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Wstęp 

 

 Prezentowana dysertacja jest próbą bilansu aktywności regionalistycznej 

łowiczan w okresie Polski Ludowej. Szczególnym przedmiotem analizy uczyniłam 

działalność organizacji społecznych, instytucji państwowych oraz indywidualne 

przejawy troski o dobro małej ojczyzny, jakie można było zaobserwować w Łowiczu     

i okolicach w latach 1945-1989. Dysertacja wpisuje się w nurt badań regionalnych, 

zwracających szczególną uwagę na jakościowe poszerzenie możliwości poznawczych. 

„Dzięki wielostronnemu i szczegółowemu prześwietleniu konkretnych przejawów życia 

jednostki, bądź grupy osób na danym terenie, można […] z łatwością dostrzec naturalne 

relacje między różnymi aspektami życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego czy 

mechanizmami sprawowania władzy”
1
. 

 Analiza regionalizmu łowickiego w okresie Polski Ludowej nawiązuje do 

tradycji francuskiej, która traktowała to zjawisko jako ruch społeczny. Ze względu na 

ilość podejmowanych w tym czasie inicjatyw lokalnych, skupiłam się na prześledzeniu 

działalności tych organizacji, instytucji oraz pracy poszczególnych społeczników na 

terenie Łowickiego, upatrując w nich oddolnej działalności. Mam jednak świadomość 

istnienia i działania organizacji ogólnopolskich, które w swoich programach 

propagowały idee pielęgnowania tradycji i historii „małych ojczyzn”, jednak ze 

względu na wielość oraz działania podejmowane lokalnie, te uczyniłam przedmiotem 

swoich badań. Dlatego też obecność partii politycznych oraz takich organizacji 

masowych jak związki młodzieży wiejskiej czy koła gospodyń wiejskich traktuję 

marginalnie, doceniając ich, jednak odgórne, mało spontaniczne, narzucone, działanie. 

 Niezbędne staje się w tym miejscu przybliżenie samego zjawiska regionalizmu   

i sposobu jego rozumienia właściwego dla pracy. Nie ulega wątpliwości, że różno-

rodność jego postrzegania sprawia, że mamy do czynienia z brakiem jednej, w pełni 

wyczerpującej definicji, bo też regionalizm da się powiązać z różnymi aspektami 

rzeczywistości – społeczno-kulturowymi, geograficznymi, gospodarczymi, ekologi-

cznymi, politycznymi. Świadomość owej specyfiki sprawia, że przedmiot badań 

                                                 

1
 H. Medick, Mikrohistoria [w:] Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, W. Schulze 

(red.), Warszawa 1996, s. 67. 
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domaga się ujęcia interdyscyplinarnego (etnologicznego, historycznego z elementami 

socjologii). 

 Ks. Henryk Skorowski zauważa, że obecnie regionalizm przeżywa swój 

renesans i w zależności od potrzeb, różnie można go rozumieć. Określa się go mianem 

„przebudzenia etnicznego, powrotu do korzeni, zakorzenienia w małej ojczyźnie”
2
. 

Uczony ten, podejmując próbę pełnego ujęcia regionalizmu, uwzględnia jego 

płaszczyznę: przedmiotową i podmiotową. W ramach tej drugiej wskazuje się na 

wartość i znaczenie ruchu społecznego koncentrującego się na pielęgnowaniu 

dziedzictwa kulturowego lub sprzeciwie wobec nieuwzględniania tej specyfiki w życiu 

społecznym
3
. Istotnym komponentem staje się w tym kontekście działanie. Regionalizm 

jest to więc: 

„...ruch społeczny na rzecz regionu, ale i w regionie. Oznacza to, że jego celem jest 

nie tylko kultywowanie i rozwijanie wartości kultury, tradycji itp., ale także 

aktywizacja całego regionu w formie budzenia szerokiej inicjatywy dla 

wszechstronnego rozwoju gospodarczego, stwarzania ludności warunków pełnego 

włączenia się w całość życia w formie współodpowiedzialności za oblicze 

własnego regionu”
4
. 

 

 Badając regionalizm łowicki, uznałam że najlepiej jest go przedstawić przez 

pryzmat tej właśnie koncepcji. Zresztą uczeni budujący definicje regionalizmu, też 

przedstawiają go w podobnym duchu. Krzysztof Kwaśniewski na przykład podaje,      

że regionalizm to: 

„ruch społeczny, którego ideologią jest pielęgnowanie i krytyczne rozwijanie 

dziedzictwa regionu społeczno-kulturalnego, po to by optymalnie uczestniczyć     

w realizacji celów większej zbiorowości (narodu, państwa), nie tracąc własnej 

tożsamości jako nieodłącznej i specyficznej części tej większej zbiorowości, 

pełniącej w niej niepowtarzalną, choć zmieniającą się rolę. Regionalizm jest więc 

patriotyzmem lokalnym, który tak samo mieści się w patriotyzmie ogólno-

narodowym, jak związek ze znaną nam osobiście «ojczyzną prywatną» mieści się 

w związku z całością «ojczyzny ideologicznej». Społeczność regionalna, jej 

                                                 

2
 H. Skorowski, Współczesne ujęcie regionalizmu, [w:] Z. Chlewiński (red.), Regionalizm. Idea – tradycje 

– perspektywy rozwoju w muzealnictwie, Płock 2007, s. 11. 
3 
Tamże, s. 26. 

