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Pismo społeczno-kulturalne

Pavel Samokhin, fot. z archiwum artysty

Muzyczne lato

„Letnie koncerty w parku” to muzyczna oferta kulturalna skierowana do mieszkańców naszej gminy. Złoży się na nią 9 niedzielnych koncertów, zorganizowanych
w okresie wakacyjnym przez Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego i współfinansowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki. Repertuar koncertów będzie bardzo
zróżnicowany, tak aby słuchacze mogli poznać różne oblicza muzyki z różnych stron
świata i być bliżej tego, co można usłyszeć tylko w filharmonii czy operze. Zaplanowano koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, cygańskiej, klezmerskiej i popularnej.
Repertuar jest tak pomyślany, aby trafiał w zainteresowania bardzo szerokiego grona
słuchaczy - zarówno dojrzałych jak i młodych miłośników różnorodnej muzyki. Muzyczne wydarzenia na stałe wpisały się w krajobraz naszego miasta. Imprezy cieszą
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dostarczając im wzruszeń i rozrywki.

Gazeta bezpłatna

Co w numerze?
Oddajemy do rąk Państwa letni
numer pisma. Znajdziecie w nim wiele interesujących artykułów i informacji. W czerwcu obchodzimy Dzień
Ojca. Refleksje na temat roli współczesnego taty przeczytamy w felietonie Uli Antczak (str. 2). Na kolejnej
stronie trochę informacji o działającym w Aleksandrowie od ponad pięciu lat Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W rubryce poświęconej ptakom
gminy Elżbieta Grochulska pisze
o niezwykłym kowaliku i lubianym
przez wszystkich bocianie (str. 4).
W numerze zachęcamy też do wędrówek po rezerwacie Grądy nad Lindą –
pięknym miejscu w naszym najbliższym sąsiedztwie (str. 5). Na stronie
6 rozpoczyna się obszerna relacja
z Tygodnia Bibliotek, organizowanego w Aleksandrowie po raz piąty,
którą dzielą się z nami Bibliotekarki
z Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego. Lato zbliża się wielkimi krokami. A to znaczy, że w parku, tradycyjnie, będą organizowane
letnie koncerty. O nich i innych wakacyjnych wydarzeniach przeczytacie Państwo na stronach 7-9. W cyklu
Artyści wokół nas rozmowa Henryka Zycha z aleksandrowską artystką, współzałożycielką Partnerstwa
na Rzecz Aleksandrowa – Renatą
Banacką-Walczak (str. 10). O kolejnej wyprawie UTW po województwie
łódzkim na stronie 12 napisała Barbara Szutenbach – tym razem Piotr
Solle oprowadzał nas po ziemi zgiersko-łowickiej. Jak zwykle mamy dla
Państwa propozycje ciekawych lektur
dla dorosłych i dla dzieci, które wybrały bibliotekarki Justyna Sobczak
i Iwona Zarzeczna (str. 14). Na tej samej stronie coś dla lubiących gimnastykę umysłu – sudoku przygotowane przez Teresę Matusiak. Na końcu
numeru, wyjątkowo, plakat Letnich
Koncertów w Parku, zaprojektowany
przez wybitną artystę-plakacistkę –
Anetę Kosin. Zapraszamy do współtworzenia pisma. Dzielcie się z nami
swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami, refleksjami. Chwalcie pasjami, piszcie, przysyłajcie zdjęcia. Życzymy dobrej lektury i do zobaczenia,
najlepiej w parku podczas koncertów.
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Dzień Ojca
Jest taki jeden dzień raz w roku
Dzień, który każdy święcić może
Refleksji chwila - jestem ojcem
Jak takim mnie stworzyłeś Boże
Jest taki dzień, gdy człek płci męskiej
Pierś swoją wątłą dumnie pręży
Jest przecież ojcem, tatą, papą
To mój gen z innym (złym) zwyciężył
[fragment wiersza „Dzień Ojca”, autor: Petros]
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23 czerwca świętujemy Dzień Ojca. W Polsce święto to obchodzone jest
od 1965 roku. Tego samego dnia, co w naszym kraju, Dzień Ojca przypada
także w Nikaragui i Ugandzie.
Dzień Ojca jest okazją do zastanowienia się nad wizerunkiem polskiego
taty. Czy współczesny rodzic wpisuje się jeszcze w tradycyjny model
polskiej rodziny, czy to już nowoczesny, zaangażowany w życie rodzinne
tata?

Tradycyjny wizerunek ojca
Według uświęconej tradycji, ojciec rodziny powinien przede wszystkim
łożyć na jej utrzymanie i zapewnić dobra materialne. Wiecznie
zapracowany, nieobecny i surowy – to obraz przeciętnego polskiego ojca,
który od lat pokutuje w naszej świadomości. Na pewno nie raz słyszeliście,
jak mama mówi do dziecka, które nie chce jej słuchać: „poczekaj, powiem
wszystko ojcu!”. Część ojców pozostaje wtłoczona w ramy stereotypu
przez same kobiety, które nie chcą, bądź nie potrafią przerzucić na nich
swoich obowiązków. Od momentu urodzenia dziecka ojciec pozostaje więc
na drugim planie, bo świeżo upieczona mamusia boi się, że partner nie
poradzi sobie z obowiązkami rodzica. Z czasem więc przestaje próbować
włączać się w opiekę nad dzieckiem i zwykle staje się tatą „od święta”.

Jaki jest współczesny ojciec?
Obecnie ojcowie są bardziej zaangażowani w wychowanie dziecka.
Angażują się już nawet przed porodem, chodząc z przyszłą mamą do
szkoły rodzenia. Są coraz częściej obecni przy porodzie. Przejmują tzw.
„kobiece obowiązki”, czyli gotują, piorą przewijają maleństwo, a nawet
biorą urlopy tacierzyńskie i wychowawcze. Nie wstydzą się okazywania
czułości i miłości. Nie czują lęku przed samodzielną opieką nad dzieckiem.
Dziś spacerujący ojciec z wózkiem, ojciec na placu zabaw, ojciec jadący
na rowerze z dzieckiem, ojciec z dzieckiem na lodach, to częsty obrazek
spotykany na ulicach. Obrazek, który już w obecnych czasach nie
wywołuje zdziwienia na twarzach przechodniów.
Nowocześni ojcowie wiedzą, że w dzisiejszych czasach, żeby aby stać
się wartościowym, posiadającym autorytet tatą, trzeba czegoś więcej,
niż twardej ręki. Trzeba dziecku poświęcić swój czas, dać poczucie
bezpieczeństwa i miłość.
Można dziś śmiało powiedzieć, że Tata Polak w wychowaniu
dziecka bierze czynny udział, a pewne stereotypy roli ojca odchodzą
w zapomnienie.

Kontakt do redakcji:

Czego życzyć każdemu ojcu w dniu jego święta?

