
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.39.2021 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

 

 

-PROJEKT- 

 

UCHWAŁA NR XXXV/....../2021 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia ………………. 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  w miejscowości Parzymiechy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W miejscowości Parzymiechy nadaje się nazwę ulicy dotąd bezimiennej- ul. płk. Adama 

Nadachowskiego. 

§ 2. Lokalizacja ulicy o której mowa w § 1 uwidoczniona na załączniku graficznym do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 



 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/....../2021 

Rady Gminy Lipie 

z dnia ………………….. 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

historyczno-merytoryczne 

Nazwanie ulicy w Parzymiechach imieniem pułkownika dyplomowanego Adama 

Nadachowskiego jest elementem działań podjętych w celu upamiętnienia tej postaci – dziś nie dość 

szeroko znanej, choć mającej wpływ na kluczowy moment lokalnej historii: na walkę 83 Pułku 

Strzelców Poleskich z niemieckim najeźdźcą. 

Postać płk. Adama Nadachowskiego 

Pułkownik dyplomowany Adam Tadeusz Nadachowski urodził się 20 października 1894 roku 

w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie) w rodzinie polskich nauczycieli. Podczas 

I wojny światowej walczył m.in. w Legionach Polskich, a później – po dostaniu się do niewoli 

rosyjskiej, skąd zdołał zbiec na zachód Europy – w Armii Hallera. W późniejszej wojnie polsko-

bolszewickiej dowodził batalionem piechoty i pełnił obowiązki dowódcy pułku. W czasie pokoju od 

1922 roku był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, uzyskując w 1924 roku dyplom 

i stanowisko asystenta, a później wykładowcy tej uczelni. W opinii współczesnych: oficer z szeroką 

fachową wiedzą. Od 1932 roku został zastępcą dowódcy 68 Pułku Piechoty we Wrześni. W 1936 roku 

objął dowództwo 83 Pułku Strzelców Poleskich w Kobryniu. W stopniu pułkownika od 1938 roku. 

1 września 1939 roku dowodził obroną Parzymiech, prowadzoną przez 83 Pułk Strzelców Poleskich. 

Poległ 9 września 1939 roku w bitwie pod Jeżowem (koło Łodzi). Został pochowany 

w Skierniewicach. Kawaler szeregu odznaczeń wojskowych, w tym dwukrotnie Virtuti Militari (w 

1921 roku i pośmiertnie w 1939 roku). 

Zasadność upamiętnienia poprzez nadanie nazwy ulicy 

Główną przesłanką do nadania ulicy w Parzymiechach nazwy upamiętniającej płk. Adama 

Nadachowskiego są dokonania tej postaci istotne z lokalnej perspektywy tej miejscowości. 

1)Płk Adam Nadachowski jako dowódca 83 Pułku Strzelców Poleskich dowodził obroną 

Parzymiech i okolicy przed nieprzyjacielskimi wojskami niemieckimi już w pierwszych godzinach 

wojny 1 września 1939 roku. Dobrze wypełnione zadanie bojowe, wyznaczone przez wyższe 

dowództwo do realizacji w rejonie Parzymiech i polegające na rozpoznaniu sił nieprzyjaciela 

i osłanianiu pozycji głównych sił dywizji za Wartą, a następnie także zaplanowane i skutecznie 

odejście z Parzymiech za Wartę, to zasługująca na pamięć potomnych zasługa zarówno biorących 

bezpośredni udział w walce żołnierzy, jak i kierującego tą walką dowódcy – płk. Nadachowskiego. 

2)Płk Adam Nadachowski przed wybuchem walk przeprowadził rozpoznanie terenu 

w wyznaczonym przez wyższe dowództwo jemu i jego podkomendnym rejonie działań w pobliżu 

Parzymiech, w celu przygotowania obrony. Planowane było wykorzystanie sprzyjającego obronie 

terenu w rejonie Jaworzno-Zajączki. Realizacja tego celu mogła dać większą szansę ocalenia ludności 

cywilnej okolic Parzymiech, która – wobec innego biegu zdarzeń – stała się ofiarą niemieckich zbrodni 

wojennych. Niezależne od płk. Nadachowskiego okoliczności, zwłaszcza późne skierowanie 83 Pułku 

Strzelców Poleskich w rejon Parzymiech, połączone z wielokilometrowym forsownym marszem 

nocnym, uniemożliwiły podjęcie obrony w pełni zgodnie z założeniami i konieczność zorganizowania 

jej w oparciu o pozycje w Parzymiechach i na skraju lasów na północ i wschód od wsi. Jako dowódca 

musiał pułkownik odpowiadać za podjęcie działań w warunkach narzuconych przez okoliczności. 