4
 Tamże, s. 14. 
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konkretne problemy i historyczno-kulturowe zaplecze są tym, co kształtuje 

konkretnie człowieka dla narodu i ludzkości”
5
. 

 

 W wielu definicjach – także tych mówiących o ruchu społecznym – podkreśla 

się znaczenie tożsamości społeczno-kulturowej, którą ów ruch kształtuje u swoich 

członków i orędowników, będąc jednocześnie warunkiem ich zaangażowania. Termin 

ten również wymaga wstępnego omówienia. Jerzy Damrosz pisał: „Regionalizm jest 

ideą, która wyrasta z potrzeby zachowania, kultywowania i rozwijania swoistych cech 

kultury (wartości, stylu życia i in.) na obszarze o zauważalnych cechach odrębności 

regionalnych lub etnicznych, a więc zmierzającą do utrwalania i pogłębiania tożsamości 

społeczno-kulturowej i etnicznej”
6
. Analiza dyskursów w obrębie etnologii, socjologii   

i kulturoznawstwa wskazuje, że konstytutywna dla tożsamości regionalnej jest wspól-

nota symboli i wartości rozpoznawanych i akceptowanych przez osoby związane           

z jakimś terytorium
7
. Owe symbole i wartości odnoszą się do geograficzno-społeczno-

kulturowych cech regionu, przy czym kulturę dookreślmy jako zbiór elementów takich 

jak dawna i obecna twórczość materialna i niematerialna, dzieje, język, etos oraz 

dziedzictwo wiary
8
. 

 Holistyczną koncepcję tego zjawiska stworzył Marek Szczepański, który 

tożsamość regionalną definiuje jako przypadek „…tożsamości społecznej i kulturowej 

zarazem opartej na tradycji regionalnej, odnoszącej się do wyraźnie zdefiniowanego       

i delimitowanego terytorium, regionu, jego specyficznych cech społecznych, kultu-

rowych (symbolicznych), gospodarczych czy nawet topograficznych, wyróżniających 

go spośród innych…”
9
. Autor ten wskazał wartości tworzące „regionalne uniwersum 

symboliczne”. Zaliczył do nich: indywidualną identyfikację z regionem – jego 

społecznością i kulturą; funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na „my”          

i „oni” oraz towarzyszące mu poczucie odrębności; przypisanie do przestrzeni i miejsc; 

                                                 

5
 K. Kwaśniewski, Regionalizm, Poznań 1986, s. 3. 

6
 J. Damrosz, Ojczyzna i jej regiony (region, regionalizm, edukacja lokalno-regionalna i etniczna), Płock-

Warszawa 2007, s. 267. 
7
 Por. m.in. P. Starosta, Tożsamość regionalna w perspektywie socjologicznej, [w:] A. Matczak (red.), 

Badania nad tożsamością regionalną, Łódź-Ciechanów 1999, s. 46; R. Szul, Przestrzeń – gospodarka – 

państwo, „Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny”, nr 26, Warszawa 1991, s. 49. 
8
 Por. H. Skorowski, dz. cyt., s. 21. 

9
 M. Szczepański, Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] Bada-

nia nad tożsamością…, s. 8. 
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świadomość dziedzictwa kulturowego; rozumienie i odczytywanie znaczeń, symboli 

kultury materialnej oraz jej korelatów; związek indywidualny i zbiorowy z dziejami 

regionu, jego bohaterami i instytucjami historycznymi; wspólnota gospodarowania, 

kooperacja i konkurencja międzyregionalna w wymiarze ekonomicznym
10

. Współ-

cześnie zwraca się uwagę, że tożsamość to swoisty projekt realizowany bezustannie 

zarówno w wymiarze zbiorowym jak i indywidualnym. Zygmunt Bauman stwierdza 

dobitnie: „Tożsamości nie dostaje się w prezencie, ani z wyroku bezapelacyjnego: ona 

jest czymś, co się konstruuje, i co można (przynajmniej w zasadzie) konstruować na 

różne sposoby, i co nie zaistnieje w ogóle, jeśli się jej na któryś ze sposobów nie 

skonstruuje. Tożsamość jest zatem zadaniem do wykonania i zadaniem, przed jakim nie 

ma ucieczki”
11

. Pokrewnym pojęciem jest świadomość regionalna: 

„U podstaw kształtowania się świadomości regionalnej występuje poczucie 

związku zbiorowości ludzi z obszarem ich zamieszkania, które niekiedy nazywa 

się tożsamością regionalną. […] Świadomość regionalna jest formą świadomości 

społecznej, która odnosi się do poczucia odrębności własnego terytorium i własnej 

społeczności. Wytwarza przekonanie, że wszystkie jednostki zbiorowości regio-

nalnej są związane z pewnymi wartościami przypisywanymi całej zbiorowości”
12

.  