Biblioteka Publiczna
im. Jana Machulskiego
Aleksandrów Łódzki
pl. Kościuszki 12

Cierpliwości i wytrwałości w wychowaniu dziecka. Aby po latach mógł
powiedzieć, że jest dumny z pociechy i żeby dziecko mogło powiedzieć,
że jest dumne ze swojego taty. I nieoczekiwania od dziecka, że zrealizuje
w swoim życiu niespełnione marzenia rodzica.
Niechaj Wasze pociechy dostarczają Wam jak najwięcej radości, a jak
najmniej trosk w codziennym życiu.

telefon: 609 190 211
e-mail: ela.grochulska@wp.pl

Zdrowia i pogody ducha na każdy dzień roku
wszystkim Ojcom życzy
Urszula Antczak

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
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uniwersytet trzeciego wieku

UTW w Aleksandrowie Łódzkim
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Aleksandrowie Łódzkim niedługo będzie miał 6 lat i cały czas cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród
dojrzałych mieszkańców gminy, ponieważ odpowiada na ich istotne potrzeby, aktywizuje, umożliwia zdobywanie nowej wiedzy, doświadczenia,
pomaga lepiej się zintegrować, ciekawie, aktywnie i twórczo spędzać czas.
Za nami wiele interesujących wykładów, koncertów, projektów, spotkań,
wycieczek, wspólnej zabawy, wypraw
do teatrów i innej aktywności.
Uniwersytet liczy 210 słuchaczy,
a ponad 40% z nich jest bardzo aktywnych. Poza uczęszczaniem na wykłady udzielają się oni na wielu innych polach: poznają województwo
łódzkie na wycieczkach i na spotkaniach Koła Turystycznego, chodzą do
teatrów, filharmonii, współtworzą

nasze pismo (do tej pory ukazało się
26 numerów „Co piszczy w Aleksandrowie”!), rozwijają swoje pasje artystyczne na spotkaniach koła plastycznego, dbają o swoją kondycję fizyczną
na zajęciach jogi, gimnastyki i na basenie, biorą udział w Ogólnopolskich
Marszach Nordic Walking (w tym
roku maszerowaliśmy po pięknym
rezerwacie Grądy nad Lindą), udzielają się społecznie w Partnerstwie na
Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego, drugi rok czytają bajki przedszkolakom.
Tylko w minionym roku akademickim spektakle teatralne i koncerty w filharmonii obejrzało i wysłuchało ponad 700 słuchaczy z naszego
uniwersytetu. W wycieczkach autokarowych po województwie łódzkim
wzięło udział 600 osób, a na wszystkich wieczorkach towarzyskich bawiło się ponad 1000 gości.

Zajęcia koła plastycznego, fot. Elżbieta Grochulska

Za nami kolejny piąty rok akademicki. Jak zwykle zakończyliśmy go
wspaniałą zabawą w sali La Rocca.
Wakacje dla studentów naszego Uniwersytetu wcale nie oznaczają nudy.
Na ten okres zaplanowaliśmy wiele
ciekawych zajęć: warsztaty dziennikarskie (w ramach budżetu obywatelskiego), warsztaty rozwoju osobowości, udział w Projekcie Kanapa, czyli
z klatki do chatki. A dla miłośników
muzyki Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego przygotowało
niedzielne koncerty w parku (szczegóły na str.15).
Pracowałam w korporacji, codziennie dłużej niż 8 godzin. A do tego wyjazdy w delegacje oraz nocne i świąteczne dyżury.
Rok temu, po przejściu na emeryturę, odczułam nagle, że mam bardzo
dużo wolnego czasu. Zastanawiałam
się, co robić, aby nie zasiedzieć się na
kanapie przed telewizorem! Ktoś powiedział mi, że w Aleksandrowie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przekonana, że pewnie nic ciekawego tam
się nie dzieje, wybrałam się do Biblioteki. I tu pierwsze miłe „rozczarowanie”.
Dowiedziałam się, że są tu organizowane i wykłady i działają różne grupy
zainteresowań i można kupić tanie bilety do teatrów i pojechać na wycieczki!
No i „wpadłam”. Zaczęłam chodzić na wykłady. Tematyka większości
z nich jest bardzo ciekawa, a prelegenci nie „odwalają chałtury”. Na emeryturze pomyślałam też sobie, że trzeba zadbać o kondycję, bo większość
czasu w pracy spędzałam przed monitorem komputera! Zapisałam się na
gimnastykę i jogę. Zarówno Gosia, jak
i Joasia prowadzą bardzo fajne zajęcia
sportowe. A co najważniejsze, są bardzo wyrozumiałe, że jakiegoś ćwiczenia nie mogę zrobić. No a te wycieczki!?
Wyprawy do Grotnik długo nie zapomnę! Nie wiedziałam, że w okolicach
Łodzi jest tyle mało znanych „perełek” do zobaczenia! Oglądałam zabytkowe ciekawostki powiatu sieradzkiego, zgierskiego, łęczyckiego, łowickiego
i opoczyńskiego. I rzecz najważniejsza
– na różnych imprezach spotkałam
pełno fajnych ludzi.
I tak minął mój pierwszy rok „studiowania” na Aleksandrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Mam nadzieję, że następny rok zajęć będzie tak
samo ciekawy jak ten 2016/2017.
O swoim uczestnictwie
w zajęciach UTW pisze
Maria Grzegorzewska

Basia Graczyk z przedszkolakami, fot. z archiwum UTW
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ptaki w naszej gminie
Ptaki w naszej gminie to 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
I tak i nie. Zdania na ten temat są podzielone nawet wśród
ornitologów. Prawdą jest, że ptaki bez nas całkiem dobrze
sobie radzą, a dokarmiamy je właściwie, aby poprawić
swoje samopoczucie, móc obserwować i podziwiać je przy
karmniku, zrobić fajne zdjęcia. Nierozsądnym karmieniem
nie tylko nie pomożemy ptakom, ale zrobimy im wiele krzywd.
Najlepiej karmić ptaki tylko zimą, kiedy jest duża pokrywa
śniegu i silny mróz. Najważniejsza wtedy jest konsekwencja.
Nie wolno przerwać karmienia, bo ptaki, przyzwyczajone
do stałej stołówki, nie poradzą sobie, kiedy nagle zabraknie

jedzenia i umrą z głodu. Nie należy natomiast karmić
dzikich ptaków w okresie wiosenno-letnio-jesiennym.
Wtedy mają bowiem pokarmu pod dostatkiem. I pamiętajmy,
że nie wolno dawać ptakom pieczywa, a już pod żadnym
pozorem namokniętego! W okresie ciepłych dni, szczególnie
latem, kiedy mamy więcej czasu, warto ograniczyć się do
obserwowania ptaków i cieszenia się ich towarzystwem. Jeśli
mamy ogród, wystawmy ptasi pojnik. Może to być zwykła
duża podstawka pod donicę. I pamiętajmy o dolewaniu
świeżej wody. Można też zadbać o nasze wspólne, parkowe,
aleksandrowskie ptaki i pilnować, aby latem miały zawsze
wodę w pojnikach.

