy pamiętać przez cały rok i nie tylko słowem, ale codzienną troską i opieką okazywać Im miłość.
Gdy trudno wyrazić swą wdzięczność i miłość, a wszystkie, nawet te największe słowa,
wydają się nieodpowiednie, wystarczy powiedzieć – DZIĘKUJĘ

Cieplutkie życzenia dla wszystkich Mam
Kolorowego życia, jak te majowe kwiaty
przesyła Urszula Antczak

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
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serce dla mam
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Małe stópki
To niezwykłe, w jakim tempie
moda na zdrowy styl życia „pochłonęła” miliony ludzi, którzy zaczęli odczuwać potrzebę udoskonalania
swojego ciała, poprawiania zdrowia i wyglądu. Znaczna część społeczeństwa zaczęła robić coś pozytywnego dla siebie.
Sama jestem wielką zwolenniczką
ciągłej pracy nad sobą i promowania
zdrowego stylu życia. Kiedy przeglądałam kwietniowe wydanie gazety „Co piszczy w Aleksandrowie”,
pomyślałam, że mogłabym podzielić się własnymi doświadczeniami i wiedzą, jaką posiadam na temat stóp.
Stopy są niezwykle ważną częścią
naszego ciała i bardzo istotne jest,
aby dbać o nie od najmłodszych lat.
Moja przygoda z dziecięcymi stopami zaczęła się tak naprawdę od
mojej córki. Kiedy stawiała swoje
pierwsze kroki, zauważyliśmy, że
strasznie krzywi nóżki. Jej kostki
wewnętrzne bardzo mocno schodziły się do środka. Ta sytuacja zmusiła mnie, aby poszerzyć wiedzą na
temat stóp i obuwia, w jakim córka
powinna chodzić, aby jej wada się
nie pogłębiała.
Kiedy urodziła się druga nasza
pociecha i przyszło do zakupu dobrego obuwia, musiałam w sklepie zostawić blisko 500 zł. Właśnie
wtedy zdałam sobie sprawę z tego,
że należy poszukać innych, tańszych, a niekoniecznie gorszych
rozwiązań.

Stopy małych a stopy dużych
Nie wiedzieć czemu, my dorośli, jeśli nawet jesteśmy świadomi, że podstawą naszego ciała są stopy, niezwykle często o tym
zapominamy.
Na stopach opieramy się chodząc.
To one kontaktują się z podłożem
i są pierwszym czujnikiem odkrywającym nierówności, nachylenie
stoku, twardość gruntu. Są nie tylko
dynamicznym podparciem, ale także aktywnie pośredniczą pomiędzy
nami a otoczeniem.
Stopy dzieci bardzo różnią się od
stóp dorosłych. To nie są ich miniaturki. Są bowiem szersze przy palcach, węższe przy pięcie, a łuk wewnętrzny jest wypełniony tkanką
tłuszczową. Od narodzenia do około 4 roku życia stopa dziecka przechodzi szereg zmian. Tkanka tłuszczowa łuku wewnętrznego zanika,
kości kształtują się i twardnieją,
a mięśnie wzmacniają. Młode stopy są na początku bardzo miękkie

i plastyczne, dlatego aby mogły się
rozwijać zdrowo i naturalnie, wymagają obuwia zapewniającego dużą
elastyczność i naturalną ruchomość
bosej stopy. Opinające skarpetki, sztywne podeszwy oraz twarde materiały utrudniają prawidłowy rozwój stopy dziecka, co może
prowadzić do płaskostopia oraz ich
deformacji.

Dbajmy od narodzin
Trudno jest odnaleźć się w natłoku różnorodnych informacji dotyczących pielęgnacji, profilaktyki i leczenia stóp. Wybrać, która
z nich jest prawdziwa, a która to
zwyczajny marketingowy chwyt,
wcale nie jest łatwo. To, co w takich
sytuacjach nam pozostaje, to zdrowy rozsądek i uważna analiza dynamiki, charakterystyki rozwoju i dojrzewania naszych pociech.
Badania naukowe dowodzą, że
ponad 90% dzieci rodzi się ze zdro-

odpowiednią stabilność. Często rodzice popełniają też błąd i zakładają
dziecku buty po starszym rodzeństwie. Dlatego też temat wyboru
odpowiedniego obuwia warto lepiej
poznać. Profilaktyka jest dużo tańsza, niż późniejsza rehabilitacja.
Buty zabezpieczające prawidłowy
rozwój i funkcjonowanie stóp dzieci powinny:
• być dłuższe od stopy o ok. 6-8 mm
• mieć szeroki i wysoki czubek buta
– to umożliwia swobodę ułożenia
palców i nie ogranicza ruchomości stawów
• mieć elastyczne spody, łatwo zginające się na linii około 1/3 długości podeszwy, licząc od czubka buta
• wspomagać prawidłowe ustawienie pięty w stosunku do osi goleni.
Uzyskuje się to montując sprężystą zakładkę, usztywniającą tylną część buta
• być wykonane z miękkich, higienicznych materiałów, które łatwo
dopasowują się do kształtu i wymiarów stopy oraz pochłaniają
pot wydzielany przez stopę
• posiadać wkładki ortopedyczne
tylko w uzasadnionym przypadku.
Nasze dzieci ponoszą konsekwencje naszych wyborów. Starajmy się więc ciągle poszerzać naszą wiedzą, aby być coraz bardziej
świadomym, co pomoże nam w podjęciu tych właściwych decyzji.

fot. ze strony www.bobobucik.pl
wymi stopami, ale co czwarte starsze dziecko ma wady stóp i kolan.
Znaczna część z nich, to dolegliwości nabyte w wyniku noszenia
niewłaściwego, niefizjologicznego obuwia, na którego negatywny
wpływ najbardziej narażone są właśnie małe stopy.
Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” ma więc w przypadku dzieci szczególne znaczenie. Obserwacje prowadzone przez ostatnie 30
lat pokazują, że rodzice często nie
wiedzą, jak wybrać buty dla swojej
pociechy tak, aby zapewnić stopom
prawidłowy rozwój.

Jak mądrze wybrać obuwie?
Większość rodziców, wybierając
buty dla swojego dziecka, kieruje się
głównie ich ceną i wyglądem. Niewielu z nich podczas zakupów zastanawia się, czy buty są bezpieczne dla dziecka i zapewniają stopom
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27 maja
zapraszam do
OTOFITNESS.PL
przy ul. 11 listopada 5a
na warsztaty:
„POSTAW NA STOPY! CZYLI BUDUJ POSTAWĘ CIAŁA NA MOCNYM
PODŁOŻU.”
Na spotkaniu będziemy mówić o jodze stóp i o tym, jak należy
o nie dbać, co można zrobić, aby sobie pomóc, jeśli już do jakiś wad lub
deformacji doszło. Podzielimy się
własnymi doświadczeniami, podamy gotowe rozwiązania, pokażemy
ćwiczenia i produkty, które mogą
nam przynieść ulgę w codziennym
funkcjonowaniu. A ja opowiem Państwu, na co należy zwrócić uwagę
kupując nie tylko pierwsze buty dla
dziecka, bo bucik to podstawa!

Ewa Płużka
www.bobobucik.pl
605 33 78 19

co się działo w aleksandrowie

Seniorzy maszerują
A k t y w ni seniorz y nie ustają w drodze. Ciągle gdzieś biegną, maszerują, szlifują kondycję, roz w ijają swoje pasje, poznają pięk ne okolice. 6 maja 2017 r. wzięli udział w V Ogólnopolsk im Marszu Nordic
Walk ing. T y m razem powędrowali przez unik atow y rezer wat „Grądy nad Lindą”. Pogoda była rewelac y jna, humor y dopisy wał y. Zrobili ponad 10 k m po niez w yk ł y m miejscu. O rezer wacie oraz o działając y m od ponad 5 lat UT W w A lek sandrow ie Łódzk im napiszemy w ięcej w następny m numerze.
Zapraszamy do obejrzenia k rót k iej fotorelacji z marszu.

