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WSTĘP
Bogata jest historia gminy Bielawy i blisko niej położonych miejscowości 

między Piątkiem a Sobotą. Sięga ona czasów tworzenia się państwa polskiego. 
Tereny te były zamieszkiwane przez ludzi już w epoce paleolitu, o czym świadczą 
szałasy z około 8870 roku p.n.e. odkryte w Witowie koło Piątku. Historii tego 
regionu poświęciłem sześć tomików. VII ostatni tomik tej książki poświęcam te-
raźniejszości, w której, oprócz wielu śladów historii w postaci zabytkowej archi-
tektury i sztuki, ich dużej różnorodności oraz pomników można podziwiać różne 
elementy fauny i fl ory. Są tu rozległe stawy rybne, więc i różnorodnego ptactwa 
wodnego jest dużo. Są lasy i parki podworskie z rzadko spotykanymi starymi 
drzewami, na których, oprócz kwiatów i owoców, można podziwiać w każdej 
porze roku różne ładne ptaki lądowe, i to w dużych ilościach. W lasach mogą np. 
zainteresować bardzo duże kopce mrówek, czy liczne stada saren wychodzących 
z lasów na pola.

Według fi lozofa i etyka Karola Libelta umiejętność odczuwania piękna natury 
jest ważnym elementem ludzkiego życia duchowego. Geograf, etnograf i poeta 
Wincenty Pol w utworze Pieśń o ziemi naszej wzywał młodzież do poznawania ca-
łego kraju ojczystego, aby w ten sposób hartowała patriotyzm. Zaś pisarz i prezes 
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Franciszek Wężyk w poemacie Okolice 
Krakowa zaleca umiejętne wiązanie opisów krajobrazu ze wspomnieniami histo-
rycznymi. Wierzę, że  napisana przeze mnie książka może pomagać w realizacji 
wyżej przedstawionych zaszczytnych celów.1

Gmina Bielawy wyróżnia się spośród innych gmin tym, że często blisko dróg 
spotyka się tu duże pola, na których rośnie mięta o silnym, przyjemnym zapachu. 
Można powiedzieć, że jest to gmina miętą pachnąca. (Fot. 01, s. 205)

Często blisko drogi na polach po skoszonej mięcie przesiadują stada mew śmie-
szek. Śmieszki jeszcze ładniej wyglądają w okresie godowym, gdy łączą się w pary 
w celu odbycia lęgów. Wówczas ich głowy z białych stają się czekoladowobrązowe. 

Gmina Bielawy jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu łowic-
kiego. Zajmując obszar 164 km2 stanowi największą powierzchnię spośród gmin 
tego powiatu. Natomiast pod względem ludności zajmuje drugie miejsce w po-
wiecie po gminie Łowicz. W 1996 r. mieszkało w niej 6712 osób, a od pewnego 
czasu ich ilość maleje i od roku 2009 nie przekracza  sześciu tysięcy.

Graniczy ona z gminami czterech powiatów: łowickiego, zgierskiego, łęczyc-
kiego i kutnowskiego. Z gminą Bielawy graniczą gminy Zduny, Łowicz i Do-
maniewice w powiecie łowickim, gmina Głowno z powiatu zgierskiego, Piątek 
z powiatu łęczyckiego i gmina Bedlno z powiatu kutnowskiego. 

1 Bogdan Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, Wydawnictwo Interpress,  Warszawa 1986, s.205.
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Piątek, Bielawy, Sobota i Orłów przez około pół tysiąca lat były miastami. 
Miejscowości te należały do powiatu orłowskiego. Nie zawiedzie się turysta szu-
kający w tym rejonie śladów historii, bohaterstwa żołnierzy polskich i ciekawych 
zabytków. Z Bielaw jest 21 km do Łowicza, 31 km przez Piątek do Łęczycy i tyle 
przez Piątek do Kutna.2