Bocian biały

Kowalik

Bocian biały to symbol polskiej przyrody i ptak, który
przynosi szczęście. Objęty jest ochroną gatunkową. Ten powszechnie znany i lubiany ptak obecny jest również w wiejskim krajobrazie naszej gminy. Ma spore rozmiary (rozpiętość
skrzydeł ok. 2 m), białe upierzenie z czarnymi lotkami, czerwone, długie nogi i prosty, również czerwony, dziób (młode boćki, do osiągnięcia pierwszego roku życia, mają czarne
dzioby i nogi). Bocian żyje długo, bo ok. 20-30 lat. Charakterystycznym głosem tego ptaka jest klekot dziobem. Klekocze,
niczym karabin maszynowy, zarówno na powitanie, jak i wyrażając zaniepokojenie. Jest mięsożerny, jego dieta jest bardzo urozmaicona. Gnieździ się najczęściej na wysokich drzewach i słupach w pobliżu podmokłych łąk i dolin rzecznych,
blisko ludzi. Buduje duże gniazdo, które z czasem osiąga do
2 m głębokości, do 1,5 m średnicy i waży często ponad 250 kg!
Największe miało 4 m wysokości i ważyło ponad tonę! Czasami, po powrocie z zimowisk, bocian musi walczyć o swoje
gniazdo z innym. Walki te przybierają różne formy oraz stopień nasilenia – od postawy grożącej aż do starć w powietrzu.
Bocianie gniazda chętnie zajmują inne ptaki: wróbel, mazurek, szpak. Są takie miejscowości w Polsce, gdzie od setek lat
bociany mają swoje gniazda w tym samym miejscu. W naszej gminie i najbliższej okolicy znalazłam kilkadziesiąt bocianich gniazd. Warto wybrać się na poszukiwania i obserwować te piękne ptaki, jak wychowują swoje dzieci, jak uczą
je latać, jak zachowują się w gnieździe.

To ptak bardzo ruchliwy i osobliwy. Jedyny polski ptak,
który wbrew prawu grawitacji, potrafi poruszać się po korze
drzew głową w dół, bez podpierania się ogonem, jak to czynią dzięcioły. Ma krępe ciało o stalowoszarej barwie i przebiegającą przez oko czarną pręgę, jak Zorro. Jego dziób jest
dość długi i silny, ogon krótki, a silne nogi zaopatrzone są
w długie i ostre pazury. Podczas wybierania nasion zabiera ich kilka, ale zjada tylko jedno, resztę utyka pod korą
drzew na czarną godzinę. Kowalik jest częstym gościem
przy karmnikach. Ma zwyczaj gniazdowania w opuszczonych dziuplach dzięcioła dużego. Są one jednak dla niego
za duże, więc zmniejsza ich otwór, oblepiając brzegi mieszanką ziemi i gliny. Wnętrze wyścieła natomiast płatkami kory sosnowej. Do tak przygotowanego „domu” żaden
nieproszony gość się nie dostanie. Kowaliki to prawdziwi
hazardziści wśród ptaków. Wyprowadzają tylko jeden lęg
w roku, w kwietniu (inne małe ptaki nawet kilka). Samica
składa wtedy 5-8 białych jaj, z nielicznymi rdzawymi, szarymi plamkami. Jeśli kowalikom uda się wyprowadzić lęg
w okresie największej dostępności pokarmu – gąsienic motyla, dostępnych tylko przez dwa tygodnie w roku, i to pod
warunkiem odpowiedniej pogody – przeżyje bardzo dużo
piskląt (nawet ponad 80%). Jeśli nie – straty w lęgu będą
ogromne, a drugiego już u kowalików nie będzie.

Czy dokarmiać ptaki?

(Sitta europaea)

(Ciconia ciconia)

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Grochulska
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atrakcje przyrodnicze

Atrakcje przyrodnicze blisko nas

Jednym z moich ulubionych miejsc w najbliższej okolicy
jest rezerwat przyrody „Grądy nad Lindą”. Polecam go tym,
którzy lubią aktywny wypoczynek i naturę. To jedno z najmniej zmienionych ludzką ręką uroczysk leśnych. Można tutaj
wędrować wąskimi ścieżynkami, prowadzącymi po zróżnicowanym terenie wzdłuż wijącej się Lindy oraz jej dopływu. Rezerwat leży na terenie Nadleśnictwa Grotniki, a więc całkiem
blisko Aleksandrowa, niespełna kilka minut jazdy busem lub
samochodem. Nie jest to też zbyt daleko dla rowerzystów.
Zachwycimy się tutaj unikatową roślinnością, pięknym
urozmaiconym krajobrazem oraz bogactwem różnego gatunku lasów, mających cechy lasu naturalnego: grądy, łęgi,
lasy mieszane. Przeważają drzewa liściaste oraz bardzo bogaty podszyt. Rosną tu gatunki chronione m.in. wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, storczyki, konwalia i wiele
innych interesujących roślin. Najstarsze dęby mają ponad
250 lat! Główną atrakcją rezerwatu jest kompleks źródeł
i wysięków wody oraz fragment doliny rzeki Lindy, płynącej miejscami w głębokim wąwozie (widok zachwycający). Bogaty też jest świat zwierząt. Występują tu leśne ssaki
(zając, sarna, dzik), a poza tym gniazdują ptaki objęte ścisłą
ochroną: dzięcioł średni, czarny, muchołówka mała. Spotkamy tu również związane z wodą minogi strumieniowe,
traszki, żaby, kaczki krzyżówki.
Dla aktywnego miłośnika przyrody najważniejsze jest
jednak, aby rozkoszować się pięknymi widokami, obcować z dziką przyrodą i w miarę sprawnie poruszać się po
terenie. To wszystko umożliwia polecany przeze mnie rezerwat. Rowerzyści mogą delektować się rezerwatem na
rowerze, bowiem komfortową jazdę umożliwia szeroka, leśna droga, biegnąca wzdłuż jego zachodniej krawędzi. Ale
najwięcej wrażeń dostarczy wędrówka ścieżkami w bezpośrednim sąsiedztwie Lindy, w samym sercu rezerwatu.

Rezerwat chroniony jest w ramach sieci Natura 2000. Zasadniczymi celami ochrony są:
•
zachowanie naturalnego krajobrazu rzeki i strumienia śródleśnego
•
zachowanie unikalnych form geomorfologicznych,
wysięków i nisz źródliskowych
•
zachowanie grądowych i łęgowych zbiorowisk leśnych z bardzo bogatą szatą roślinną.
Najłatwiej dotrzeć do niego od strony Grotnik (parking
przy kąpielisku nad Lindą), albo od strony Jedlicza – po
przecięciu torów kolejowych należy skręcić w prawo, potem z głównej drogi w lewo w ul. Obrońców Warszawy (już
na terenie Zgierza).