Tekst: Elżbieta Grochulska, Zdjęcia: Henryk Zych

Tak piękne widoki towarzyszyły seniorom na każdym kroku

Chwila odpoczynku
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w aleksandrowie

Pawilon
W dzisiejszych czasach pojawiła się moda na
tworzenie miejsc zaprzeczających nurtowi konsumenck iemu. Tworzone są projekty, które pozwalają ludziom na chwile odpoczynku, złapania oddechu i komfortowego rytmu. Można zauważyć coraz
więcej przestrzeni będących alternaty wą dla miejsc
uczęszczanych przez masy. Daleko nie musimy szukać. Łódź szczyci się projektem OFF Piotrkowska,
który... przyciąga masy. Brzmi jak zaprzeczenie całej idei? Nie do końca.
W dużych miastach tworzy się teraz industrialne
miejsca, mające minimalistyczny styl i k limat. Ludzie przychodzą tam odpocząć, spotkać się z propagowaną w tak im miejscu kulturą. To zupełna alternaty wa, chociażby dla centrów handlow ych.
W Aleksandrowie na przełomie czerwca i lipca powstanie zalążek tego typu idei. W naszym mieście
otwarty zostanie Pawilon – pier wsza aleksandrowska k lubokawiarnia. Rozmawialiśmy z Bartk iem
Musiałem, któr y jest współzałożycielem nowego
miejsca. Nie będzie to jego debiut, jako przedsiębiorcy w Aleksandrowie. Od lat prowadzi bowiem
pizzerię Trattoria Presto, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Aleksandrowian.

Mateusz Ziąbka: Sukces trzeba sobie w ypracować.
Bartek Musiał: Początk i był y ciężk ie, bo ot wierałem w czasach k r yzysu. Nasz lokal jest lek ko schowany i musiało minąć trochę czasu, zanim ludzie
się o nas dow iedzieli. Ponadto konkurencja była
dość spora, a pizzerii w A lek sandrow ie naprawdę
dużo. Myślałem, że jak ot worzę coś pod marką Presto, to wsz ystko prz yjdzie samo. A le k ażda placówka musi w y pracować sobie swój sukces, przekonać do siebie k lientów i osiągnąć jak najw yższy
poziom. Dopiero po 3 latach wszystko zaczęło iść
w dobrą stronę.
Aleksandrów to dobre miejsce do inwestycji?
B.M: W mniejszych miastach łat wiej się przebić, mamy mniejszą konkurencję, k lienci są dużo
bardziej otwarci na nowe rzeczy. W ogóle tendencja jest dość ciekawa, dużo ludzi ucieka z dużych
miast i przeprowadza się na obrzeża. My nie bazujemy tylko na mieszkańcach Aleksandrowa, ale również osobach zameldowanych na Teofilowie, w Rąbieniu czy okolicznych miejscowościach, w których
domy buduje mnóstwo osób. Ponadto powstaje wiele now ych bloków, apartamentów, zatem k lientów
na pewno przyby wa.
Pawilon będzie miejscem…?
B.M: Z założenia Pawilon będzie funkcjonował
cał y dzień. Będziemy w prowadzać opcję śniadaniową, możliwość w ypicia dobrej kaw y, a wieczorami
Pawilon będzie przeistaczał się w miejsce, w któr ym można będzie napić się dobrego drinka czy rzemieślniczego piwa. Staramy się ściągnąć młodych,
pełnych energii ludzi, którzy wniosą wiele ciekaw ych pomysłów do tego miejsca. W Pawilonie będzie można zjeść chociażby wegańsk ie burgery z Papuvege, w ysok iej jakości ciasta, tarty czy kanapk i
oraz prawdziwe fr ytk i belgijsk ie. Więcej zdradzić
nie możemy. Powiem jedynie, że będziemy współpracowali z najlepszymi firmami z Łodzi i okolic. Trzeba pamiętać jednak, że jedzenie nie będzie głównym produktem sprzedażow ym, a jedynie
ciekaw ym dodatk iem do naszej oferty. Być może w
przyszłości postaramy się to rozwinąć. Chciałbym,
żeby to było miejsce, które będzie cieszyło różne
grupy osób. Niezw yk le fajnie byłoby zobaczyć kogoś starszego na dobrej kawie, czy rodzinę z dziećmi, a wieczorem paczk i przyjaciół przychodzące się
po prostu odstresować. My dbamy o to, aby to wnętrze było na tyle atrakcyjne i ciekawe, żeby zachęcić wszystk ich. Pewnie część mieszkańców obawia
się o hałas czy jak ieś głośniejsze imprezy, ale nie
mamy tego w zamyśle. To ma być raczej miejsce,
gdzie można usiąść i ciekawie spędzić czas, a muzyka będzie rozbrzmiewała jedynie w tle, aby nie
przeszkadzać.

Nowy obiekt będzie się mieścił w budynku
przy aleksandrowskim „Markecie”

Planowane otwarcie Pawilonu:
Lipiec 2017

Wizualizacja wnętrza Pawilonu Gastro-Kolektyw
Fotografia i ilustracja pochodzą z archiwum Bartka Musiała

Mateusz Ziąbka
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ptaki w naszej gminie
Ptaki w naszej gminie to nowa rubryka, w której przedstawiamy gatunki ptaków występujących na terenie gminy
Aleksandrów Łódzki lub w jej pobliżu. Pomysłodawczynią i autorką jest Elżbieta Grochulska, miłośniczka i doświadczona obserwatorka-amatorka przyrody. Dzieli się ona z nami swoją wiedzą na temat ptaków i przedstawia krótkie opisy poszczególnych gatunków. Ideą cyklu jest zmobilizowanie Czytelników do samodzielnych poszukiwań, zgłębiania informacji i wnikliwego obserwowania przyrody oraz udowodnienie, że z dziką i fascynującą naturą można
obcować nawet w mieście - mówi.

Ptaki w naszej gminie
z wierzchu, ogon, kark i skrzydła sikory modrej są niebieskie, spód żółty, grzbiet oliwkowy, głowa biała, przez oczy
biegnie czarna pręga, a przez skrzydło biała i cienka. Samica ubarwiona jest identycznie jak samiec, choć to tylko pozorne wrażenie, ponieważ różnice widoczne są tylko
w świetle ultrafioletowym, niewidzialnym dla człowieka.
Samiczki w tym świetle mają dużo bledsze głowy. Dzięki zdolności widzenia w świetle UV potrafią one wybrać
„męża” z największą ilością ultrafioletu na głowie, co gwarantuje przekazanie potomstwu najlepszych genów.

Po co ptaki śpiewają?
Każdy ma inne ku temu powody. Są jednak wspólne motywy ptasiego trelu. Najczęściej samce śpiewają, aby zaznaczyć swoje terytorium i obwieścić, że zamierzają go
bronić. Jak tylko podniosą jedno oko, zaczynają śpiewać.
Każdy ptak o innej porze, dlatego ptasi śpiew towarzyszy
nam od bardzo wczesnych godzin rannych (dla niektórych
jeszcze nocnych – 3-5 rano!). Samce śpiewają też samicom,
kiedy chcą je poinformować, gdzie się znajdują lub pokazać, że poszukują pary. Samotne samce bardzo się starają
przekonać do siebie samicę, ich śpiew jest piękny, donośny, zachwycający. Odgłosy ptaków śpiewających są bardzo różne, a ich repertuar bywa naprawdę urozmaicony: od
przeciągłego brzęczenia, trwającego nawet po 40 minut, do
pięknego śpiewu słowika czy kosa. Im lepszy śpiew, tym
lepszy samiec i bardziej nadaje się na „męża”.