Piątek i Sobota nie są jedynymi miejscowościami noszącymi nazwy dni 
tygodnia. W 1965 r. reporterzy „Sztandaru Młodych” wymienili miejscowość 
Poniedziałek, który znaleźli w spisie miejscowości znajdującym się w Urzędzie 
do Spraw Rad Narodowych, jako należący do gromady Olszany w powiecie 
Przemyśl, ale w rzeczywistości go nie mogli odnaleźć. 7 km od Ostrowa Wielko-
polskiego znajduje się wieś Wtórek. Między Legnicą a Wrocławiem jest miasto 
Środa Śląska, a większym miastem jest Środa Wielkopolska – 33 km od Poznania. 
Czwartek to dawniej wieś, a obecnie ulica Lublina. Piątek jest w środku Polski, 
a Sobota, w której mieszkam, jest odległa 18 km od Piątku w kierunku północno-
-wschodnim. Wieś Niedzieliska wg tego reportażu należy do powiatu Brzesko 
w Małopolsce, ale o tej samej nazwie jest też wieś 30 km od Soboty, 3 km od 
Kiernozi. Podobnie jak Środa, nie jedna jest w Polsce Sobota, ale to już wykracza 
poza region opisywany w tej książce.3

Piątek w 1969 r. zyskał większą wartość turystyczną, gdyż po dokładnych 
badaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi i w Warszawie został uznany 
za geometryczny środek Polski. Jego współrzędne to 19028’ długości geografi cz-
nej wschodniej i 52004’ szerokości geografi cznej północnej. Dowiódł tego dr inż. 
Jan Bronisław Ciesielski, ówczesny pracownik Instytutu Geodezji i Kartografi i. 
100 lat po utracie przez Piątek praw miejskich, w 1970 r. PTTK w Łęczycy, Wo-
jewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi oraz władze gminy Piątek zaczę-
ły organizować coroczne Zloty do Środka Polski. 8 sierpnia 1976 r. w miejsce 
dotychczasowego głazu ustawiono na piątkowskim rynku metalowe półkola 
umieszczone wokół pionowej osi, żeby symbolizowały środek Polski. Figurę tę, 
na zlecenie inż. Weroniki Romek, zaprojektowali Zdzisław Lenart i Stanisław 
Wilczyński z Łodzi. Dzieło to zostało wykonane przez brygadę Jana Sawickiego, 
pod nadzorem Stanisława Cisaka, w Piątkowskich Zakładach Mechanicznych.4 

Od 2014 r. Sobota zacznie przyciągać swym kąpieliskiem, którego plany są 
już zatwierdzone.

2 Romuald Olaczek, Przewodnik po województwie łódzkim, s.74; Super Express, Gminy łódzkie 
z 4 czerwca 2004, s. 23 i 24;

 Folder Powiat Łowicki s.2 i 3;
 Maciej Malangiewicz, Łowicki pierścień, „Wędrownik” Rok LI – IV (394) 2007 s. 33 oraz informa-

cja z USC w Bielawach.
3 P. Adamczewski, K. Jagiełło, L. Łożyński i K. Miłotworska, Wędrówka po „polskim kalendarzu”, 

„Sztandar Młodych” nr 311/312 z 1965 r.
4 Stanisław Cisak, Ludzie i Czasy Środka Polski, Wyd. Poligrafi a, Łowicz 2009, s. 9.
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Nim zaczniemy wyjeżdżać za granice, poznajmy najbliższe okolice. Podróżu-
jąc poznawać Polskę od jej środka to dobry pomysł. Bądźmy ciekawi i dociekliwi 
tego co możemy spotkać na trasach, bo jak mówi przysłowie: Bez ciekawości nie 
ma mądrości. Uważam, że turysta to człowiek, który podróżując doznaje przy-
jemności zaspokajania swej ciekawości, a częste przejażdżki rowerowe korzystnie 
wpływają na zdrowie i dłuższe utrzymywanie dobrej kondycji. Chociaż samocho-
dem można dojechać do przedstawionych w tym przewodniku obiektów, to jednak 
proponuję korzystanie z roweru.

Zaprojektowałem tyle tras, ile jest dni tygodnia, ale nie uważam za dobry 
pomysł, żeby przejeżdżać nimi dzień po dniu, gdyż dla dobrego poznania trzeba 
się do tego odpowiednio przygotować i po przebyciu trasy też przeczytać o tym co 
zwiedzaliśmy, i to nie tylko z przewodnika. 

Zabierzmy ze sobą dobry humor, głównie turystyczno-harcerskie piosenki 
i aparat fotografi czny.