Tekst i zdjęcia: Elka Grochulska

Działania Partnerstwa na Rzecz Aleksandrowa
Łódzkiego wspiera firma ENDURO

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.
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tydzień bibliotek

„Biblioteka. Oczywiście” Tydzień Bibliotek w Aleksandrowie

Sami swoi w Bibliotece, fot. Henryk Zych
W roku 2017 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście”.
I oczywiście w aleksandrowskich bibliotekach dużo się działo. Przygotowaliśmy ciekawą ofertę, zarówno dla starszych, jak i dla
młodszych czytelników naszych
placówek.
We wtorek 9 maja odbyło się bardzo interesujące spotkanie z reporterem i podróżnikiem – Tomaszem
Grzywaczewskim, autorem książki
„Przez Dziki Wschód”. Pan Tomasz
zabrał nas w podróż przez Syberię,
pustynię Gobi, Tybet, aż do Indii, śladami Witolda Glińskiego, który uciekł
z syberyjskiego łagru. Poza wspaniałą opowieścią mogliśmy obejrzeć
niesamowite zdjęcia z tej niezwykłej
wyprawy.

Dużą popularnością cieszyło się
również spotkanie z Dariuszem Koźlenko – autorem książki „Sami swoi”
oraz Jerzym Janeczkiem – odtwórcą roli Witii Pawlaka w kultowym
filmie. Miało ono miejsce 18 maja.
Pan Koźlenko opowiadał o fenomenie „Samych swoich” i o zawodowej
rywalizacji między dwoma głównymi bohaterami filmu – Władysławem
Hańczą i Wacławem Kowalskim. Natomiast Jerzy Janeczek mówił o tremie debiutantów i aktorskich ambicjach. Obaj panowie nawiązali bardzo
dobry kontakt z aleksandrowską
publicznością.
Ostatnim punktem, skierowanym
do dorosłego czytelnika, w ramach
Tygodnia Bibliotek, były warsztaty fotograficzne „Spotkania z przyrodą”. W sobotę 27 maja na terenie
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rezerwatu Torfowisko Rąbień zebrali
się miłośnicy fotografowania, by pod
kierunkiem profesjonalistów nauczyć
się tajników dobrego ujęcia. Michał
Ludwiczak oraz członkowie Związku
Polskich Fotografów Przyrody pokazywali uczestnikom warsztatów podstawowe i zaawansowane techniki
fotograficzne.
8 i 10 maja Filia nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży i Filia nr 2 zorganizowały „Bajkową grę przestrzenną”. W tych
dniach gościłyśmy uczniów z klasy I A
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i II B ze
Szkoły Podstawowej nr 4. Zadaniem
uczestników było jak najszybsze dotarcie do mety. Po drodze czekały na
nich różne zagadki i zadania dotyczące znanych bajek. Trzeba więc było
w odpowiednim czasie ułożyć puzzle,
oddzielić od siebie różnokolorowe

tydzień bibliotek
ziarnka fasoli, ułożyć rozsypankę
z tytułów czy odgadnąć tytuły wybranych bajek na podstawie przedmiotów, a nawet zaśpiewać ulubioną
piosenkę z bajki. Drużyny wykazały
się dużą wiedzą, zręcznością i szybkością w wykonywaniu napotkanych
zadań (często kończyli je jeszcze przed
czasem). Jak w każdej „planszówce”,
duże znaczenie miało też szczęście i to
przede wszystkim ono przyczyniło się
do zwycięstwa poszczególnych grup.
A ponieważ ustaliliśmy wspólnie,
że liczy się dobra zabawa, a nie wygrana, na wszystkich buziach gościł
uśmiech. Zabawa była wyśmienita.
9 maja w czytelni Biblioteki odbyło
się przedstawienie pt „Piraci na Bibliotece” przygotowane i wystawione przez
Koło Czytelnicze za szkoły Podstawowej nr 4, pod opieką pani Marzeny Wlazłowicz-Pietras. Młodzi aktorzy-piraci szukali ukrytego w bibliotece skarbu,
którym okazały się (oczywiście!) książki. Zachęcali widzów, czyli przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 2, do
systematycznego sięgania po ten skarb.

W imieniu Organizatorów zapraszamy
Czytelników „Co piszczy w Aleksandrowie”
do Lubomierza na przypadający w tym roku
w dniach 12-13 sierpnia 2017 r.
XXI Ogólnopolski Festiwal Filmów
Komediowych
W programie m.in.:
• II edycja Maratonu MTB Kargula i Pawlaka
• koncerty: Edyty Geppert, zespołów PECTUS
i Red Lips
• występ kabaretu K2
Ponadto projekcje filmowe, spotkania z aktorami oraz
odsłonięcie pamiątkowych tablic w Zaułku Filmowym!
Więcej informacji na stronie http://www.lubomierz.pl/

Dzieci z klasy II B z SP nr 4 podczas rozwiązywania zadań z „Bajkowej gry przestrzennej”, fot. Justyna Sobczak
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Członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody zdradzają tajniki dobrego fotografowania, fot. Elżbieta Grochulska
Nie zabrakło również zagadek adresowanych do najmłodszych uczestników
spotkania, którzy świetnie sobie z nimi
poradzili.
W czasie Tygodnia Bibliotek w Filii dla Dzieci i Młodzieży można było
także obejrzeć wystawę książek wykonanych przez rodziców i dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2, w ramach
konkursu „Moja wymarzona książka”.

Aktorzy z przedstawienia „Piraci w Bibliotece” na naszej bibliotecznej scenie,
fot. Justyna Sobczak

W Bibliotece w Sobieniu i w Bełdowie została zorganizowana akcja „Biblioteka pędzi na shopping”. Czytelnicy proponowali książki, które następnie
zostały zakupione do księgozbioru. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Słoiczek pytań”, w którym każdy
mógł sprawdzić swoją wiedzę z zakresu
literatury. Poza tym w poszczególnych
filiach bibliotecznych miały również
miejsce lekcje, mające ukazać książkę i czytanie, jako świetną zabawę dla
każdego.

Justyna Sobczak Iwona Zarzeczna Milena Sikorska

Redakcja pisma
„Co piszczy w Aleksandrowie”
zaprasza mieszkańców gminy
na koncert wirtuoza skrzypiec Izabelli Żebrowskiej
03.09. 2017 (niedziela) o godz.16.00
do parku miejskiego

Biblioteka Publiczna
im. Jana Machulskiego
zaprasza do bibliotecznego ogrodu
na Wspólne śpiewanie piosenek
Powstania Warszawskiego
01.08.2017 (wtorek) o godz.18.00

Koncert w ramach
Budżetu Obywatelskiego
Aleksandrowa Łódzkiego
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letnie koncerty
Wykonawcy tegorocznej edycji Letnich Koncertów w Parku

„Melodie na wakacje” – niepowtarzalny
koncert największych przebojów muzyki
rozrywkowej, w wykonaniu orkiestry dętej
OSP z Aleksandrowa Łódzkiego pod dyrekcją
Gabrieli Krawczyńskiej-Tesarskiej. Wystąpi
najlepsza w województwie orkiestra dęta.
Usłyszymy najpopularniejsze standardy jazzowe, walce, czardasze, melodie filmowe,
musicalowe, wielkie przeboje lat 60. i wiele
innych tematów muzycznych, które wprawią słuchaczy w pogodny, letni nastrój.