Kos

(Turdus merula)

Sikora modra
(Parus caeruleus)

Ptak z rodziny drozdowatych. Samce są nieskazitelnie
czarne, z żółtym dziobem i żółtą obrączką wokół oczu.
Samica całkiem inna, jakby nie z tego samego gatunku – brązowa, z niewyraźnymi plamkami. (Takie zróżnicowanie nazywa się dymorfizmem płciowym). To jeden z naszych lepszych śpiewaków. Jego piękny, fletowy
śpiew cieszy już od lutego i jest zapowiedzią zbliżającej się
wiosny. Kosy śpiewają, siedząc w wysoko umieszczonych
miejscach, takich jak wysokie drzewa, dachy budynków
lub szczyty anten radiowych i telewizyjnych. Pierwotnie
zamieszkiwały obrzeża lasów, obecnie często spotkamy je
w mieście, w niemal każdym parku. Populacje kosa miejskiego i leśnego różnią się jednak od siebie zwyczajami
i zachowaniem. Kos miejski jest ptakiem osiadłym, mało
płochliwym, nie odlatuje na zimowiska, bo ma pod dostatkiem pokarmu. Zimą, w murach miasta, jest mu dużo cieplej niż w lesie. Zagraża mu też znacznie mniej drapieżników, niż w naturalnych warunkach. Kos leśny nadal jest
płochliwy i wędrowny. Porusza się po ziemi skacząc. Zanim go zobaczymy, usłyszymy szelest liści, które rozrzuca wokół siebie w poszukiwaniu pokarmu. Rozpoznamy go
oczywiście po pięknym śpiewie. Potrafi zręcznie poruszać
się w krzakach, odzywając się krótkim, charakterystycznym „czuk”. Spłoszony jazgocze, żaden inny ptak nie wydaje takiego dźwięku.

Nazywana też modraszką. To piękny, kolorowy ptaszek
z rodziny sikor, mniejszy od wróbla. Nie sposób jej pomylić z żadnym innym ptakiem ze względu na charakterystyczne, niebiesko-żółte upierzenie i białe policzki. To mała
zadziora, która lubi być na terytorium sama. Jeżeli znajdzie dla siebie miejsce do lęgów, nie pozwoli innym ptakom
osiedlić się w najbliższym sąsiedztwie. Tak samo bojowa
jest przy karmniku, przeganiając inne, nawet większe od
siebie ptaki. Gniazduje w starych, opuszczonych dziuplach
dzięcioła dużego. Nie gardzi też budkami lęgowymi, szczególnie z małymi otworami wlotowymi. Zamieszkuje lasy
liściaste, mieszane, zadrzewienia, parki i ogrody, przebywa także w pobliżu siedzib ludzkich. Unika zaś lasów iglastych. Sprawnie porusza się po gałęziach drzew i często
zwisa brzuchem w dół. Jej śpiew jest prosty, czysty i donośmy. Często odzywa się dzwoniącymi trelami. Modraszka
przebywa u nas przez cały rok. Wśród gniazdowników bije
rekordy, jeśli chodzi o liczbę znoszonych w jednym lęgu jaj
(nawet do dziewiętnastu!). Sikorki są rozpustne i niejednokrotnie w ich gnieździe znajdzie się kilka piskląt, które nie są dziećmi samca opiekującego się rodziną. Głowa

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Grochulska
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artyści galerii korytarz

Szymon
Ciechelski

Dom tkacza

Zajmuje się kreacją artystyczną,
projektowaniem i scenografią. Przedstawiamy kolejnego artystę Galerii
Korytarz, aleksandrowianina Szymona Ciechelskiego. Rocznik 1979. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie pracuje na planie filmowym „Rodzina Treflików” w Studiu
Filmowym „Trefl”. Jest to praca scenograficzna polegająca na tworzeniu
rekwizytów oraz większych elementów przestrzeni, które składają się na
zaprojektowany świat. Autor o swojej
pracy mówi następująco: „Staram się
w życiu robić to, co sprawia mi przyjemność; mam na myśli również życie
zawodowe. Teraz mam taką szansę,
a widzę to, gdy oglądam w rzeczywistości swoją pracę scenograficzną
na ekranie, w kinie lub teatrze.” Pracownia Zadań Specjalnych to nowa
inicjatywa Szymona, której zadaniem jest realizowanie nietypowych
zadań-zleceń z zakresu designu,

projektowania graficznego, projektowania mebli oraz wnętrz. W Pracowni Zadań Specjalnych powstają przeróżne rzeczy, takie jak: rekwizyty do
reklam, do etiud studenckich oraz
wiele nietypowych prac, np. wielkie
drzewa do spektaklu „Imibala” wystawianego w Łódzkim teatrze V6.
Poza projektowaniem i wykonywaniem dekoracji i scenografii, Szymon
lubi malować. Ubolewa tylko, że na
tę działalność artystyczną ma obecnie bardzo mało czasu. Do Aleksandrowa, gdzie jest jego dom rodzinny,
wraca, aby wraz ze swoimi rodzicami, również artystami, rozwiązywać zadania, nad którymi aktualnie
jest skupiony. W 2012 roku brał udział
w plenerze malarskim „Uroki mojego
miasta”. Wtedy powstał obraz „Dom
tkacza w Aleksandrowie Łódzkim”,
który jest prezentowany w Galerii Korytarz. Ciekawostką jest, że namalowanego na obrazie domu już nie ma.
Spłonął tuż po powstaniu dzieła.

Zdjęcie obrazu „Dom tkacza” - Justyna Kozłowska; pozostałe fotografie pochodzą z archiwum artysty

8

dbaj o zdrowie

Gorzko o cukrze
Dwa razy dziennie słodka kawa
i batonik. W międzyczasie kilka słodzonych herbat, litr coli, a na deser
ciastko. Ten słodki, niewinny dodatek
może dostarczyć aż 40 łyżeczek cukru
na dobę. Dosładzając sobie tak każdego
dnia można spożyć około 50 kilogramów cukru rocznie. Największe łasuchy potrafią zjeść niejednokrotnie nawet pół kilograma cukru dziennie!
Szybko rosnące spożycie produktów wysoko przetworzonych (słodycze, słodzone napoje, pieczywo cukiernicze) przyczyniło się do tego, że
poziom spożycia białego cukru (sacharozy) diametralnie wzrósł. Od początku lat 70. XX wieku jego udział
w ogólnej puli węglowodanów przekraczał ponad 20%. Odsetek pochodzącej z niego energii przerósł ponad
dwukrotnie zalecany poziom spożycia. Jednocześnie maleje udział węglowodanów złożonych (gruboziarniste pieczywo, przetwory zbożowe,
ziemniaki). Niekorzystne zmiany
w strukturze spożycia węglowodanów prowadzą do niedoboru błonnika pokarmowego, witamin i minerałów. Ocenia się, że spożycie ponad
25% energii pod postacią cukrów dodanych, powoduje drastyczne zubożenie organizmu w witaminy A, E, C,
B6, B12, kwas foliowy, wapń, magnez,
żelazo oraz cynk.

Wspomaga tycie
Nadmiar cukru w diecie ogranicza dowóz potrzebnych składników
oraz powoduje, że organizm musi
niszczyć swoje wewnętrzne zasoby.
Naturalne produkty, takie jak owoce czy przetwory zbożowe, zawierają cukier w otoczeniu wielu witamin
oraz minerałów, które pomagają go
trawić i metabolizować. Tymczasem
on sam nie zawiera nic, poza energią.
Organizm nie mając witaminowego wsparcia z zewnątrz musi sięgać
po rezerwy. W ten sposób pula wewnątrzustrojowych składników szybko się wyczerpuje. Efektem jest spadek odporności oraz wzrost ryzyka
rozwoju chorób metabolicznych i nowotworowych. Najbardziej delikatnym sygnałem ostrzegawczym jest
nadwaga. Spożywanie tylko pół litra
słodkiego napoju dziennie może spowodować w ciągu roku wzrost wagi
o 6–7 kilogramów.
Cukier dostarcza tyle samo energii, co białko oraz połowę mniej
niż tłuszcz. A więc dlaczego cukier powoduje tycie? Problem tkwi
przede wszystkim w jego specyficznym oddziaływaniu na metabolizm.
Wszystkie węglowodany w procesie

trawienia metabolizowane są do glukozy. Różnica polega jednak na szybkości ich trawienia. Cukier, miód, słodycze, jasne pieczywo trawione są
bardzo szybko. Po ich spożyciu znacząco wzrasta więc poziom cukru we
krwi. A to jest głównym sygnałem do
produkcji insuliny – hormonu odpowiedzialnego za transportowanie
nadmiaru glukozy do komórek i obniżanie jej poziomu we krwi. Insulina to także najważniejszy hormon
odpowiedzialny za proces rozrostu
tkanki tłuszczowej. Pod jej wpływem
komórki tłuszczowe intensywnie powiększają się i zaciekle bronią swoich zapasów.