Życzę dużo ciekawych przygód i miłych wspomnień. Z harcerskim pozdro-
wieniem: Czuwaj! Bywaj zdrów. Na trasie spotkajmy się znów. Bywaj zdrowa. 
Zacznijmy zwiedzać od nowa.



13

ROZDZIAŁ I

WARUNKI NATURALNE

Pradolina

Ziemie położone wokół Piątku i Soboty zajmują część Pradoliny Warszaw-
sko-Berlińskiej. Dno tej pradoliny koło Łęczycy ma szerokość 1,5 – 3 km i jest 
coraz szersze zarówno w kierunku zachodnim jak i wschodnim. W jej wschod-
niej części znajduje się Równina Łowicko-Błońska. Od północy pradolinę ogra-
nicza morena kutnowska, osiągająca wysokość ponad 160 m n.p.m. Najniższy 
punkt województwa łódzkiego znajduje się przy ujściu Rawki do Bzury i wynosi 
77 m n.p.m. Koło Łęczycy istniały złoża skał zawierających małowartościowe 
rudy żelaza eksploatowane w okresie PRL. Po ich wytopieniu uzyskiwano su-
rowiec, z którego Łęczyckie Zakłady Mechaniczne w Piątku produkowały duże 
konstrukcje metalowe, wykorzystywane w kraju i na eksport.

Ponad milion lat temu, w końcu trzeciorzędu epoki kenozoicznej, między 
innymi w dolinie Bzury rzeźba terenu została zmieniona pod wpływem osuwają-
cego się trzykrotnie lodowca. Po lodowcach pozostało tu dużo głazów o wielkich 
rozmiarach. Wilgoć i wysokie temperatury, jakie wówczas panowały, przyczyniły 
się do szybkiego rozwoju roślinności leśnej, z której w ciągu miliona lat po obu 
stronach Bzury, między Łęczycą a Łowiczem, utworzyły się pokłady torfu. Torf 
ten bardzo się przydał do ogrzewania pomieszczeń w trudnym okresie okupacji 
hitlerowskiej.5

W końcu września 2003 r. wybuchł pożar podłęczyckich torfowisk na obsza-
rze 15 ha łąk. Pokłady torfu sięgały na głębokość około 3 metrów. Do ugaszenia 
tego pożaru początkowo przystąpiły jednostki straży pożarnych, ale to było mało 
skuteczne. Wykopano więc kanał łączący Bzurę z kanałem Łęka-Dobrogosty 
i spiętrzono wodę rzeki Bzury, która zalewając płonący torf spowodowała uga-
szenie pożaru.6

Wyniesienie powierzchni ziemi, tu gdzie obecnie znajduje się Łęczyca, zosta-
ło spowodowane pionowym ruchem solonośnych utworów geologicznych w koń-
cu ery paleozoicznej, w okresie permskim.

Przeciętna roczna ilość opadów atmosferycznych w obszarze Równiny Ło-
wicko-Błońskiej wynosi zaledwie 500 mm, gdy średnia krajowa to 1500 mm. 
Gliniaste dno pradoliny jest trudno przepuszczalne.

5 Romuald Olaczek, Przewodnik po województwie łódzkim, s. 18–21.
6 Janusz Jankowski, Sprawna akcja ugaszenia pożaru podłęczyckich torfowisk, „Środek Polski” 

nr 8/9 wrzesień/październik 2003.
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Według Anny Traut-Seligi „Jednym z atutów Pradoliny Warszawsko-Ber-
lińskiej jest fakt, iż mogą ją zwiedzać z zainteresowaniem turyści o różnych 
upodobaniach: amatorzy obserwacji ornitologicznych, kolekcjonerzy fotografi i 
interesujących gatunków fl ory, pasjonaci historii ojczystej, miłośnicy polskich 
dworów i pałaców oraz piękna detalu architektonicznego. […] W wielu miejsco-
wościach prężnie działają lokalne stowarzyszenia, jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Koła Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu w Pradolinie nie brakuje 
festynów, kiermaszów i innych interesujących turystę-etnologa imprez”.7