 

 W procesie badawczym przyjęłam następującą tezę główną: regionalizm łowicki 

był zjawiskiem istniejącym także w okresie Polski Ludowej. Czołowy badacz polskiego 

regionalizmu Jerzy Damrosz zwraca uwagę, że okres władzy ludowej, to epoka ściera-

nia się monoidei, monotonii i monokultury z pluralizmem kulturowym, samorządnością 

i regionalizmem. To okres, co do którego zasadne staje się pytanie: czy możliwa jest 

symbioza między samorządnością i regionalizmem a planowaniem centralnym?
13

. Moż-

na by odnieść wrażenie, że idea regionalizmu sprzeczna była z obowiązującą doktryną 

państwową a sami regionaliści musieli działać „w podziemiu”. Tak jednak nie było. Ten 

sam uczony zwraca uwagę, że choć kultura upowszechniana w okresie Polski Ludowej 

                                                 

10
 Tamże, s. 13. Por. D. Kasprzyk, Tożsamość regionalna a oferta edukacyjna wybranych muzeów woje-

wództwa łódzkiego, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t.  II, 2011, s. 32.  
11

 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 9. 
12

 Z. Chojnicki, T. Czyż, Region i regionalizacja geografii, [w:] K. Handke (red.), Region, regionalizm – 

pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, Warszawa 1993, s. 31. Por. J. Poniedziałek, Regionalizm i jego 

wymiary – zarys definicyjny, [w:] J. Poniedziałek (red.), Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii 

regionalnej, Olsztyn 2015, s. 16-17. 
13

 J. Damrosz, Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Warszawa 1987, s. 97, 100. 
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przechodziła przez czujne oko cenzury państwowej, co hamowało zbyt śmiałe inicjał-

tywy, to jednak równolegle do państwowego istniał mecenat społeczny, spółdzielczy      

i kościelny
14

. Liczba regionalnych towarzystw kultury od przełomu w 1956 r. stale 

rosła. W 1976 r. było 530 stowarzyszeń
15

, zaś 10 lat później już 875, a ich profil działań 

bardzo różnorodny
16

. O historii i znaczeniu towarzystw regionalnych (także w okresie 

PRL) wypowiadał się wielokrotnie Anatol Jan Omelaniuk
17

. Oczywiście wszystkie 

oficjalnie działające organizacje (także te realizujące idee regionalizmu) były 

podporządkowane ustrojowej zasadzie kierowniczej roli partii komunistycznej (Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej) w państwie. Mimo to, każda na swój sposób, zgodnie 

z założeniami statutowymi, pielęgnowała te idee i realizowała działania składające się 

na jej zaangażowanie regionalistyczne. Dzięki nim także regionalizm łowicki w swoim 

specyficznym kolorycie został utrzymany, a nawet mógł się rozwijać w pewnych 

kierunkach (obrzędy religijne, folkloryzm). Podstawowe założenie dla prezentowanej 

pracy brzmi: regionalizm istniał, choć bez wątpienia warunki jego uprawiania były 

specyficzne, a w znacznym zakresie także ograniczone. 

 Okres Polski Ludowej stał pod znakiem intensywnej centralizacji, także pod 

względem tzw. polityki kulturalnej, zaś wszelka centralizacja wymagała instytucjo-

nalizacji. Rodzi się zatem pytanie o placówki kulturalne, które obok stowarzyszeń, 

prowadziły działalność regionalistyczną w interesującym mnie okresie. Poza organiza-

cjami i instytucjami regionalizm utrzymywał się dzięki aktywności jednostek, których 

zaangażowanie – społeczne, bezinteresowne, czasem wbrew władzy – stanowiło wyraz 

miłości do małej ojczyzny.  

 W pracach mających na celu zweryfikowanie tezy głównej poszukiwałam także 

odpowiedzi na tezy cząstkowe, ujawniające się w następujących pytaniach: 

1. Jak w omawianym okresie kształtowało się życie społeczno-kulturalne regionu? 

2. Jaki wpływ na działalność regionalistyczną miały zmiany w sytuacji społeczno-

politycznej? 