Konsekwencje dla zdrowia
Zjadając duże ilości białego cukru
zmuszamy trzustkę oraz wiele narządów do ogromnego wysiłku. Sporadyczne słodkie wyskoki są lepiej lub
gorzej tolerowane przez ustrój. Kiedy jednak duże porcje cukru spożywane są często, przeciążenie systemu regulującego stężenie glukozy we
krwi ulega całkowitemu załamaniu.
W trzustce może rozwinąć się nadwrażliwość na glukozę. Objawia się
to produkcją znacznie większej ilości
insuliny niż potrzeba. Wysoki poziom
cukru oraz insuliny w krwiobiegu
przyczynia się do wzrostu ciśnienia,
trójglicerydów i cholesterolu. Cukier
niszczy ściany naczyń krwionośnych,
zwiększa w nich ryzyko zmian zapalnych i miażdżycowych. Nadmierna konsumpcja produktów zawierających rafinowany cukier, to jedno
z największych zagrożeń dla zdrowia.
Gdyby małą cześć z tego, co wiadomo
dotychczas na temat działania cukru,
ujawniono w stosunku do jakiegokolwiek innego dodatku do żywności,
substancja ta natychmiast zostałaby
zakazana.

Napoje i soki
Eliminowanie słodkich napojów to jeden z najważniejszych elementów terapii
odchudzającej – mówi Karolina Kozela
z poradni dietetycznej w Krakowie. –
Kiedy uświadamiam pacjentom, że jedna szklanka coli zawiera ponad 5 łyżeczek cukru, ulubiony napój bardzo szybko
zastępowany jest wodą mineralną. Niekiedy już to wystarczy, aby zaobserwować korzystne zmiany w budowie
i masie ciała. Potencjalnym zagrożeniem nie są tylko słodzone napoje, ale
także soki owocowe, będące skoncentrowanym źródłem sacharozy i fruktozy. Przez wiele osób soki owocowe
postrzegane są jedynie jako źródło
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witamin i składników mineralnych.
Tylko nieliczni zdają sobie sprawę
z tego, że dostarczają one bardzo wysokie dawki skoncentrowanego cukru pod postacią sacharozy i fruktozy (najsilniej napędzających tycie).
Nie ma konieczności całkowitego eliminowania soków owocowych, ale ich
spożycie powinno być solidnie kontrolowane. Nie powinno się przekraczać więcej niż jednej szklanki soku
owocowego dziennie (najlepiej wyciskanego własnoręcznie).

Cukier jest wszędzie
Niesłodzenie herbaty i kawy, a także unikanie jedzenia słodyczy może
okazać się niewystarczające, by ograniczyć spożycie cukru do bezpiecznego poziomu. Składnik ten obecny jest
niemal we wszystkich gotowych produktach czy potrawach. Naszpikowane są nim nawet takie wynalazki, jak majonez, ketchup, musztarda
czy parówki. Zjadamy go dużo także w płatkach śniadaniowych, owocowych serkach, jogurtach i mlecznych
deserach. Stosowane przez nas lekarstwa lub rozmaite suplementy diety
też nie są go pozbawione. Nawet abstynenci nie są w stanie uniknąć cukru
całkowicie. Ograniczając jego spożycie do minimum i tak jest to kilka łyżeczek dziennie.

Uratować może opamiętanie
Prawda o cukrze wydaje się więc
szczególnie gorzka. Pomimo ostrzeżeń dietetyków, stomatologów i lekarzy, spożycie tego składnika w naszej
diecie nieustannie wzrasta. Często
ilość konsumowanego cukru w rozmaitych słodyczach, przekąskach
i napojach jest przerażająca. Organizm posiada wprawdzie umiejętność przeprogramowywania genów
do zmieniających się warunków środowiska czy żywienia, jednak to, co
wydarzyło się w postępie cywilizacji
przez ostatnie kilkadziesiąt lat przerosło jego wszelkie możliwości. Teraz
nie pozostaje mu nic innego, jak tylko
liczyć na pomoc mózgu, który jako jedyny ma szansę włączyć w człowieku
zdrowy rozsądek i opamiętanie.

Źródło: Centrum Żywienia
i Promocji Zdrowia
Poradnia Dobry Dietetyk
(ul. Senatorska 2) zaprasza do
skorzystania z darmowej konsultacji.
Wystarczy umówić się telefonicznie
(668 112 509) lub wchodząc na stronę:
www.krawczykklys.dobrydietetyk.pl

artyści wokół nas
Artyści wokół nas to rubryka, w której przedstawiamy wynik rozmów Henryka Zycha z utalentowanymi i uznanymi w świecie, ale często nieznanymi wśród nas samych, aleksandrowianami. – Podjąłem się dość karkołomnego wyzwania, jakim jest próba przeprowadzenia cyklu wywiadów z artystami związanymi z Aleksandrowem – pisze autor i pomysłodawca całego projektu. Kolejnym bohaterem cyklu Artyści wokół nas jest od niedawna mieszkające
w gminie Aleksandrów Łódzki, znany i lubiany Andrzej Poniedzielski.

ŻYCIE TO RELACJA
MIĘDZY KOBIETĄ, A MĘŻCZYZNĄ…
Andrzej Poniedzielski o swoim życiu,
twórczości i postrzeganiu świata
Urodził się Pan w Iwaniskach?

dopiero po przejściu okresu związanego z matematyką i fizyką na
wyższym poziomie. Wydaje się
wtedy, że za pomocą wzorów, tabel i pomiarów można opisać cały
świat, a to wciąga – poczułem się
zagrożony. Zacząłem się bronić,
a to gra na gitarze, pisanie tekstów
i to się powiodło. Do dzisiaj stosuję taką kurację, żeby odciążyć tę
część umysłu, która zbyt długo była
używana. Dlatego teraz w wolnych
chwilach zajmuję się technicznymi
zajęciami.

Tak, to były wakacje i postanowiłem w tej miejscowości, która
posiadała izbę porodową, przyjść na
ten świat. Młodzieńcze lata spędziłem w Kielcach, gdzie skończyłem
szkołę podstawową, potem Technikum Elektroniczne oraz studia
na Politechnice Świętokrzyskiej na
kierunku automatyka przemysłowa, uzyskując dyplom magistra inżyniera automatyki.
Obecnie mieszka Pan w Antoniewie, a więc w pobliżu
Aleksandrowa?
Splot okoliczności, które znane
są młodym ludziom, doprowadziły
do tego, że zamieszkałem w Łodzi.
Następnie przez przypadek znalazłem swoje miejsce w Antoniewie,
z czego jestem bardzo zadowolony.
To cicha okolica i przewaga wiatrów
zachodnich i w związku z tym powietrze wolne od zanieczyszczeń
przemysłowych.
Skończył Pan studia politechniczne, ale przemysł stracił inżyniera. Za to kultura zyskała twórcę
bardzo wszechstronnego.
Myślę, że przemysł nie był przygotowany na moją obecność w tej
dziedzinie. Tak zupełnie serio,
to automatyka w tamtym czasie
w naszym przemyśle dopiero raczkowała. Na stażu, który miałem
w Wifamie, moja rola automatyka
ograniczała się do drobnych napraw
sporadycznie występujących awarii.
W tym czasie skorzystałem z możliwości udania się na urlop macierzyński, a raczej tacierzyński. Do
dziś pamiętam uśmieszki pań w kadrach, gdzie zostawiałem związane
z tym formalności. Prawdę mówiąc,
tych studiów nie żałuję – chciałem być inżynierem z powołania