Siedliska

PLB 100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska oznacza obszar specjalnej 
ochrony ptaków, a PLH 100006 Pradolina Bzury-Neru oznacza specjalny obszar 
ochrony siedlisk. Ochronie w skali ogólnoeuropejskiej podlega 9 typów siedlisk, 
a wśród nich: torfowiska przejściowe i alkaliczne, zmiennowilgotne łąki trzęśli-
cowe, łąki ekstensywne, nadrzeczne lasy łęgowe oraz zarośla wierzbowe i śród-
lądowe halofi lne łąki. W okresie lęgowym w siedlikach tych gnieżdżą się takie 
ptaki, jak bąk, podróżniczek, rybitwa białowąsa i białoskrzydła, błotniak stawowy 
i łąkowy, kropiatka, zielonka, derkacz, krwawodziób, żuraw, perkoz rdzawoszyi 
i perkoz zausznik. Szczególnie wypada podkreślić fakt, że tutejszy obszar doliny 
Bzury jest siedliskiem orła bielika, który jest symbolem naszego państwa.8

W Unii Europejskiej uznano, że obszar Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej 
jest istotny dla ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Spełnia on 
kryteria pozwalające włączyć go do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 
Obszar objęty tą formą ochrony pozostaje w gospodarczym użytkowaniu z za-
strzeżeniem, że działalność człowieka nie może powodować utraty walorów przy-
rodniczych terenu.9

Natura 2000

Na ternie Unii Europejskiej już od 1992 r. ustalano system ochrony zagrożo-
nych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego tworząc 
Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Jej celem było i jest zachowanie za-
grożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. 

7 Anna Traut-Seliga, Dla kogo i dla czego Pradolina? „Wędrownik”, Rok LI  IV (394) 2007, s. 35 - 37. 
8 Inga Nowakowska, Bzura i jej dolina – głos drugi, „Wędrownik” Rok LI IV 394) 2007, s. 38 – 40; 

Województwo łódzkie, Przewodnik, s. 127 i tomik III M.P. a S. s. 58 i 59.
9 Romuald Olaczek, Przewodnik po województwie łódzkim, s. 18 – 21. 
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Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską ostatnich polskich propozycji 
w naszym kraju taka sieć będzie liczyła 142 obszary ptasie i 817 obszarów sie-
dliskowych, łącznie 22% powierzchni kraju. Takie obszary powiatu łowickiego 
podlegają Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Skierniewicach, 
stanowiącej Oddział Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 28 października 
2009 r. Rada Ministrów RP włączyła do sieci obszarów chronionych Natura 2000 
między innymi Pradolinę Bzury i Neru, pomiędzy Łowiczem i Dębiem o po-
wierzchni 21926 ha, która stanowi nie tylko polskie, ale i europejskie dziedzictwo 
przyrodnicze. Tereny te mogą być gospodarczo wykorzystywane pod warunkiem 
zachowania chronionej populacji lub siedliska w stanie nie gorszym niż w chwi-
li wyznaczenia obszaru. Dolina Bzury stanowi obszar chronionego krajobrazu. 
Zadania ochronne tego obszaru są opracowywane na 10 lat. Powinny przyczynić 
się do rozwoju turystyki. O dotacje z programów rolno-środowiskowych tych 
obszarów rolnicy mogą składać wnioski indywidualnie. O wprowadzaniu zmian 
na obszarach chronionych decyduje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską włączenia gruntów, kwalifi kujących 
się do dopłat rolno-środowiskowych ze względu na objęcie ich obszarem Natura 
2000 właściciel będzie otrzymywał płatności podwyższone o 20%, a jeżeli będzie 
się stosował do zaleceń specjalnych, na przykład co do terminów i sposobu kosze-
nia łąk, to może uzyskać dodatkowe pieniądze.10