„Paryskie ulice” – koncert zespołu Club de
Paris. Zespół powstał w 2012 roku w Łodzi.
Jest przedstawicielem tak zwanego Gypsy
Jazz – specyficznego rodzaju muzyki jazzowej, który miał swój początek w latach
30. ubiegłego wieku we Francji. To połączenie muzyki cygańskiej, swingu oraz klimatu ówczesnego Paryża. To piorunująca
mieszanka wirtuozerii gry, pięknych melodii dekadencji okresu międzywojennego
oraz swingowego szaleństwa. W repertuarze koncertu nie zabraknie takich przebojów, jak „Oczy czarne” czy „Minor swing”.

„Klezmers music” – koncert zespołu Jedyne Takie Trio. To zespół kameralny, który powstał w 2011 roku z inicjatywy Katarzyny Moryś-Pałuby. Grają w nim
profesjonalni muzycy z wyższym wykształceniem, nauczyciele akademiccy, filharmonicy. Prezentują muzykę klasyczną
i rozrywkową. Promują tradycyjne melodie
ludności żydowskiej.

„Śródziemnomorskie klimaty” – koncert
Funny Fingers. Muzyka, którą proponuje
zaspół jest wynikiem wspólnych zainteresowań flamenco, muzyką latynoamerykańską i jazzem.Są to żywiołowe i pełne kunsztu
muzycznego kompozycje. Instrumentaliści
zespołu – Ireneusz Walczak i Michał
Izydorczyk – imponują wirtuozerią gry na
gitarze, znakomitą improwizacją, wspaniałą interpretacją folkowych rytmów i doskonałym „zgraniem”. Koncerty zespołu odbywają się zarówno w miejscach kameralnych,
jak i na scenach plenerowych całej Europy.

„Bałkany na jazzowo” – koncert Pavla
Samokhina – Rosjanina, który wybrał życie w Polsce. Raczy nas on ochrypniętym
wokalem, łamaną polszczyzną doprawianą
rusycyzmami, a przede wszystkim witruozerią gry na trąbce. Studiował na Wydziale
Jazzu w Rostowie, ukończył Klasę Trąbki
na Wydziale Klasycznym, jest dyplomantem Konserwatorium im. Rachmaninowa.
Z jego inicjatywy powstał zespół Samokhin
Band – orkiestra, która gra jazz, funky, ska,
folk. Paweł Samokhin będzie na koncercie
śpiewał i grał na trąbce bałkańską muzykę
inspirowaną jazzem.

„Volare Cantare” – największe włoskie
przeboje w wykonaniu Alberta Amatiego.
Artysta zaśpiewa piosenki, które kiedyś nuciła cała Polska. Usłyszymy m.in. Mamma
Maria, Felicita, Mambo Italiano, Volare
i wiele innych, nieśmiertelnych utworów.
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„Muzyka świata” – koncert zespołu Yankel
Band. Zespół koncentruje się na tworzeniu
własnej muzyki instrumentalnej, opartej na akustycznym brzmieniu i improwizacji. W ich kompozycjach (Piotra Przybyła
i Krzysztofa Kociszewskiego) słychać elementy jazzu, bluesa, muzyki etnicznej.
Główną cechą muzyki Yankel Band jest słowiańska melodyjność tematów. Twórczość
grupy można zaliczyć do World Music.

„A kto się kocha w tobie” – koncert Barbary
Twardosz. Barbara Twardosz pochodzi
z dawnych polskich kresów wschodnich,
jest absolwentką Akademii Muzycznej
w Mińsku, w klasie fortepianu i jedną z najlepszych w Polsce wykonawczyń repertuaru
rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego.
Dysponuje wspaniałym, ponaddwuoktawowym głosem, pozwalającym jej śpiewać
trudny i różnorodny repertuar.

„Skrzypcowe wariacje” – po raz kolejny
przed aleksandrowską publicznością wystąpią młodzi, zdolni artyści: Anna – studentka Akademii Muzycznej w Łodzi i jej
brat Tymoteusz – uczeń Średniej Szkoły
Muzycznej. Zagrają muzykę klasyczną i rozrywkową. Ania i Tymoteusz Pietrzakowie na
skrzypcach grają od dziecka. To jest ich pasja, miłość, sposób na życie. Muzyka towarzyszy im bez przerwy. Biorą udział w koncertach organizowanych w naszym mieście,
uświetniają swoją grą wernisaże i inne kulturalne imprezy. Występowali w Filharmonii
Łódzkiej, Teatrze Wielkim w Łodzi, kościołach i wielu innych zacnych miejscach.

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 bardzo utalentowana
Renata Banacka-Walczak.

Renata banacka-walczak
Nie jesteś rodowitą aleksandrowianką?
Nie, nie jestem. Urodziłam się
w Łodzi. Wychowywałam się na starym Widzewie, w domu, w którym zawsze była obecna muzyka, choć nikt
w rodzinie nie miał profesjonalnego wykształcenia muzycznego. Moja
babcia grała na fortepianie i mandolinie, a mój ojciec akompaniował sobie na gitarze, podczas wykonywania
arii operetkowych, które uwielbiał

śpiewać przy każdej okazji. W związku z tym spotkaniom rodzinnym zawsze towarzyszyła muzyka na żywo.
Taki artystyczny klimat zaowocował
tym, że od najmłodszych lat czułam,
że chcę być jak najbliżej tej pięknej
dziedziny sztuki, jaką jest muzyka.
Swoją edukację muzyczną rozpoczęłam w Podstawowej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu, pod czujnym okiem – niestety nieżyjącej już
– prof. Marii Urbańskiej, którą do tej
pory mile wspominam.
To dopiero początki twojej życiowej przygody z muzyką. Był ciąg
dalszy?

Renata Banacka-Walczak urodziła się w 1970 roku w Łodzi,
w rodzinie o muzycznych tradycjach. Tutaj ukończyła szkołę
podstawową oraz podjęła dalszą
edukację. Jest absolwentką Średniej Szkoły Muzycznej im. St.
Moniuszki oraz Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie ukończyła
klasę dyrygowania. Od dwudziestu lat mieszka w Aleksandrowie
Łódzkim. Obecnie jest dyrygentem Chóru Kameralnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
dyrygentem chóru Towarzystwa
Śpiewaczego „Lutnia” w Aleksandrowie, nauczycielem śpiewu i emisji głosu w aleksandrowskim MDK oraz Łódzkim
Domu Kultury oraz wokalistką
grupy „NovaBossa”. Jest również współzałożycielem Partnerstwa na rzecz Aleksandrowa
Łódzkiego.