Andrzej Poniedzielski (ur. 1954)
magister inżynier automatyk,
absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Znany z działalności artystycznej satyryk, poeta,
twórca teatralny, autor ponad czterystu wierszy i piosenek, które śpiewali Anna Maria
Jopek, Elżbieta Adamiak (żona
artysty), Dawid Podsiadło i wielu innych.Założyciel kabaretu
literackiego Łódzkiej Piwnicy
Artystycznej.Mistrz Mowy Polskiej 2012 i Ambasador Polszczyzny 2015 - tytuł otrzymany
w dniu 11.10.2015 r. w Katowicach. Od niedawna mieszkaniec
gminy Aleksandrów Łódzki.
– wcześniej skończyłem technikum
i ciągnęło mnie w techniczne strony. Na trzecim roku studiów zdobyłem nagrodę na Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie i zacząłem brać udział w różnych imprezach, koncertach. Zaczęło to być
dość uciążliwe, bo studia wymagały uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych. Stwierdziłem wtedy,
że za mocno angażuję się w technikę, która bywa porywająca, ale
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Zaczynał Pan pisać, kiedy w Polsce działała cenzura. Miewał Pan
problemy związane z działaniem
tej instytucji?
Owszem, były takie sytuacje, ale
nie czułem się specjalnie zagrożony i również dla cenzury nie stanowiłem dużego zagrożenia. To było
sprytnie urządzone – w ten sposób, że istotny był zasięg i promień
rażenia. Występy w klubach studenckich, z publicznością do stu
osób, cenzury specjalnie nie interesowały. Chociaż były takie rejony w kraju, gdzie mimo posiadania
pieczątki z Głównego Urzędu Cenzorskiego, często musiałem przed
występem dawać „prywatny” występ przed lokalnym przedstawicielem. Trzeba było kombinować,
żeby można było przemycić te ówcześnie nieprawomyślne i niezgodne z oficjalną propagandą aluzje,
które świetnie odczytywała publiczność. Z takich zabawnych sytuacji związanych z cenzorami pamiętam szczególną. Otóż w jednym
z moich tekstów cenzor chciał usunąć nazwisko Chopin. Na moje pytanie, co nie tak jest w nazwisku
Chopin, usłyszałem odpowiedź,
że to będzie kojarzyło się z wpłynięciem do portu w Szwecji statku MS Chopin, na który powróciło 20% załogi.

artyści wokół nas
Kiedy łatwiej było pisać? W tamtych czasach czy obecnie?

Ostatnio pożegnaliśmy Wojciecha Młynarskiego, był Panu bliski.

Z tamtych minionych lat posiadam umiejętność mówienia w taki
sposób, żeby nikt nie mógł się do
czegokolwiek przyczepić. Tak hartowała się stal, że posłużę się
klasykiem.

Mój pierwszy występ na Festiwalu Piosenki Studenckiej zwieńczony był nagrodą, a to efekt jego
lobbowania. Zauważył we mnie potencjał. Chociaż patrząc na moje
występy w tym okresie, mogło się
odnieść wrażenie, że robię to bardzo niechętnie. Spotykaliśmy się
bardzo często. Kiedy Wojtek otrzymywał Złote Berło Kultury od Fundacji Kultury Polskiej, to korzystając z tradycji wręczył mi tzw. Małe
Berło, uznając mnie za kontynuatora swojej twórczości.

Obecnie gra Pan spektakl „Meloniedramat”. Skąd taka nazwa i co
było inspiracją?
Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”
wydało zbiór moich utworów i przeglądając go zauważyłem, że poruszam się w świecie, w którym cokolwiek napiszę, to wszystko dzieje
się wokół relacji pomiędzy kobietą,
a mężczyzną. Przy czym słowo „miłość” pada rzadko, chociaż wiadomo,
że ona istnieje. Wyszedłem z tytułem
„Melodramat”, ale żeby nie zniechęcać odbiorców wstawiłem słowo
„nie” i stąd taka nazwa.
Korzysta Pan z Internetu w czynny sposób?
Żeby skorzystać z laptopa, to muszę uzbierać przynajmniej trzy powody, aby to uczynić. Internet służy mi do poszukiwań narzędzi
niezbędnych w mojej twórczości,
do wysyłania moich tekstów drogą
mailową. To nie jest mój świat. Owszem, używam go jak windy – mogę
do niej wsiąść, ale całe życie chodziłem po schodach i do windy wsiadam, aby dostać się na trzydzieste
piętro. I to samo jest z Internetem. Jeszcze niedawno mój obecnie
30-letni syn nazywał mnie inwalidą medialnym. Zaprzestał tego doceniając moje postępy.

Jest Pan autorem około czterystu tekstów piosenek dla wielu znaczących wykonawców polskiej sceny muzycznej.
Zaczęło się od pisania dla siebie,
a potem zacząłem tworzyć dla innych. Miałem to szczęście, że mogłem to robić dla ludzi, którzy mieli
podobny do mojego „światopodgląd”. To słowo, które sam wymyśliłem, aby podkreślić to, że byli
mi bliscy ze względu na podobne
doświadczenia, emocje i wrażliwość. Trudno się pisze dla kobiet,
mają trochę inną wrażliwość i trzeba użyć „czarów-marów”, żeby
w ich ustach odpowiednio tekst zabrzmiał. Byłem szczęściarzem, bo
pisałem dla osób, które lubiłem ze
wzajemnością i ten stan trwa do
dzisiaj. Nie piszę dla młodych wykonawców, oni zupełnie inaczej postrzegają świat.
Piwnica artystyczna „Przechowalnia”. Jakie to było miejsce?

Piękna przygoda, która zaczęła się w 1995 roku ze wsparciem
i udziałem żony Elżbiety Adamiak.
Posiadam mnóstwo historii i anegdot związanych z „Przechowalnią”,
ale chyba nie nadają się do przytaczania ich w wywiadzie do publicznej wiadomości. Niestety, tego typu
przedsięwzięcie wcześniej czy później jest skazane na niepowodzenie.
Działania artystyczne, w powiązaniu z gastronomią, nie dają oczekiwanych efektów. To był taki system
naczyń połączonych, ale głęboko
rozszczelnionych.
Mistrz Mowy Polskiej – jest Pan
laureatem tej prestiżowej nagrody.
Wojciech Młynarski wiedział, co
robi, wręczając Panu „Małe Berło
Kultury”.
Owszem – jestem również „Ambasadorem Polszczyzny w Mowie” nagroda przyznawana przez Polską
Akademię Nauk.
Pańska współpraca z Arturem
Andrusem – jak to się zaczęło?
Zaprosiliśmy go do „Przechowalni” jako gościa. W tym czasie Artur
Andrus był redaktorem Programu
Trzeciego Polskiego Radia. Stworzyliśmy duet, w którym doskonale się czuliśmy na scenie. Już wtedy
Artur posiadał cechy nieodzowne do
występów w duecie. Jedna, to świadomość, że jest się w miejscu publicznym, gdzie nie ma miejsca na
prywatne frustracje, a druga, że nie
zawsze wszystko się udaje i czasem
można „spłonąć na stosie”. Do tej
pory Artur jest jedynym, z którym
możemy się wzajemnie rozśmieszyć
na scenie.
Teatr Ateneum w Warszawie…
Gustaw Holoubek zaproponował mi w tym teatrze w 2007 roku
kierownictwo literackie „Sceny na
dole”, które przejąłem po Wojciechu
Młynarskim.
Pańskie bogate osiągnięcia artystyczne aż proszą się o monografię,
a może lepiej, żeby to było z pierwszej ręki, czyli autobiografię. Ale
to już dużo później. A tymczasem
dziękujemy za rozmowę i liczymy na to, że uda się Panu znaleźć
w grafiku z występami „okienko”
i będziemy mogli gościć Pana na
scenie w Aleksandrowie. Życzymy
wielu sukcesów!