                                                 

14
 Tegoż, dz. cyt., s. 267. 

15
 H. Mossakowska-Mazany, Regionalne towarzystwa kultury: stan, działalność i kierunki rozwojowe, 

Warszawa 1977, s. 9. 
16

 J. Damrosz, Region i regionalizm..., s. 103. 
17

 Por. m.in. A.J. Omelaniuk, Stowarzyszenia fenomenem polskiego regionalizmu, [w:] Tegoż, Regiona-

lizm w Polsce na przełomie tysiącleci, Wrocław-Gorzów Wielkopolski 2002, s. 13-45. 
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3. Jaki wpływ na aktywizację mieszkańców miały organizacje społeczne tworzone 

w okresie Polski Ludowej? 

4. Jaką rolę w aktywności łowiczan odgrywały oświata i kultura? 

5. Jakie czynniki przeważały w działalności regionalistycznej: związane z kulturą 

ludową, czy z dziejami Łowicza i regionu? 

6. Które z przejawów regionalizmu łowickiego były akceptowane i wspierane 

przez władzę państwową? 

7. Na ile w okresie Polski Ludowej realizowano zasadę personalizmu regiona-

listycznego, mimo nacisków ideologicznych i jaki to miało wpływ na kształ-

towanie tożsamości społeczno-kulturowej?  

8. W jaki sposób społeczność Łowicza i całego regionu odbierała inicjatywy 

podejmowane przez regionalistów? 

 Tematyka pracy odnosi się w głównej mierze do wydarzeń między wyzwo-

leniem Łowicza i całego regionu spod okupacji niemieckiej, a transformacją ustrojową, 

której początek był w czerwcu 1989 r. Były to wydarzenia z dziejów państwa, które 

miały zdecydowany wpływ kulturę. Początek – to powstanie państwa w początkach 

ustroju socjalistycznego, zaś koniec – to zmiana ustroju i odejście od realizacji 

ideologii, która okazała się utopią. Ponieważ tradycje związane w regionalizmem tego 

terenu sięgają końca XIX w. uznałam za stosowne przybliżyć je w skróconej formie. 

Działania podejmowane po 1945 r. stanowiły kontynuację tych, które zapoczątkowali 

pierwsi regionaliści łowiccy. Przy czym należy podkreślić, iż w okresie Polski Ludowej 

nie mamy do czynienia z klasyczną formą regionalizmu, którego rodowód sięga XIX-

wiecznej Francji. W nowych warunkach społeczno-politycznych, regionalizm łowicki 

mógł się rozwijać, jednak tylko jako ruch częściowo oddolny, ale w zasadzie sterowany 

przez władze centralne państwa. 

 Podstawę ustaleń faktograficznych rozprawy stanowią źródła archiwalne, 

informacje pochodzące z opublikowanych opracowań dotyczących Łowicza i okolic, 

które odnoszą się do interesujących mnie zagadnień oraz źródła wywołane, stanowiące 

relacje z działalności regionalistycznej w latach 1945-1989. Dotychczas problematyka 

regionalizmu łowickiego nie była przedmiotem osobnego opracowania naukowego, 
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czyli analizy badawczej z elementami syntezy
18

. Doceniana problematyka regionali-

styczna, stwierdzenie, że istnieje regionalizm łowicki nie została odpowiednio uzasa-

dniona w postaci artykułów, książek oraz innych publikacji medialnych. 

 Ważnym źródłem dla rozprawy były dokumenty archiwalne. W związku z tym 

kwerendą objęłam zespoły akt znajdujące się w Archiwum Państwowym m.st. War-

szawy, Oddział w Łowiczu, Archiwum Państwowym w Łodzi oraz w Instytucie Pamięci 

Narodowej, Oddział w Łodzi. Zapoznałam się także z archiwami instytucji i organizacji 

społecznych funkcjonujących w Łowiczu: m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej         

im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki    

w Łowiczu, Szkoły Podstawowej nr 3 im. kard. Karola Wojtyły w Łowiczu, Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu, Łowickiego Ośrodka Kultury, 

łowickiego Koła Przewodników PTTK w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu. Cennym 

źródłem wiedzy były prywatne archiwa mieszkańców Łowicza i regionalistów, m.in.: 

Jana Rucińskiego, Andrzeja Chmielewskiego, Alicji Ciesielskiej, Lidii Sztajnert, Elż-

biety i Pawła Russelów, Zbigniewa Frączaka, Zdzisława Kryściaka. Część materiałów 

archiwalnych (dokumenty, fotografie, plakaty, zaproszenia, proporczyki, etc.) odwołu-

jących się regionalizmu łowickiego znajduje się w prywatnych archiwum autorki niniej-

szej dysertacji. 