O konieczności włączenia Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej do systemu 
obszarów chronionych świadczą walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Do specjalnej ochrony ptaków w tutejszej części Pradoliny Warszawsko-Ber-
lińskiej PLB 100001 włączony został pas gruntów po obu stronach Bzury od Ło-
wicza do Łęczycy oraz od Soboty do Psar i od Mystkowic do Krępy. Projekt planu 
był wyłożony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Wydział 
Spraw Terenowych III w Skierniewicach. W Projekcie tym zostały ujęte wyniki 
inwentaryzacji ptaków, dla których powołany został obszar, ale przede wszyst-
kim zalecenia dotyczące użytkowania tego terenu w celu zachowania populacji 
rzadkich ptaków lęgowych. Wiąże się z tym sprawa koszenia traw. Ze względu 
na umożliwienie wylęgu piskląt derkacza koszenie można wykonywać dopiero 
po 1 sierpnia. Odnośnie niektórych łąk jest nakaz okresowego ich zalewania. 
Natomiast na niektórych terenach wprowadzono zakaz polowań na gęsi gęgawy, 
zbożowej i białoczelnej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć 
w Internecie.11

Od 2002 r. istnieje wydzielony Obszar Chronionego Krajobrazu „Sokolniczo-
-Piątkowskiego” we wsi Łazin od rzeki Maliny i we wsi Marywil, należących do 
gminy Bielawy. Łódzki wojewoda, chcąc rozszerzyć ten obszar, spotkał się ze 
sprzeciwem radnych gminy Bielawy podczas sesji 26 listopada 2007 r. Przytaczali 

10 Elżbieta Woldan-Romanowicz, Natura pod ochroną, „Nowy Łowiczanin” z 10.12 2009 r.
11 Tomasz Bartosz, Co wyniknie dla rolnika z planu ochrony Natura 2000, „Nowy Łowiczanin” 

z 30.04.2009 r. 
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oni  następujące przykłady kłopotów związanych z tym obszarem: Rolnik z Łazi-
na chcąc podwyższyć dach na domu musiał jechać do Łodzi prosić o zezwolenie, 
a rolnicy z Marywila chcący zalesiać pola, przestali otrzymywać dofi nansowanie 
państwa.12

W lutym 2011 r. sołtys wsi Chruślin gminy Bielawy skarżył się, że jego osobi-
ste problemy, związane z włączeniem tej wsi do terenów Natura 2000 zaczęły się 
dwa lata wcześniej. Wówczas woda wystąpiła z koryta Bzury i zalała jego pola. 
Spiętrzanie wody i jej wylewanie na pola powodują bobry podgryzające drzewa, 
co powoduje ich przewracanie się do rzeki. Odgrodzić pól wałem od rzeki nie 
można, gdyż z koparką nie wolno tu teraz wchodzić. Bele słomy pozostają na 
polu, gdyż nie można tam wjechać, żeby je wywieźć. Właściciel tych pól nie czer-
pie z nich żadnych korzyści, nie otrzymuje odszkodowań i nie może ubezpieczyć 
planowanych tam upraw. Nie ma zakazu meliorowania pól, ale przeszkodą jest 
konieczność częstego uzyskiwania ocen oddziaływania na środowisko.13

W ramach unijnego programu Natura 2000 ma również powstać obszar 
chroniony dla ptaków migrujących na terenie części, sąsiadującej z gminą Bie-
lawy, gminy Zduny. Chodzi o doliny Przysowy i Słudwi, wpadającej do Bzury 
w Klewkowie przed Łowiczem (PLB 100003). Rolnicy posiadający tam łąki są 
zaniepokojeni ograniczeniami możliwości ich wykorzystania. Ornitolodzy po 
obserwacjach w latach 1995 – 2009 przeprowadzili inwentaryzację podczas je-
siennych przelotów ptaków w 2010 r. i na wiosnę 2011 r. Dotychczas stwierdzono 
tu 38 gatunków ptaków podlegających inwentaryzacji. Liczebność niektórych 
stad dochodzi do kilkuset osobników. Np. czajek 700 sztuk, kaczek krzyżówek 
500, gęsi zbożowych i białoczelnych 130. Największe zgrupowanie cennych i za-
grożonych wyginięciem gatunków ptaków zaobserwowano w okolicach Złakowa 
i Łaźnik, gdzie występują też siewki złote.14

2 kwietnia 1996 r. zaskoczył mnie widok dwóch dużych ptasich stad na wale-
wickim pastwisku blisko drogi i blisko siebie. Były to czajki i mewy. 