Od lewej: Henry Zych, Andrzej Poniedzielski, Mateusz Ziąbka, fot. Elżbieta Grochulska
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Rozmawiali Henryk Zych
i Mateusz Ziąbka

poznaj swój kraj

Po regionie sieradzkim
Witam serdecznie w nowym sezonie
wycieczkowym, który zainaugurowaliśmy w sobotę 22 kwietnia 2017 r. Tym
razem naszym przewodnikiem był Pan
Piotr Solle. Warto wspomnieć, że w tym
sezonie nie będziemy się ograniczać
tylko do Regionu Łódzkiego, ale również mamy plany odwiedzenia Wielkopolski i Mazowsza.
Nasze wojażowanie zaczęliśmy od
Lutomierska. Chociaż jest naszym sąsiadem, to historia tego bardzo starego
miasta nie jest nam zbyt dobrze znana. Najstarsze osadnictwo tego rejonu datuje się na IV w. Wtedy rejony te
były zamieszkane przez ludność Kultury Łużyckiej. Słowianie znaleźli się
tutaj w X w. W 1659 r. jeden z właścicieli miasta sprowadził do Lutomierska
reformatów i udostępnił im istniejący
jeszcze wtedy zamek na pomieszczenia
klasztorne. Oczywiście obejrzeliśmy
resztki zamku, na którym posadowiony jest klasztor. Zamek przebudowano
i dobudowano kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP., który stoi do dziś.
Obecnie klasztor należy do księży Salezjanów, którzy prowadzą tu bardzo
sławną Szkołę Muzyczną dla Organistów. Dzięki uprzejmości duchownych
udało nam się zwiedzić zespół klasztorny, po którym nas oprowadzał jeden z zakonników. W zakrystii zobaczyliśmy między innymi zabytkowe
meble i konfesjonał z XVIII w., na korytarzu klasztornym barokowy, piękny
fresk. Wysłuchaliśmy też ciekawej historii powstania klasztoru.
Następnym, niespodziewanym, bo
zupełnie nieplanowanym punktem naszego programu był Piorunów. Uważam, że jest to miejsce godne uwagi.
Znajduje się tu dwubryłowy dworek
z XIX w. z żółtą elewacją i dwuspadowym, czerwonym dachem. W latach
2004-2005 obecny właściciel rozbudował dwór. Dobudowano portyk wsparty
na czterech kolumnach i budowla zyskała pałacowy wygląd. Obecnie zwana
jest „Pałacem Piorunów” i znajduje się
tutaj elegancki hotel. Posiada on wszelkie udogodnienia gwarantujące komfortowy pobyt oraz możliwość rozkoszowania się przepięknymi wnętrzami.
Z dawnym dworem wiąże się ciekawa historia. Jego ostatnim właścicielem był Niemyski, który przyjaźnił się ze Stanisławem Stempowskim
– pisarzem i wielkim mistrzem polskiej loży masońskiej. Był on również
wieloletnim towarzyszem życia Marii
Dąbrowskiej. Pisarka gościła we dworze w Piorunowie w czasie, w którym pisała „Noce i Dnie”. Pierwszy raz

Klasztor w Lutomiersku
przyjechała do Piorunowa w kwietniu
1927 r. Uczestniczyła w codziennym,
wiejskim życiu, a swoje obserwacje
wykorzystywała w powieści. Nadała również swoim bohaterom imiona
właścicieli majątku. W tym czasie 25 ha
powierzchni stawów należało do właścicieli Piorunowa. Rosły w nich piękne grzybienie północne, znane chyba
wszystkim ze słynnej sceny, w której
Tolibowski zrywa je dla Barbary. Maria Dąbrowska w Piorunowie napisała siedem rozdziałów powieści. Ostatni raz była tu w czerwcu 1939 r.
Z Piorunowa pojechaliśmy do Wojsławic, które można określić mianem
„trzy w jednym”, ponieważ znajdują się tu pałac, dwór oraz ruiny zamku. Jest tu wyspa na stawie, na której,
wśród bujnej roślinności, ledwie widoczne, znajdują się ruiny zameczku,
który powstał w połowie XVI w. z inicjatywy rodu Wężyków. Do ruin na wyspie prowadzi mostek.
Pałac i dwór zbudowane zostały
przez rodzinę Siemiątkowskich. Obecnie dwór spełnia funkcje mieszkalne,
a w pałacu mieści się m.in. Zespół Szkół
Rolniczych i Gimnazjum Publiczne.
W 1976 r. w piwnicach powstała Izba
Pamięci, która prezentuje życie i pracę
na dawnej wsi sieradzkiej.
Jadąc z Wojsławic zatrzymaliśmy się
w Korczewie. Znajduje się tu drewniany kościółek pw. św. Katarzyny, wybudowany przez ks. Grzegorza Ptaszkowskiego w 1729 r., chociaż parafia była
tu już w XIII w. W kościele znajduje
się kilka zabytkowych obiektów, jak:
tabernakulum, krucyfiks barokowy
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z XVIII w., relikwiarz barokowy z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Wokół kościoła rosną bardzo stare, ładne drzewa.
Charłupia Mała, do której udaliśmy się z Korczewa, jest z kolei znana z neogotyckiego kościoła pw. Narodzenia NMP, z wysoką na 54 m wieżą,
zwieńczoną koroną w górnej części. Kościół pochodzi z lat 1907-1916.
Znajduje się tutaj Sanktuarium Matki
Boskiej Charłupskiej, zwanej Księżną
Sieradzką. Wyposażenie kościoła jest
bardzo ładne i bogate. Znajduje się tu
wiele zabytków, m.in. późnogotycka
kamienna chrzcielnica i rzeźbiona Pieta z XV w. Ponadto kościół zdobi kilkanaście cennych obrazów. Wystrój wnętrza świątyni projektował prof. Wiktor
Zin. Po kościele oprowadzał nas i ciekawie opowiadał o jego historii ks.
Proboszcz.
Kolejnym miejscem, do którego się
udaliśmy, był Tubądzin. Według legendy wieś została założona w XIII w.
przez rycerza Tubąda. Znajduje się tu
dwór w stylu klasycystycznym, otoczony zadbanym, ładnym i dużym parkiem, w którym jest wiele pomników
przyrody. Ostatnim właścicielem dworu był Kazimierz Stanisław Walewski
– miłośnik historii i nauk geograficznych, który kolekcjonował dzieła sztuki. Obecnie we dworze znajduje się Muzeum Walewskich, gdzie prezentowane
są wnętrza dworskie – salon, bawialnia, sypialnia, gabinet z przełomu XIX
i XX w. oraz bogata biblioteka ze starodrukami. Można tu zobaczyć obrazy
olejne oraz portrety Walewskich (około

poznaj swój kraj
110), zabytkową porcelanę, szkło, rodowe srebra oraz stare, piękne meble
z XVIII i XIX w. Jest tu także duża kanapa oraz dwa duże fotele, które były
własnością Władysława Reymonta.
Mnie zachwyciło osiem pięknych, starych zegarów. W parku otaczającym
dwór znajduje się stylizowana na dworek oficyna dworska.
Z Tubądzina udaliśmy się do Małkowa. Tu, na wysokiej skarpie Doliny
Warty, jest usytuowany pałac, który
zachwyca swym malowniczym położeniem. Przy nim znajduje się 7-hektarowy park pełen pomników przyrody,
który jest idealnym miejscem na spacery. Pobliskie rozlewiska Warty oraz
okolice zbiornika Jeziorsko to miejsce
niezapomnianych wycieczek, podczas
których można obserwować przeróżne
ptactwo i zwierzynę.
Pałac, a właściwie dwór, został
wzniesiony w latach 1810-1820 dla
Pawła Biernackiego i jego żony Konstancji z Małachowskich Biernackiej
(to bratanica marszałka Sejmu Wielkiego – Stanisława Małachowskiego).
Był to skromny dwór parterowy w stylu klasycystycznym. W 1875 r. majątek
przeszedł w posiadanie rodziny Pstrokońskich i wtedy dwór rozbudowano.
Do parterowej budowli dobudowano
trzy czterokolumnowe portyki doryckie, ozdobione trójkątnymi szczytami
w elewacji frontowej oraz ryzalitem
z dwukolumnowym portykiem wgłębnym w elewacji ogrodowej. Prawdopodobnie pałac był wzorowany na pałacu
na Elbie, gdzie przebywał na wygnaniu
Napoleon Bonaparte. Do pałacu prowadzi murowana brama klasycystyczna
na planie prostokąta.
Przebudowa dodała pałacowi urody i charakteru obiektu reprezentacyjnego. W tym czasie Małków stał się