 Najbogatszymi zbiorami dotyczącymi życia społeczno-kulturalnego dyspono-

wało Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, Oddział w Łowiczu. W tym archiwum 

kwerendzie poddałam 19 zespołów
19

, które zawierały informacje dotyczące działania 

organów administracji lokalnej, organizacji oraz stowarzyszeń. 

                                                 

18
 Spośród opublikowanych już prac dotyczących tego zagadnienia na uwagę zasługują następujące: opisy 

popularnonaukowe – E. Lebioda, Łowickie rolnictwo i ogrodnictwo od XIV do XX wieku, Łowicz 1998;   

J. Maciejak, Wyzwolenie Łowicza i pierwsze dni wolności, Łowicz 1980; Z. Skiełczyński, Kardynał Wy-

szyński w prymasowskim Łowiczu, Łowicz 2002; J. Wieteska, Moje wspomnienia (1899-1989), Warszawa 

1992; A. Owczarek, Z zagadnień kultury w Łowiczu w okresie niewoli, Łowicz 1979; T. Gumiński, Jan 

Wegner – historyk, Łowicz 1979. Oraz opisy pewnych instytucji funkcjonujących na terenie Łowickiego 

zajmujące się tematyką wyłącznie lub pobocznie – A. Owczarek-Cichowska, Historia i działalność Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Informator, Łowicz 1993; T. Iwanowska, 100 lat działalności 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu 1879-1979, Łowicz 1979; Z. Kryściak, Towarzystwo Przyjaciół 

Łowicza i Ziemi Łowickiej, „Roczniki Łowickie”, t. VI, Łowicz 2008; J. Ludwiczak, J. Wróbel, Łowicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łowiczu 1957-2007, Łowicz 2007; A. Owczarek, Miejska Biblioteka Pu-

bliczna w Łowiczu 1877-1977. Informator dla czytelników, Łowicz 1977; A. Owczarek-Cichowska,         

Z kroniki Towarzystwa Dom Ludowy w Łowiczu, „Roczniki Łowickie”, t. VI, Łowicz 2008; A. Owczarek, 

Biblioteki Łowicza. Informator, Łowicz 1978. 
19

 Były to następujące zespoły: Starostwo Powiatowe Łowickie w Łowiczu, Polskie Towarzystwo Krajo-

znawcze Oddział w Łowiczu, Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu, Stacja Naukowa Mazowieckiego 

Ośrodka Badań Naukowych w Łowiczu, Zbiór druków ulotnych, Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
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 Pomocnym źródłem informacji okazały się także czasopisma ukazujące się       

w Łowiczu. Przeprowadziłam kwerendę, analizie poddając: „CDN”, „CDN Notatnik 

Kul-turalny”, „Chłopską Drogę”, „Dziennik Ludowy”, „Dziennik Łódzki” „Dziennik 

Popularny”, „Dziennik Skierniewicki”, „Dziennik Zachodni”, „Ekran”, „Gazetę Ło-

wicką”, „Głos Łowicza i okolicy”, „Głos Pomorza”, „Głos Poranny”, „Głos Robot-

niczy”, „Gospodynię”, „Gościa Łowickiego”, „Gromadę Rolnika Polskiego”, „Infor-

mator Łowicki”, „Kobietę i życie”, „Kurier Polski”, „Łowiczanina”, „Łowiczanina. 

Kwartalik Historyczny”, „Łowicz”, „Łowicz Pismo Miasta”, „Łowicz Pismo Miasta      

i Powiatu”, „Łowicz Pismo Miejskie: Numer Specjalny”, „Masovię Mater”, „Muzealni-

ctwo”, „Nad Sołą i Koszarawą”, „Nasz Klub”, „Nowy Łowiczanin”, „Odgłosy”, „Pano-

ramę Polską Naszą Ojczyznę”, „Perspektywy”, „Płomyk”, „Polskę Narodową”, „Polską 

Oświatę Pozaszkolną”, „Przekrój”, „Radio i Telewizję”, „Rzeczpospolitą”, „Siódmą 

Prowincję”, „Świat Młodych”, „Słowo Powszechne”, „Stolicę”, „Strażaka”, „TIM”, 

„Trybunę Ludu”, „Trybunę Robotniczą”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Tygodnik Kultu-

ralny”, „Wiadomości Dnia”, „Wiadomości Skierniewickie”, „Wieśniaka”, „Zielony 

Sztandar”, „Ziemię”, „Życie Gromadzkie” i „Życie Łowickie”. Cennym źródłem okazał 

się także tygodnik regionalny „Nowy Łowiczanin”. 