Po ukończeniu Podstawowej Szkoły Muzycznej dostałam się do Średniej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Łodzi, do klasy fortepianu.
Podczas drugiego roku nauki postanowiłam rozszerzyć edukację dodatkowo o klasę śpiewu klasycznego. W tym czasie uczyłam się w XXIX
Liceum Ogólnokształcącym, w klasie
matematyczno-fizycznej. Nie było
łatwo i w trzeciej klasie liceum przeniosłam się do klasy o profilu ogólnym. Maturę zdawałam równocześnie z dyplomami w średniej szkole
muzycznej – było to duże wyzwanie
życiowe, jak się okazało nie pierwsze.
Podejrzewam, że do Aleksandrowa
sprowadziła cię wielka miłość?
Owszem. Irka, mojego przyszłego
męża, spotkałam w II klasie Średniej Szkoły Muzycznej. Śpiewaliśmy
wspólnie w szkolnym chórze, który był obowiązkowy dla wszystkich
słuchaczy. Zaintrygowały mnie jego
długie włosy i interesujące dźwięki, które podczas przerw miedzy zajęciami wydobywały sie z jego gitary, na której zaciekle ćwiczył na
korytarzach.
Ale to nie koniec twojej edukacji
muzycznej?
Próbowałam dostać się do Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydział
Wokalno-Aktorski. Ostatecznie, mając już dyplom szkoły średniej ze śpiewu, zdecydowałam sie na poszerzenie horyzontów i zdałam na Wydział
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Dyrygentury. Śpiew był moim przedmiotem dodatkowym. Przez całe studia śpiewałam również w Chórze Kameralnym prowadzonym przez prof.
Zygmunta Gzellę, gdzie wielokrotnie wykonywałam partie sopranu
w mszach W.A. Mozarta i F. Haendla. Dyplom dyrygencki ukończyłam
w klasie prof. Zbigniewa Pawelca.
Rozpoczęłaś pracę. Jakie były
początki?
Pracować zaczęłam jeszcze w czasie studiów. Po ślubie zamieszkaliśmy w Aleksandrowie. Na czwartym
i piątym roku studiów pracowałam
jako wychowawca w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie
oraz w aleksandrowskim MDK-u jako
nauczyciel śpiewu. W tym czasie zdawałam do II edycji spektaklu „Metro”
oraz do Operetki Warszawskiej, czyli obecnie Teatru Roma w Warszawie,
którego dyrektorem artystycznym był
Andrzej Knapp. Obydwoje z mężem
dostaliśmy pracę w operetce, jednak
na dłuższą metę praca w Warszawie
oraz studia w Łodzi z różnych przyczyn okazały sie niemożliwe. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia Akademii Muzycznej wyjechałam na tak
zwane „saksy” do Niemiec. Przez pięć
sezonów śpiewałam z bardzo popularnym na terenie krajów niemieckojęzycznych piosenkarzem o nazwisku
Freddy Quinn, który jest znany m.in.
z takich przebojów jak „La Paloma”.
Dzięki koncertom na terenie całych
Niemiec, znałam w tym czasie ten
kraj lepiej niż Polskę. Występowałam
również w krajach Beneluksu, w Rzymie, a nawet w Brazylii.
Czy masz w swoim dorobku artystycznym trwałe ślady w postaci nagranych płyt?
Owszem, ukazały się dotychczas
trzy płyty o tytułach: „Just The Two
Of Us”, „Jeden sen” oraz „Better Than
Anything”. Nagrałam je w towarzystwie wybitnego jazzowego wibrafonisty – Karola Szymanowskiego – twórcy techniki gry sześcioma
pałkami na wibrafonie. Dla niewtajemniczonych, był to jak dotąd pierwszy i jedyny taki duet na świecie, czyli
głos i wibrafon oraz marimba basowa.

artyści wokół nas
Wiem, że jesteś bardzo zajęta.
To prawda. Prowadzę zajęcia muzyczne w ŁDK w Łodzi i w MDK
w Aleksandrowie. Prowadzę też chór
Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
w Aleksandrowie oraz Akademicki Kameralny Chór Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Często koncertujemy na terenie Polski, a także
w krajach Europy. Występuję również
z mężem w zespole „NovaBossa”,
z którym wykonujemy brazylijską
bossa novę oraz standardy jazzowe. Bywa, że w ciągu roku koncertuję około 150 razy.
Jestem pełen podziwu dla twojej
kondycji fizycznej. Czy w tym natłoku zajęć znajdujesz czas dla siebie i rodziny?
Z wolnym czasem bywa różnie, ale
staram się, aby rodzina nie odczuwała specjalnie moich nieobecności,
dlatego często występujemy wspólnie – rodzinnie. A tego czasu musi
mi jeszcze wystarczyć na moje studia podyplomowe oraz kurs języka angielskiego i przygotowania do
doktoratu.

Co ci sprawia największa satysfakcję w twojej pracy?
Niewątpliwie wyróżnienia i nagrody zdobywane przez chóry, które prowadzę. Chociażby ostatnie
„Srebrne Pasmo” dla chóru aleksandrowskiej „Lutni” na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym
„Pater Noster” w Strzebczu oraz III
nagroda dla Chóru SAN, na Festiwalu Chóralnym na Kaszubach. Ale
nie ukrywam, że praca z najmłodszymi daje mi również dużo radości
i satysfakcji. Jestem świadoma, że
mam okazję obserwować ich postępy i rozwój muzyczny i tym samym
przyczyniać się do poszerzania coraz większej rzeszy ludzi kochających muzykę.
W holu naszego MDK-u w Aleksandrowie widzimy dyplomy zdobyte na różnych konkursach, w których
brali udział twoi uczniowie.
To wszystko jest wynikiem mojej pasji związanej z zawodem muzyka, ale również ze świadomością,
że mogę robić to, co lubię. A wiem,
że jest to dar dany niewielu ludziom.

Jesteście z Irkiem rodzicami
dwóch synów, którzy także kształcą się muzycznie. Kiedy możemy
się spodziewać waszego wspólnego
koncertu?
Z naszym starszym synem Erykiem występowaliśmy wspólnie
podczas letnich koncertów w parku
miejskim w Aleksandrowie w 2015
i 2016 roku. W 2015 roku graliśmy
wspólnie z prowadzoną przeze mnie
orkiestrą koncert Antonio Vivaldiego na dwie gitary, w 2016 koncert
„W rytmach bossa novy”. W zeszłym
roku graliśmy całą naszą czwórką na
XXVII Międzynarodowym Festiwalu
Muzyczne Lato - Vivat Rodzina, który odbywa się w pobliskich Sokolnikach. W najbliższym czasie planujemy wspólny koncert w ramach
„Jesieni pełnej muzyki”.
Życzę tobie i całej waszej czwórce
wielu osiągnięć w tej trudnej i wymagającej mnóstwa pracy dziedzinie sztuki, dostarczającej słuchaczom wielu wzruszeń.