Dwór w Tubądzinie
jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych w regionie. Gościło tu wiele znanych osobistości świata kultury i
sztuki. Małków był nazywany „Świątynią Sztuki”. Bywał tu m.in. Władysław Reymont, który miał w parku
swoje miejsce, gdzie pisał kolejne rozdziały „Chłopów”. W dowód uznania
jego talentu panie Pstrokońskie postawiły mu pomnik. Współcześnie rezydencję tworzą pałac, park, pawilon
ogrodowy, pracownia malarska, pomnik Władysława Reymonta i figura
Matki Boskiej.
Obecnie w pałacu mieści się hotel
i restauracja. Odbywają się tu różnego
rodzaju uroczystości, spotkania, konferencje, a w parku plenery malarskie, sesje fotograficzne i liczne imprezy artystyczne. Po wnętrzach rezydencji, które
są bardzo ładne, oprowadziła nas pani

prezes obecnej tu fundacji. Zaserwowano nam pyszną kawę i ugoszczono nas
w salonie, w którym były bardzo ładne, stylowe meble, a na ścianach dwa
wielkie portrety: jeden Napoleona Bonaparte na koniu, a drugi jego żony Józefiny z twarzą właścicielki rezydencji.
Skansen Karsznice był ostatnim
punktem naszej wycieczki i kolejną
niespodzianką, ponieważ tego miejsca również nie było w naszym programie. Skansen Lokomotyw w Karsznicach znajduje się na terenie Zakładu
Taboru Kolejowego. Oficjalne otwarcie
skansenu odbyło się 11 listopada 1993 r.
Obecnie na jego terenie znajduje się 14
lokomotyw, pług wirowy produkcji
niemieckiej, dźwig parowy samojezdny armii amerykańskiej z 1942 r., kolejka liniowo-terenowa na Gubałówkę,
wagon towarowy kryty i jeszcze kilka
ciekawych obiektów. Na terenie skansenu jest „Izba Historii”, która - oprócz
eksponatów – prezentuje dzieje tego
zakładu oraz losy ludzi z nim związanych. Po skansenie oprowadzał nas
prezes tej organizacji – pan Czesław
Boczek – emeryt, wieloletni pracownik tych zakładów, ale przede wszystkim wielki pasjonat i miłośnik kolei oraz jeden z inicjatorów powstania
skansenu. Przyznam się, że nie bardzo
interesuję się koleją, ale dla osób, które
to lubią, jest to rzecz wspaniała i godna polecenia.
To był ostatni punkt naszej wycieczki, bardzo ciekawej i z niespodziankami. Serdecznie zapraszam na
następną. Nie wiem, czy będą niespodzianki, ale zapewniam, że będzie bardzo interesująco.

W Skansenie Karsznice

Tekst i zdjęcia: Barbara Szutenbach
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ciekawe książki z aleksandrowskiej biblioteki

Justyna Sobczak - Poczytajmy razem

Iwona Zarzeczna - Bibliotekarz poleca

Tomasz Małkowski, O Kamilu, który
patrzy rękami

Bohaterem książki jest pięcioletni Kamil, który od urodzenia nie widzi. Nie
znaczy to jednak, że potrzebuje naszej
litości. Od razu też dodam, że książka
nie jest wcale smutna i za trudna dla
naszych pociech. Kamil jest szczęśliwy
– ma kochających, mądrych rodziców
i siostrę, którzy sprawiają, że nie boi się wyzwań, a świat
stoi przed nim otworem. Nasz bohater nie lubi, kiedy obcy
ludzie za bardzo zwracają na niego uwagę, litują się nad
nim lub się go boją. W końcu jest normalnym chłopcem, który płata figle i miewa szalone pomysły. Książka,
oprócz tego, że jest zabawna i ciekawa, oswaja ze światem, którego nie znamy. Uczy tolerancji i zrozumienia,
którego potrzebujemy.

Grzegorz Kasdepke, Tajemnicze
zniknięcie detektywa Pozytywki

Opowieści o detektywie Pozytywce
są doskonałym pierwszym kryminałem dla dzieci. Są też lekturą zachęcającą do myślenia, tropienia śladów,
rozwiązywania zagadek. Spostrzegawczy detektyw uczy dzieci uważnego patrzenia na otoczenie, wyciągania wniosków, przemyca wiedzę
z fizyki, chemii, biologii. Do tej pory
pojawiło się kilka książek opowiadających o przygodach
nieco zwariowanego detektywa Pozytywki. Ta, podobnie jak poprzednie części, składa się z rozdziałów-zagadek. Każdy z nich zakończony jest pytaniem. Ale bez
obaw, na końcu książki znajdziemy też odpowiedzi. Lekki język, humor i ciekawe historie sprawiają, że książkę
czyta się bardzo szybko. Ta część cyklu jest jednak trochę inna. Tym razem znika sam detektyw Pozytywka,
a jego zniknięcie spędza sen z powiek wszystkim mieszkańcom kamienicy. Sąsiedzi prześcigają się w domysłach
nad miejscem przebywania detektywa i powodem jego
nieobecności. Czy uda się odnaleźć Pozytywkę? Przekonajcie się sami.

Silke Moritz, Księga tysiąca pomyłek

Książka składa się z czterech odrębnych opowiadań, których głównym bohaterem jest mag Zachariasz.
W każdym rozdziale jakiś psotnik rzuca zaklęcie, powodujące duże zamieszanie w krainie, w której mieszka.
Opowiadania są zabawne i wciągające, a każdemu z nich towarzyszą duże,
kolorowe ilustracje, na których dzieci
muszą odnaleźć wszystkie rzucone zaklęcia, a dokładniej
mówiąc rzeczy, które pod jakimś względem nie pasują (od
kiedy bowiem strusie biegają w trampkach, a węże mają
nogi?). A więc znowu zagadki. Jak wskazuje tytuł, w całej
książce jest ich aż tysiąc. Trzeba więc wykazać się dużą
spostrzegawczością, aby odnaleźć je wszystkie. A jeżeli
mamy z tym jakiś problem lub chcemy upewnić się, czy
odnaleźliśmy wszystkie pomyłki, na końcu książki znajdują się rozwiązania. Fantastyczna zabawa dla bystrych
i uważnych Czytelników i dla tych, którzy te cechy dopiero w sobie wyrabiają. Książka świetnie sprawdzi się
też poza domem, na przykład w podróży.

Keith Houston, Książka.
Najpotężniejszy przedmiot naszych
czasów zbadany od deski do deski

Książka o książce jako przedmiocie. To
idealna pozycja dla wszystkich wielbicieli książek. Keith Houston w swojej
publikacji opisuje, jak wyglądały dzieje tego najpotężniejszego przedmiotu
naszych czasów. Jak książka w formie,
jaką znamy, wyparła zwoje pergaminu. Autor kreśli dzieje kilku cywilizacji, nie pomijając
odkrywców, wynalazców i wizjonerów, których ciągła
chęć poznania i ciężka praca zmieniły kształt naszego
świata i którym zawdzięczamy jeden z najważniejszych
przedmiotów naszych czasów. Podzielona na cztery części „Książka” udziela czytelnikowi informacji o ewolucji strony (papieru), tekstu (druku), ilustracji i formy od
czasów starożytnych do dziś.