Prof. Romuald Olaczek podał w 1971 r., że nad rzekami Moszczenicą i Mro-
gą, a więc między Piątkiem a Sobotą, widywany był polujący na drobne rybki 
barwny zimorodek oraz w powiecie łowickim czapla siwa i znacznie rzadziej od 
białego bocian czarny.15

Rzadko zdarzało mi się widywać czarne bociany. Było to między drogą a so-
bockim lasem, w Łubach Bielawskich i w Rogaszynie. Wiem o istnieniu gniazd 
bocianów czarnych w sobockim i stanisławowskim lesie. Czaple siwe widuję dość 
często.

12  Eliza Błaszczyk, Radni nie chcą chronionego krajobrazu, „Nowy Łowiczanin” z 29.11.2007r. 
13 Tomasz Dębowski, Bzura zalewa pola, a za szkody nie płacą, (Na podstawie wyjaśnień sołtysa 

Chruślina Sławomira Burzyńskiego), „Nowy Łowiczanin” z 17.02.2011 r.
14 Tomasz Dębowski, Natura 2000 coraz bliżej, rolnicy ciągle niespokojni, „Nowy Łowiczanin” 

z 27.01.2011 r.
15 Romuald Olaczek, Przewodnik po województwie łódzkim, s. 65 i 66.
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Bzura

Ner i Bzura mają swe źródła w Łodzi. Ich wody płyną w kierunku północ-
nym, ale 10 km na zachód od Łęczycy Ner pod kątem prostym skręca na zachód, 
a wody Bzury, które do Łęczycy dopływają z południowego wschodu, zaczynają 
płynąć na północny wschód.

Bzura, która posiada 166 km długości, ma swe źródła w lesie łagiewnickim 
(na Rogach) w Łodzi, a ujście do Wisły w Wyszogrodzie. W połowie jej długości 
leży wieś Sobota, która w latach 1393 – 1870 była miastem. W 1858 r. w mieście 
tym mieszkało 658 osób w 62 domach. Łódź w 1820 r. posiadała 120 domów 
i 1317 mieszkańców. W 1825 r. Stanisław Staszic zwrócił uwagę na wyjątkowość 
położenia Łodzi na wzgórzu, „z którego niezliczone tryszczą źródła. Tych zbieg 
wód łatwo tak kierowany być może, iż prawie przy każdego fabrykanta miesz-
kaniu przebiegać mogą dla jego użytku strumienie”. To było jedną z głównych 
przyczyn szybkiego rozwoju Łodzi.

W średniowieczu Bzura była rzeką spławną, stanowiącą drogę handlową.
W 1823 roku zostało wykopane nowe koryto Bzury od Łęczycy do Łowicza. 

Jej regulacja, między Łęczycą a Sobotą, była prowadzona pod koniec pierwszej 
okupacji niemieckiej, w 1917 r. (Patrz tomik III, s. 59 – 61).

Natura podarowała człowiekowi bardzo dużo czystej wody, a człowiek ją 
zanieczyszczał w niesamowity sposób. Pamiętam, że po zdaniu matury w 1951 r. 
i przed odejściem do wojska w 1953 r. kąpałem się w Bzurze. Woda jak dawniej 
była w niej jeszcze czysta. Nurt rzeki był tak wartki, że próbując płynąć pod prąd 
mogłem się mocno zmęczyć, nie przemieszczając się ani do przodu ani do tyłu. 
Wcześniej, dla zabawy, ręką wyciągałem raki z przybrzeżnych nor.

Przed 1960 r. Bzura zaczęła przybierać barwę brązową.
W 1963 r. nocował u nas w Sobocie mężczyzna, który przypłynął kajakiem 

z Łęczycy. Szukał śladów życia w Bzurze. Nie widział żadnej roślinności, ale 
cieszył się tym, że udało mu się zaobserwować piżmaka. Jest to ziemnowodne 
i roślinożerne zwierzę z rodziny norników. Samce mają na brzuchu gruczoł wy-
dzielający piżmo, które bywa wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym. Jest 
to tłusta substancja o silnym, specyfi cznym zapachu i o brunatnym zabarwieniu. 
Właśnie takie zabarwienie miała wówczas woda w Bzurze, ale nie piżmem ani 
perfumami pachniała.