 Rozprawa doktorska ma charakter interdyscyplinarny; poruszający zagadnienie   

z pogranicza antropologii kulturowej, historii i socjologii. W związku z tym zastoso-

wałam różne metody badań. Wykorzystałam grupę tzw. badań niereaktywnych, pole-

gających na analizie zachowań społecznych, przy jednoczesnym niewpływaniu na te 

zachowania
20

. Metodę tę wykorzystałam do jakościowej analizy treści zawartych          

w dokumentach archiwalnych, opracowaniach, czy artykułach prasowych. Dzięki temu 

mogłam prześledzić działalność regionalistyczną w oparciu o zachowane materiały 

wykonane przez organizacje społeczne i instytucje. 

                                                                                                                                               

wej i Urząd Powiatowy w Łowiczu, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łowiczu, Polskie Towarzy-

stwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu, Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział w Łowi-

czu, Komitet Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w m.st. Warszawie, Akta Zarządu Miejskiego, 

Dziesięciolecie Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca przy Powiatowym Domu Kultury w Łowiczu, Towa-

rzystwo Przyjaciół Muzeum w Łowiczu, Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, Zakłady 

Przemysłu Owocowo-Warzywnego (ZPOW), Zakłady Przemysłu Pończoszniczego „Syntex” w Łowiczu 

(ZPP „Syntex”), Zespół Związku Propagandy Turystycznej Ziemi Łowickiej,Zbiór Rękopisów, Związek 

Popierania Turystyki Ziemi Łowickiej. 
20

 A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 107, 111, 117. 
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 Drugą metodą zastosowaną przeze mnie dla uzyskania materiałów badawczych 

była metoda wywiadu standaryzowanego
21

. Moją grupą badawczą były osoby bezpo-

średnio związane z funkcjonującymi wówczas organizacjami, wykazującymi działania 

regionalistyczne. Grupę tę poszerzyłam także o osoby, które bezpośrednio były bene-

ficjentami lub uczestnikami życia społeczno-kulturalnego propagowanego przez regio-

nalistów łowickich. Z każdym z interlokutorów przeprowadziłam wywiad                      

w przyjaznych dla rozmówcy warunkach według wcześniej opracowanego kwestio-

nariusza (kwestionariusz wywiadu znajduje się w aneksach). Do współpracy udało mi 

się zaprosić 60 osób. Ze względu na olbrzymią ilość źródeł wywołanych, zmuszona 

byłam dokonać selekcji. W dysertacji publikuję jedynie te fragmenty wypowiedzi 

interlokutorów, które w sposób konkretny odwołują się do analizowanych przeze mnie 

działań regionalistycznych. 

 Tezę główną pracy doktorskiej zweryfikowałam w ramach pięciu rozdziałów, 

ułożonych poprzez zastosowanie kryterium rzeczowo-chronologicznego. Pierwszy, 

zatytułowany Wyznaczniki kulturowe regionu i początki regionalizmu łowickiego (do 

1939 r.) jest rozdziałem wprowadzającym do zagadnienia. W czterech podrozdziałach 

przybliżyłam historię Łowicza i regionu łowickiego, by móc zaznaczyć obszar moich 

zainteresowań badawczych, dokonałam szkicu na temat kultury ludowej, stanowiącej 

wyznacznik odrębności Łowickiego oraz dokonałam skróconego przedstawienia regio-

nalizmu łowickiego do wybuchu drugiej wojny światowej. Uważam, że jest to zabieg 

konieczny, ponieważ pokazuje on zjawisko regionalizmu w czystej, pierwotnej postaci, 

a działania podejmowane przez poszczególne osoby i organizacje, miały swoją konty-

nuację w późniejszym okresie. 

 W drugim rozdziale, zatytułowanym Próby odrodzenia regionalizmu w nowych 

warunkach ustrojowych przedstawiłam straty w kulturze, jakie wywołała druga wojna 

światowa w regionie łowickim oraz próby odrodzenia działalności regionalistycznej do 

1948 r. 

Trzeci rozdział, Upaństwowienie regionalizmu (1948-1956), odnosi się do okre-

su stalinizacji, w którym można było zauważyć próby likwidacji oddolnego ruchu 

społeczno-kulturalnego, oraz wzmożoną działalność organów państwowych w kreo-

                                                 

21
 H. Ogryzko-Wiewiórkowski, Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii, Lublin, 1986, s. 93      

i nast. 
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wanie nowego, scentralizowanego podejścia do szeroko rozumianej kultury. Rozdział 

ten opatrzony został także w część poświęconą roli kościoła w tym czasie w zacho-

waniu tradycji kulturowych. 

 Czwarty rozdział, najobszerniejszy, zatytułowany Regionalizm łowicki w wa-

runkach realnego socjalizmu, porusza zagadnienia związane z działalnością regiona-

listyczną w latach 1956-1989. Został podzielony na cztery części, stanowiące istotne 

wydarzenia historyczne w owym okresie. W związku z tym przeanalizowałam inicjał-

tywy podejmowane przez działaczy społecznych w dobie „odwilży popaździernikowej”, 

okresie obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, lat stabilizacji (1971-1980) oraz stanu 

wojennego wraz z jego następstwami. 