Realizacja wyznaczonego zadania: rozpoznanie nieprzyjaciela połączone z efektywnym stawianiem 

mu oporu, a następnie wycofanie się zgodnie z planem, świadczą pozytywnie o roli, jaką w tych 

działaniach odegrał dowodzący. Założenia co do obrony i dowodzenie jej realizacją to kluczowy 

udział płk. Nadachowskiego w wydarzeniach 1 września 1939 roku w Parzymiechach. 

Następujące przesłanki przemawiają za upamiętnieniem płk. Adama Nadachowskiego poprzez 

nadanie jego imienia ulicy oraz za wyborem w tym celu odcinka ulicy pomiędzy ulicami 

Częstochowską i Metlera. 



 

1)Płk Adam Nadachowski, choć dowodził obroną Parzymiech, jest postacią bardzo słabo znaną 

mieszkańcom tej miejscowości. Pomnik na mogile żołnierzy jego pułku nie wspomina o samym 

dowódcy. Fakt, że pułkownik uczestniczył w walkach z bolszewikami, nie mógł sprzyjać 

upamiętnianiu go w latach minionego ustroju. O ile więc żołnierze 83 Pułku Strzelców Poleskich 

w pewnym stopniu funkcjonują w zbiorowej pamięci społeczeństwa Parzymiech jako obrońcy wsi 

1 września 1939 roku, o tyle należnego mu miejsca nie zajmuje w tej zbiorowej pamięci płk 

Nadachowski. W grupie kilku działań, które mają tę sytuację zmienić, nadanie nazwy ulicy 

spowoduje, że postać i nazwisko pułkownika będą stale obecne w przestrzeni publicznej. W istotnym 

stopniu pomoże to w upamiętnieniu tej postaci. 

2)Wybór odcinka ulicy pomiędzy ulicami Częstochowską i Metlera zasadny jest z kilku 

powodów: 

·Ulica ta prowadzi w kierunku cmentarza, na którym znajduje się mogiła i pomnik żołnierzy 

83 Pułku Strzelców Poleskich, którymi dowodził płk Nadachowski. 

·Ulica ta znajduje się w centralnej części miejscowości, a więc w miejscu odpowiednio godnym 

dla uczczenia pamięci zasłużonej osoby. 

·Nazwa tej ulicy nie jest aktualnie precyzyjnie określona. W najczęściej spotykanej opinii 

mieszkańców jest to ulica Metlera, tj. przedłużenie ulicy Metlera od skrzyżowania w kierunku ulicy 

Częstochowskiej. Zgodnie z szeregiem ogólnodostępnych map (także do prywatnych celów 

nawigacyjnych) ulica ta jest oznaczana jako ulica Zagórze, tj. przedłużenie tej ulicy w kierunku ulicy 

Częstochowskiej. W praktyce jest to odcinek ulicy, dla którego kwestię nazwy pozostaje uznać jako 

nieuregulowaną. 

Ulica ta na odcinku od ulicy Częstochowskiej do ulicy Metlera aktualnie nie jest jeszcze 

zabudowana, co daje możliwość wprowadzenia zmiany jej nazwy bez powodowania konsekwencji dla 

mieszkańców w postaci konieczności wymiany dokumentów. Brak tego rodzaju konsekwencji 

administracyjnych sprzyja możliwości dokonania zmiany nazwy ulicy. Długość ulicy: 150 metrów, 

początek numeracji od wjazdu z drogi krajowej. Z uwagi na realny problem z trafnym wskazaniem jej 

nazwy obecnie – nadanie jej nazwy nowej należy uznać za dodatkowo celowe. 

 