W 1971 r. prof. Romuald Olaczek napisał, że „Bzura jest tak zanieczyszczo-
na, że korytem jej na całej długości płyną ścieki fabryk Zgierza, Ozorkowa i in. 
[…] Od Łęczycy wykorzystując pradolinę warszawsko-berlińską, płynie powoli 
dnem szerokiej i silnie zatorfi onej doliny”. „W granicach województwa łódzkiego 
[…] prowadzi wody zanieczyszczone poza wszelkie granice klasyfi kacji. Proces 
zamierania życia biologicznego rzeki nastąpił w ciągu minionych dwudziestu 
lat”. „Bzura zaraz przy źródłach otrzymuje nieczyszczone ścieki sanatoriów 
przeciwgruźliczych, potem wlewa do niej swoje nieczystości Zgierz oraz fabryka 
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barwników «Boruta»”. „Od tego miejsca Bzura nie jest już rzeką, lecz całkowicie 
martwym kanałem toczącym czarne, gęste, cuchnące i toksyczne ścieki”. Płynące 
przez Piątek dopływy Bzury Malina i Moszczenica w 1971 r. były stosunkowo 
czyste, chociaż już do Moszczenicy zaczynały wpływać zanieczyszczenia ze 
Spółdzielni Chemicznej „Argon” w Strykowie. Mroga płynąca przez miejscowo-
ści gminy Bielawy: Skubiki, Waliszew, Psary, Mroga, Bielawy, Walewice i wpa-
dająca do Bzury od wschodniej strony Soboty przed 1970 r. była czysta, ale wtedy 
zaczęła ją zanieczyszczać krochmalnia w Głownie.16

W 1991 r. oprowadzając wycieczkę uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Przyzakładowej Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Syntex” w Łowiczu po 
Walewicach i Sobocie, mogłem na walewickich stawach pokazać stada łabędzi 
niemych, których uczestniczki wycieczki naliczyły ponad 100. Oprócz łabędzi 
było tu dużo innego ptactwa, ale musiałem się wstydzić za śmierdzącą Bzurę, 
w której przed sobocką tamą unosiły się na wodzie dwa duże, około 50-kilogra-
mowe, napęczniałe martwe świniaki. Woda miała tam kolor ciemnobrązowy. Po 
drugiej stronie mostu woda spadająca z dużej wysokości przybierała różne zabar-
wienia, nawet białą pianę. W innych miejscach nie można było stwierdzić, w którą 
stronę płynie woda w Bzurze i czy w ogóle płynie. Nie wierzyłem w możliwość 
przywrócenia dawnej czystości wody, chociaż w tym samym roku odwiedzający 
moją rodzinę kuzyni z Anglii twierdzili, że Tamiza też była wcześniej mocno za-
nieczyszczona, a wówczas już miała przywróconą czystość wody. Bzura ma 166 
km długości, a Tamiza 338 km.

9 czerwca 1997 r. w TVP 1 (Teleexpres) informowano, że w Łęczycy urucho-
miono oczyszczalnię ścieków, która ma się przyczynić do przywracania czystości 
wody w Bzurze.

W 1998 r. można było spotykać wędkarzy łowiących ryby w Bzurze, a w 2010 
pływające przy sobockim moście łabędzie.17

1 maja 2010 r. sfotografowałem parę łabędzi, którą już znacznie wcześniej 
obserwowałem sądząc, że odchowa młode. (Fot. 02, s. 205).

Już w 2011 r. zamiast łabędzi pływają tu bobry.
W 2002 r. Zdzisław Kryściak z Cezarym Kwiatkowskim postanowili prze-

płynąć kajakiem niemal całą Bzurę i nie tylko dokonali tego czynu, ale opisali tę 
trasę. Odcinek między Łęczycą a Sobotą, na którym Bzura w wyniku regulacji 
została pozbawiona pięknych meandrów, uznali za monotonny i stwierdzili, że 
lepiej zastąpić go spływem kajakowym po Mrodze, z Głowna do Soboty, gdzie 
rzeka ta wpada do Bzury. Napisali oni w swym artykule między innymi: „Już dziś 

16 Romuald Olaczek, Nasza przyroda. Przewodnik po województwie łódzkim, s.18 – 21, 24, 94 i 98; 
Maria Janudi (red), Województwo Łódzkie. Przewodnik, s. 127, Wydawnictwo Sport i Turystyka, 
Warszawa 1972 oraz K.P. tomik I Między Piątkiem a Sobotą s. 13.