Amanda Prowse, Córka doskonała

Opowieść o prawdziwym i codziennym
życiu. O tęsknocie za inną i lepszą rzeczywistością, o niezrealizowanych marzeniach. „Córka doskonała” to historia Jacks Morgan, kobiety, która była
zmuszona porzucić pragnienia o sukcesach i podróżowaniu, by zająć się
dziećmi i chorą na Alzheimera matką.
Jacks każdemu chce dogodzić i dla każdego chce najlepiej, jednak nie znajduje
w tym wszystkim czasu ani miejsca dla siebie. Coraz częściej męczą ją niedokończone sprawy z przeszłości i gdybanie „co by było gdyby…”. Zmęczona życiem kobieta chce,
by chociaż jej dzieci nie zmarnowały sobie przyszłości tak
jak ona. Za wszelką cenę stara się, aby życie jej prawie dorosłej córki było idealne, lepsze niż jej własne. Marzy, aby
dziewczyna poszła na studia, została prawnikiem, aby podróżowała. Jednak to są tylko jej marzenia, jej niespełnione aspiracje. Nie dostrzega w tym wszystkim wyrzeczeń
własnego męża, jego niespełnionych marzeń, jego poświęcenia i przede wszystkim miłości. Poprzez swoje zachowanie gubi wiele podstawowych wartości, które – jako żona
i matka – powinna znać i doceniać. Jej postawa w dużej
mierze symbolizuje każdego człowieka, bo któż z nas nie
marzy o innym i lepszym życiu?

Mirosław Wlekły, Tu byłem.
Tony Halik

Arcyciekawa i przewrotna biografia
Tony’ego Halika. Autor odbywa serie
bliższych i dalszych podróży jego śladami. Poprzez rozmowy, dokumenty,
archiwalia prasowe, a także liczne materiały, które pozostawił po sobie bohater książki, stopniowo przedstawia
jego postać. Mirosław Wlekły podzielił biografię na cztery części. Pierwsza omawia najlepiej
znany okres życia Halika, jako uznanego podróżnika i
osobistości telewizyjnej, odtrutki na PRL-owską szarzyznę (1974-1998); druga przybliża okres latynoamerykański, początki związku z francuską małżonką, wielką
wyprawę na Alaskę i Ziemię Ognistą (1944-1974); trzecia
traktuje o dzieciństwie i wczesnej młodości (1921-1942);
ostatnia porusza zatajone wojenne koleje losu i wątek
partyzancki (1942-1945).

Prezentowane książki dostępne są w Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego
Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 12

14

kalendarium

Co, gdzie, kiedy
INFORMACJE DLA SŁUCHACZY
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Wykłady

Rubinsteina. Program: F. Mendelssohn - Uwertura
do „Snu nocy letniej” op. 21, A. Zemlinsky - Fantazja
na orkiestrę „Die Seejungfrau” na motywach baśni
„Mała syrenka” J. CH. Andersena [cz. II], P. Czajkowski
- „Dziadek do orzechów” - wybór z suity baletowej,
S. Prokofiev - Walc Kopciuszka z baletu „Kopciuszek”,
M. Ravel - Suita „Moja matka gęś”, P. Dukas - „Uczeń
czarnoksiężnika”
Filharmonia Łódzka
Bilety po 24 zł

15.o5.2017 (poniedziałek) godz. 14.00

11.06.2017 (niedziela) godz.16.00

Wizerunki Żydów w polskim kinie
dr Kamila Żyto

„Czego nie widać” pełna angielskiego humoru,
piętrzących się scenicznych i zakulisowych wypadków,
rozegrana w brawurowym tempie opowieść
o powstawaniu przedstawienia

22.05.2017 (poniedziałek) godz. 14.00
Perły architektury polskiej c.d.
dr hab. Artur Zaguła

Teatr Nowy
Bilety po 15 zł

29.05.2017 (poniedziałek) godz. 14.00
Drogi i bezdroża depresji
dr Elżbieta Ignaszak

16.06.2017 (piątek) godz.18.30

„Kraina uśmiech” operetka Franza Lehara

05.06.2017 (poniedziałek) godz.14.00

Melodie spalone słońcem. Ogień i żar muzyki hiszpańskiej
mgr Michał Maj Wieczorek

Teatr Muzyczny
Bilety po 20 zł

12.06.2017 (poniedziałek) godz.14.00

Zamówienia przyjmuje Elżbieta Grochulska,
tel. 609 190 211

Na końcu świata – Nowa Zelandia
dr Elżbieta Papińska

Wycieczki autokarowe

MDK, Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 17/19

19.06.2017 (poniedziałek) godz.16.00

20.05.2017 (sobota)

Wieczór Towarzyski na zakończenie semestru

„Po ziemi zgiersko-łowickiej”

Restauracja W dobrym Stylu

Zbiórka o godz.8.00 przed Biblioteką Publiczna im. Jana
Machulskiego, Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12;
powrót ok. 19.00

Filharmonia, Teatr Muzyczny,
Teatr Jaracza, Teatr Nowy

10.06.2017 (sobota)

19.05.2017 (piątek) godz.19.00

Koncert Symfoniczny. Wykonawcy: Marek Pijarowski –
dyrygent, Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Tomasz
Strahl – wiolonczela, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Program: Johannes
Brahms - Koncert podwójny a-moll op. 102 na skrzypce,
wiolonczelę i orkiestrę, Richard Strauss - Poemat
symfoniczny „Życie bohatera” op. 40
Filharmonia Łódzka
Bilety po 24 zł

Najbliższe zachodnie sąsiedztwo. Wielkopolska.
Lewków, Skalmierzyce Nowe, Koźmin, Dobrzyce.
Koszt: słuchacze UTW - 65 zł, pozostałe osoby 75 zł
(w cenie: przejazd, ubezpieczenie, wejścia do obiektów)
Informacje i zgłoszenia u Elżbiety Grochulskiej tel. 609 190 211

„BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!”
18.05.2017 r. (czwartek) goddz.18.00

26.05.2017 (piątek) godz. 19.00

Koncert Symfoniczny. Wykonawcy: Georgijs Osokins
– fortepian, Marzena Diakun – dyrygent, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.
Program: Modest Musorgski - „Noc na Łysej Górze”,
Siergiej Rachmaninov - III Koncert fortepianowy d-moll
op. 30, Hector Berlioz - Symfonia Fantastyczna op. 14
Filharmonia Łódzka
Bilety po 24 zł

02.06.2017 (piątek) godz.19.00

Koncert symfoniczny „Bajki dla dużych dzieci”.
Wykonawcy: Wojciech Pławner - dyrygent, narrator,
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura
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„Sami swoi, za kulisami komedii wszechczasów” spotkanie z autorem książki - Dariuszem Koźlenko. Gość
specjalny - Jerzy Janeczek - filmowy Witia Pawlak
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego,
Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12

27.05.2017 r. (sobota) 8.30 – 13.30

„Spotkania z przyrodą” warsztaty fotograficzne.
Prowadzenie Michał Ludwiczak ze Związku Polskich
Fotografów Przyrody (Oddział Łódzki)
Informacje i zapisy u Elżbiety Grochulskiej, tel. 609 190 211
Zapraszamy wszystkich uczestników konkursów fotograficznych organizowanych przez redakcję „Co piszczy w Aleksandrowie”

wsparli wydanie

tel. 605 33 78 19

Auto Serwis Kendal

Rąbień ul. Hiszpańska 2
telefony: 42 651 10 82, 887 111 111
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 65/67

MACIEJ KARBOWAŃCZYK
www.sklependuro.prv.pl
tel. 509 217 211
ul. Wojska Polskiego 60
95-070 Aleksandrów Łódzki

pn-pt 10-18 | sob 10-15 | nd tel.
numer konta w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, na które można wpłacać darowizny

21 8780 0007 0113 9903 1002 0001
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