Rozmawiał Henryk Zych

Fot. Henryk Zych
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Pałac Rzewuskich w Bratoszewicach

Po ziemi zgiersko-łowickiej
Na tę wycieczkę wybraliśmy się
20 maja 2017 r. Jak zwykle pojechałam z radością. Te wyjazdy pozwalają mi poznać miejsca w najbliższej
okolicy, o których istnieniu często nie
wiedziałam.
Zaczęliśmy od Ozorkowa, w którym nigdy wcześniej nie byłam.
Ozorków leży w dolinie rzeki Bzury,
na południowym brzegu pradoliny
warszawsko–berlińskiej, w odległości tylko 20 km od Łodzi. Jego historia sięga XV wieku, więc jest to miasto dużo starsze od Aleksandrowa.
Pierwsza wzmianka o małej wiosce,
położonej wśród lasów i bagien, należącej do rodu Szczawińskich herbu
Prawdzic, pochodzi z 1415 roku. Ozorków łączy z Łodzią najdłuższa linia
tramwajowa w Polsce (nr 46) i najpewniej druga, najdłuższa w świecie
(po belgijskim tramwaju nadmorskim
– 38 km). W Ozorkowie obejrzeliśmy
z zewnątrz dwa pałace Schlosserów
i udaliśmy się do kościoła ewangelicko–augsburskiego p.w. Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa. Ten
bardzo piękny, późnoklasycystyczny
obiekt zbudowano w 1842 roku. Ufundowali go Schlosser i Werner. Wiele

informacji uzyskaliśmy od opiekunów kościoła, którzy opowiadali nam
o samym budynku, ale też o pobliskim cmentarzu ewangelicko–augsburskim. Historia cmentarza wiąże
się ściśle z historią Ozorkowa. Można tu zobaczyć ciekawe zabytki Sztuki Sepulkralnej (powiązanej ściśle
z kultem zmarłych). Wiele nagrobków pochodzi z XIX wieku. Występują w formie grobowców i sarkofagów.
Spotkamy tu bogato zdobione, metalowe ogrodzenia, stalle, krzyże, płyty
i figury aniołów. Najbardziej okazałe budowle na cmentarzu to Mauzoleum Schlosserów i grobowiec
rodziny Wernerów. Równie interesujące, choć wybudowane z mniejszym
przepychem, są groby Scheiblerów,
Wegnerów, Weilów czy Janaszów.
Z Ozorkowa pojechaliśmy na
wschód, zatrzymując się w miejscach
wartych obejrzenia. Pierwsze z nich
to Dzierżązna, niewielka wieś nad
rzeką Dzierżązną. Znajduje się w niej
ładny dwór, wzniesiony w 1924 roku
w miejscu dawnego, modrzewiowego. Jest to typowy dwór Polski, kryty
mansardowym dachem z lukarnami.
Dzisiaj mieści się tu Gminne Centrum
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Kultury i hotel. Mieszczący się obok
ośrodek rekreacyjno–sportowy, stawy i domki campingowe stanowią
doskonałe miejsce do organizowania imprez plenerowych. W czasie
II wojny światowej w Dzierżąznej
znajdowała się filia obozu dla dzieci
z ul. Przemysłowej w Łodzi. Opowiedziała nam o tym dyrektorka szkoły.
Niespełna pięć kilometrów na
wschód leży wieś Biała. To nasz następny przystanek. Atrakcją turystyczną Białej jest kościół p.w. Świętych Piotra i Pawła z II połowy XV w.
Jest drewniany, trójnawowy, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, kryty
gontem. W pięknym wnętrzu zobaczymy belkę tęczową z krucyfiksem
z XVI wieku, ambonę z rokokowym
baldachimem, zdobioną rzeźbami
czterech ewangelistów i krucyfiks
z XVII wieku. Kościół okala ceglany mur. Wewnątrz stoi zabytkowa,
licząca niemal 300 lat, drewniana
dzwonnica.
Teraz jedziemy nieco dalej – do leżącego między Piątkiem a Sobotą Borowa. Tu znajduje się dworek, w którym urodził się Władysław Grabski

poznaj swój kraj

Wyplatanie wikliny w Konarzewie
Z Orłowa udaliśmy się do Soboty.
Tutaj zwiedziliśmy dwa obiekty: kościół obronny oraz stojący w zabytkowym parku, renesansowy dwór
Zawiszów, w latach międzywojennych przebudowany w stylu neogotyckim. Parterowy romantyczny
pałacyk swym wyglądem naśladuje gotycki zamek. Nad wejściem jest
podwyższenie przypominające wieżę bramną, a z drugiej strony, od północy, znajduje się baszta. W otaczającym go, dużym parku ze starymi,
wielkimi drzewami znajdują się budynki gospodarczo-mieszkalne. Pałacyk okala fosa. Tutaj urodził się
Artur Zawisza - bohater walk narodowowyzwoleńczych, uczestnik powstania listopadowego, odznaczony
krzyżem Virtuti Militari.

Przed dworem w Borowie

Fragment zabytkowego kościoła obronnego w Orłowie
(6 VII 1874) – premier i autor reformy
walutowej w międzywojennej Polsce, twórca polskiej złotówki. Obecny właściciel dworu opowiedział nam
wiele interesujących historii związanych z tym miejscem.

zdradzają tajniki wyplotu i oprowadzają po plantacji. Zorganizowali też
minimuzeum wikliniarskie. Mogliśmy samodzielnie spróbować wyplatać wiklinę, więc skwapliwie skorzystaliśmy z okazji.

Opuszczamy Borowo i jedziemy do
Konarzewa. Jak się okazało, ta wizyta to niespodzianka dla uczestników wycieczki. W bardzo urokliwym
miejscu, wśród łąk i pól, znajduje się
plantacja wikliny. Gospodarze od ponad 100 lat kontynuują rodzinną tradycję wikliniarską. Odbywają się tu
plenery wikliniarskie, na których
dzielą się swoją wiedzą, opowiadają o przyrodzie, o uprawie wikliny,

Czas zawitać do Orłowa. Orłów słynie z gotyckiego kościoła p.w. Bożego Ciała i św. Jadwigi. Budowla ma
charakter obronny i zaliczana jest do
najciekawszych obiektów tego typu
w regionie. Od południa w jej mur jest
wtopiona okrągła baszta z otworami
strzelniczymi. Obok wejścia znajdują
się dwie renesansowe płyty nagrobne
z XVI wieku, z płaskorzeźbami przedstawiającymi rycerzy herbu Ciołek.
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Ostatnim punktem na trasie naszej wycieczki były Bratoszewice. W latach 1921-1922 wzniesiono tutaj z wielkim rozmachem pałac
dla Kazimierza Rzewuskiego, który był właścicielem tych dóbr od 1911
roku. Była to letnia rezydencja Rzewuskich, którzy na stałe mieszkali
w Warszawie przy ul. Siennej. Pałac
został wybudowany w stylu renesansu francuskiego. Architektura rezydencji była fantazyjna – główne wejście od frontu z czterokolumnowym
portykiem jońskim zakończono trójkątnym szczytem. Ta piękna architektonicznie bryła jest niestety bardzo zniszczona. Szkoda, bo to jeden
z najciekawszych tego typu obiektów w województwie łódzkim. Pałac i otaczający go wspaniały park są
wpisane do rejestru zabytków.
W Bratoszewicach zakończyliśmy
naszą wycieczkę. Serdecznie zapraszam na następną.