 Piąty rozdział dysertacji stanowi obszerna próba oceny dorobku regionalizmu 

łowickiego okresu Polski Ludowej. 

 Uzupełnieniem merytorycznej części dysertacji są aneksy, na które składają się 

dwa słowniki, Słownik regionalistów łowickich okresu Polski Ludowej (aneks nr 3) 

oraz Słownik organizacji społecznych działających w latach 1945-1989 (wybór) (aneks 

nr 4). 
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Rozdział I 

Wyznaczniki kulturowe regionu i początki regionali-

zmu łowickiego (do 1939 r.) 

1. Łowickie – historia regionu i próba zdefiniowania obszaru badań 

 

Wprowadzenie 

 

 Łowickie, jako region etnograficzny, ma niezwykle barwną historię sięgającą 

niemal dziewięciu wieków. Od początku tereny te stanowiły dobra arcybiskupie, dzięki 

czemu wspaniale się rozwijały. Dopiero okres zaborów wprowadził pewne zmiany, – 

dawna kasztelania przeszła w ręce cara Rosji, który przekazał ją Joannie Grudzińskiej, 

Księżnej Łowickiej. Zamieszkujący region Księżacy, dzięki opiece, którą sprawowali 

prymasi i późniejsi właściciele tych ziem, mieli odpowiednie warunki dla powstania 

terenu stanowiącego niewątpliwie unikat, zarówno pod względem etnicznym, społecz-

nym czy kulturowym. 

 

 
 

 Pierwsza pisemna wzmianka o Łowiczu pochodzi z bulli gwarancyjnej, zwanej 

także „Złotą Bullą” papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 r.
22

. Zapisano w niej: „Item 

Lowiche cum castoribus, et cum omni penitus iuriditione seculari, nulli preter episco-

pum respondere habet”
23

. Informacja w wolnym tłumaczeniu odnosi się do tego, że Ło-

wicz znajduje się pod jurysdykcją biskupów. Zbigniew Morawski uważa, że zapis ów 

                                                 

22
 A. Bluhm-Kwiatkowski, A. K. Cebrowski, T. Gumiński, M. Małuszyński, R. Oczykowski, Z. 

Przyrembel, W. Tarczyński, J. Wegner, Łowicz, Łowicz 1938, s. 1.; Z. Kostrzewa, Dzieje Łowicza 

w zarysie, Łowicz 1986, s. 1. 
23

 Cyt. za: J. Warężak, Osadnictwo kasztelanii Łowickiej (1136-1847), cz. 1, Łódź 1952,   s. 131; 

Z. Morawski, Łowicz średniowieczny, [w:] R. Kołodziejczyk (red.), Łowicz. Dzieje miasta, War-

szawa 1986, s. 12. 
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może odnosić się do dóbr łowickich, stanowiących okręg grodowy, co było charaktery-

styczne dla pierwszych Piastów; jednak dokładnej daty nadania tych ziem nie sposób 

już dziś ustalić
24

. 

 Niemniej jednak zapis z bulli papieskiej: 

„mówiąc o Łowiczu nie określa go bliżej, ani nie nazywa go kasztelanią, tak jak to 

czyni ze Żninem, Kaliszem, Spicymierzem, Łęczycą itd. Stąd wniosek, że Łowicz 

w roku 1136 był wsią służebną, centrum gospodarczym, ku któremu ciążyły 

wszystkie istniejące w owym czasie wioski okoliczne. W każdym razie Łowicz      

z okolicą z roku 1136 tworzy zapewne już to samo terytorium, które zamknięte 

później będzie w granicach kasztelanii”
25

. 

 

 Dobra te, stanowiące prywatną własność arcybiskupów gnieźnieńskich obejmo-

wały „półkoliste terytorium na północ od Bzury, od ujścia rzeczki Mrogi do ujścia 

Rawki. Od południa, na prawym brzegu Bzury, do kasztelanii należał wydłużony obszar 

między Mrogą i Rawką, mniej więcej do górnej części brzegu rzeczki Jeżówki, zwanej 

następnie Łupią, a dziś Skierniewką”
26

. Powyższy cytat pokazuje, że naturalnymi grani-

cami kasztelanii były cieki wodne. Dodatkowo opisane wyżej tereny, ze względu na 

jakość gleb, można podzielić na dwie strefy: południową, która w dużej mierze była 

gęsto zalesiona, przez co naukowcy nazwali ją puszczańską; oraz północną – rolniczą, 

posiadającą lepsze gleby i przez to liczniej zasiedloną
27

. 