17 Albumy ze zdjęciami, przy których mamy zapisane daty.
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chcemy wstępnie zaprosić wszystkich pasjonatów obcowania z naturą na spływ, 
który chcemy zorganizować w roku przyszłym”.18

Dla mnie Bzura, przy której się wychowałem, jest rzeką kochaną i jak żadna 
inna związaną z polską historią. Inaczej wygląda w każdej z bliskich mi miej-
scowości: Łowicz, Niedźwiada, Urzecze, Sobota, gdzie dość często, z mostu na 
Bzurze, podziwiam i fotografuję wschody i zachody słońca, oraz Orłów, gdzie, 
oglądana z mostu, wygląda jak piękna aleja obsadzona drzewami. Wszędzie i za-
wsze odczuwam jej urok, i innym tego życzę.(Fot. 03, s. 206), (Fot. 04, s. 206)

Raj w piekle

Podczas okupacji hitlerowskiej byłem w wieku 7 – 12 lat. Wówczas Bzura 
była dla mnie rajem w piekle. Piekłem był cały okres okupacji, któremu poświę-
ciłem część tomiku V i cały tomik VI. W tomiku V na stronie 88 napisałem jak 
cudem uniknąłem śmierci w bombardowaniu, po którym trudno byłoby znaleźć 
jakąś część mego ciała, podobnie jak stało się z dziećmi Zacharów (t. V, s. 91). 
Z osobistych przeżyć szczególnie dwa budzą we mnie uczucie lęku. Jednym z nich 
było to, gdy ofi cer niemiecki długo stał nieruchomo w drzwiach pomieszczenia na 
materiały opałowe i wpatrywał się we mnie. Wewnątrz tego pomieszczenia stał 
warsztat stolarski, na którym miałem rozłożone deseczki, druty, puszki po kon-
serwach i pełen nabojów magazynek od pistoletu, który znalazłem na podwórzu. 
Dużo później uświadomiłem sobie, że mógł należeć do kuzyna, którego niemiec-
cy żandarmi 19 stycznia 1944 r. zabrali z naszego domu i wszelki ślad po nim 
zaginął.

Drugie podobnie mocne przeżycie miałem w sierpniu 1944 r., kiedy to z gru-
pą kolegów uzbrojonych w kije, potrzebne do pasania krów, szliśmy rozstawieni 
w tyralierę, jak podczas ćwiczeń wojskowych, w stronę ujścia Słudwi do Bzury, na 
terenie łąk Niedźwiady i Klewkowa. W ten sposób polowaliśmy na zające, które 
miały być wysyłane dla powstańców Warszawy. Dziś bardziej sceptycznie oceniam 
te intencje. Na pewno bardzo podejrzliwie ocenił to umundurowany Niemiec, który 
zatrzymał samochód i biegł w naszą stronę. Najdłużej biegł za mną, gdyż byłem 
najmniejszym w tej grupie. Miałem szczęście, że Niemiec, pewnie dostał zadyszki 
i zrezygnował z dalszej pogoni, ale najbardziej lęk i złość odczułem wtedy, gdy 
przyjaciel rodziców, pan Żaczek, opowiadał im szczegóły tej ucieczki. Zdawałem 
sobie sprawę z troski rodziców o mnie i że nie zyskałbym pochwały za udział w tym 
polowaniu. Uważałem, że rodzice nie powinni o tym wiedzieć. Kiedy wcześniej 
Niemiec zbliżał się do nas, wszyscy, z wyjątkiem sześć lat starszego ode mnie upo-
śledzonego Edka, rozbiegliśmy się w różne strony. On pozostał między Słudwią 
a Bzurą, nigdzie nie uciekał. Ciekawa musiałaby być z nim rozmowa Niemca, bo ja 
kiedyś słyszałem jego opowiadanie: „Ede idy Hytela pu, pu…”. Znaczyło to, że on 
18 Zdzisław Kryściak i Cezary Kwiatkowski, Kajakiem po Bzurze, „Nowy Łowiczanin” z 7.11.2002 r.