Tekst: Barbara Szutenbach
Zdjęcia: Irena Skrocka

ciekawe książki z aleksandrowskiej biblioteki
Joanna Krzyżanek, Dobre uczynki
Cecylki Knedelek

Sprzątanie nie musi być nudne. Może się
nawet okazać, że dzięki porządkom zacznie się ciekawa przygoda. Jak mówi Cecylka: „Zawsze musi być jakiś początek.
Taki punkt, w którym coś się zaczyna”.
W trakcie wiosennych porządków na strychu nasza bohaterka znajduje stary pamiętnik – Zapiski Eleonory. Dobro jest jak
ciasteczko z leśnymi poziomkami. Dzięki pomocy pani Ludmiły dziewczynka poznaje historię niewidzialnej ręki, programu, którego celem było zaszczepienie w młodych ludziach idei
bezinteresownej pomocy innym. Cecylka postanawia – podobnie jak Eleonora – pomagać innym, nie chwaląc się tym,
a wręcz robiąc to w taki sposób, aby nikt nie znał tożsamości
autora dobrego uczynku. Do działania przyłączają się też przyjaciele dziewczynki. A co mogą zrobić małe dzieci? Przekonajcie się sami, czytając te opowiadania. Książeczka o Cecylce powstała w ramach projektu „Mały Wolontariat”, który uczy, że
każdy (nawet najmłodszy) może pomagać.

Romek Pawlak, Czy będę emerytem,
czyli po co komu starość?

Seria „Duże Dzieciaki” porusza tematy, z którymi dorośli spotykają się na co
dzień, a które dla dzieci często są abstrakcyjne. Autor w przystępny i ciekawy sposób objaśnienia dzieciom takie zagadnienia, jak ekonomia, polityka i wiele innych.
Bohaterami serii jest rodzina Wójcików.
W tym tomie Bartek został pod opieką
babci. Okazuje się, że wyobrażenia chłopca
na temat seniorki odbiegają zupełnie od rzeczywistości. Babcia ma swoje pasje, zainteresowania, zajęcia. Nie siedzi bynajmniej na bujanym fotelu, robiąc sweterki na drutach i popijając ziółka. Bartek ujrzał babcię-sportsmenkę, którą z trudem
udało mu się pokonać na basenie. To wszystko skłoniło go do
przemyśleń na temat starości. Czy fajnie jest być emerytem?
Czy starsze osoby się nudzą? Co można robić na emeryturze?

Łukasz Ryłko, Akademia Rysowania
Profesora Ołówka

Często słyszymy od naszych pociech:
„Mamo (Tato), narysuj mi…”. Każdy rodzic chciałby pokazać dziecku, jak narysować pirata, samolot, żabę i wiele innych
wspaniałych kształtów. Niestety nie każdy posiada takie umiejętności. Jednak ta
książka pokazuje, że wcale nie trzeba ich
mieć. Dzięki prostym, sympatycznym rysunkom i opisom kolejnych czynności dowiemy się, jak łatwo
narysować ulubioną postać z bajki, zwierzątko lub pojazd. Poznawanie kolejnych etapów tworzenia rysunków o zróżnicowanym stopniu trudności rozwija zdolności manualne, a jednocześnie jest wspaniałą rozrywką.

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

Zapraszamy na stronę internetową
Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego
www.alebib.pl

Iwona Zarzeczna - Bibliotekarz poleca
Jean Sasson, W kręgu księżniczki

Trzecia książka opisująca losy księżniczki Sułtany, urodzonej w Arabii Saudyjskiej
w bardzo bogatej rodzinie. Sułtana opowiada prawdziwe historie muzułmańskich kobiet żyjących w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Saudyjskiej
księżniczce przez większość życia towarzyszy szczęście. Zostaje ona wydana za
mąż za dobrego mężczyznę, który szanuje jej zdanie i nie traktuje jej jak niewolnika. Jednak Sułtana od
najmłodszych lat była świadkiem okrutnego traktowania kobiet w swoim kraju i mimo bogactw oraz wspaniałości, które
ją otaczały, nie zamknęła się na ich los. Postanowiła walczyć
o prawa kobiet. Jest to opowieść o odważnej, pewnej siebie kobiecie. Pozycję można polecić każdemu, kto fascynuje się Bliskim Wschodem.

Jon Latimer, Podstęp na wojnie

Książka dla miłośników historii i ciekawostek. Autor pokazuje podstępy wojenne od starożytności po czasy współczesne.
Jon Latimer w pasjonujący sposób przedstawia, jak „sprytne wilki” potrafią „nabić
w butelką” wielkie armie i przemądrzałych wrogów. Opisuje najróżniejsze metody oszustw wojennych: dezinformację,
fałszerstwo, mistyfikację, kamuflaż. Niektóre podstępy są tak zabawne, że aż dziw bierze, iż ktoś się
na nie nabrał.

Agnieszka Rezler, Lawa, owce i lodowce.
Zadziwiająca Islandia

Znakomita książka podróżnicza nie tylko dla osób, które miały już do czynienia z Islandią, ale także dla każdego, kto
jeszcze jej nie odwiedził. Autorka przybliża
nam zwykłe życie mieszkańców niezwykłej wyspy. A robi to w znakomitym stylu.
W tej pozycji znalazły się nie tylko pełne
humoru perypetie, ale i mnóstwo ciekawostek o mieszkańcach, o ich ulubionych potrawach, a nawet
sporcie. Maleńka wyspa, naznaczona specyficzną aurą. Świetna publikacja, którą czyta się z uśmiechem na ustach. Można
dowiedzieć się wiele o Islandczykach i o ich specyficznym poczuciu humoru, o ich życiu i o tym, co uważają za najważniejsze. W parze z humorystycznym i interesującym tekstem idą
fotografie, ułatwiające odbiór historii przedstawianych przez
autorkę.

Sudoku
Łamigłówka,
której celem jest
wypełnienie diagramu 9x9 w taki sposób, aby
w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z dziewięciu
pogrubionych
kwadratów 3x3
(zwanych blokami lub podkwadratami) znalazło
się po jednej cyfrze od 1 do 9.
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Opracowanie: Teresa Matusiak

Justyna Sobczak - Poczytajmy razem

rajd dla kobiet
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letnie koncerty
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