 Śledząc dalsze analizy dotyczące granic kasztelanii, należy zwrócić uwagę także 

na pewne wskazówki, które fragmentarycznie pozwalają niejako odtworzyć przebieg 

granic kasztelanii łowickiej. W niewielkiej odległości od Łowicza znajdują się trzy 

wsie: Osiek (14 km na północ), Zawady (7 km na południe) oraz Słupca (26 km na po-

łudnie). Nazwy tych osad nawiązują do pewnych struktur inżynierskich, charaktery-

stycznych dla granic, naturalnych bądź sztucznych. Jak zauważa Zbigniew Morawski,  

w przypadku Łowicza nawiązanie do nich prowadzi do ciekawych obserwacji, a mia-

                                                 

24
 Z. Morawski, dz. cyt., s. 12. Por. K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa wczesno-

piastowskiego, Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 7-13. 
25

 J. Warężak, dz. cyt., s. 134. 
26

 Z. Morawski, dz. cyt., s. 12. 
27

 Tamże, s. 13-14. Por. A. Czechowski, Opis Ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem 

geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i staty-

stycznym, t. 1, Warszawa 1904, s. 59. 
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nowicie stwierdza on, że wsie te usytuowane są niemalże na tym samym południku. 

Dodatkowo Osiek i Słupca stanowią granice dóbr prymasowskich
28

. 

 Kasztelania łowicka dzięki opiece arcybiskupów prężnie się rozwijała. W 1298 r. 

książę płocki Bolesław II wystawił za czasów Jakuba Świnki przywilej menniczy dla 

arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, w którym Łowicz został wymieniony jako oppidium, 

czyli miasto. Wynika z tego, że prawa miejskie gród nabył już wcześniej
29

. W 1350 r. 

arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki (1342-1374
30

) wyniósł go do rzędu miast i nadał 

mu do rządzenia prawa teutońskie. Pięć lat później w miejscu drewnianego grodu 

obronnego, strzegącego przeprawy przez rzekę, Skotnicki wzniósł gotycki zamek mu-

rowany, zabezpieczony rozlewiskami Bzury, który z czasem przekształcił się w rezy-

dencję prymasowską
31

. Były to niespokojne czasy, w których Łowicz i okolica często 

były narażone na wrogie najazdy
32

. „W tych więc czasach z przyczyn zupełnie zrozu-

miałych miasto to nie mogło się rozwijać, chociaż posiadało szereg rozmaitych przywi-

lejów, nadawanych mu przez królów polskich, przez książąt mazowieckich (w czasach 

chwilowej poprawy stosunków z arcybiskupami) i wreszcie przez władyków tej ziemi – 

prymasów”
33

. 

 Zaradność książąt kościoła objawiała się także tym, że tereny znajdujące się pod 

ich opieką sukcesywnie się powiększały. „Nie przypadkiem szczególny wzrost miał 

miejsce w kasztelanii łowickiej, gdzie odnotowano 126 wsi i 2 miasta. Arcybiskupstwo 

zajmowało czołowe miejsce wśród posiadaczy ziemskich w państwie, choć pod wzglę-

dem dochodów zdecydowanie bardziej atrakcyjna była diecezja krakowska”
34

. Dalsze 

prymasowskie decyzje powodowały nadawanie kolejnych przywilejów miastu. Arcybi-

                                                 

28
 Z. Morawski, dz. cyt., s. 12; Por. M. Smolarski, Łowickie, Warszawa 1953, s. 12. 

29
 W. Stachlewski, Łowicz i okolice, Łowicz 1993, s. 8. 

30
 Daty zasiadania na tronie arcybiskupim. W. Puget, Zamek prymasowski w Łowiczu po „poto-

pie”. Odbudowa i dalsze dzieje w świetle dokumentów, Łowicz 1991, s. 25. 
31

 W. Kwiatkowski, Łowicz prymasowski w świetle źródeł archiwalnych, Warszawa 1939, s. 11;  

M. Kosman, Poczet prymasów Polski, Bydgoszcz 1997, s. 47; W. Puget, Zamek w Łowiczu w okre-

sie swej świetności. Działalność budowlana arcybiskupów w świetle dokumentów, Łowicz 1989,   

s. 1; M. Siuchniński (red.), Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967,  

s. 56. 
32

 M. Smolarski, dz. cyt., s. 7. 
33

 A. Bluhm-Kwiatkowski, A. K. Cebrowski, T. Gumiński, M. Małuszyński, R. Oczykowski,        

Z. Przyrembel, W. Tarczyński, J. Wegner, dz. cyt., s. 1.; Z. Kostrzewa, dz. cyt., s. 2. 
34

 M. Kosman, dz. cyt., s. 44. Por. A. Czechowski, dz. cyt., s. 114, M. Smolarski, dz. cyt., s. 10. 
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skup Jan ze Sprowy (1453-1464
35

) w 1463 r. otrzymał od króla Kazimierza Jagielloń-

czyka potwierdzenie darowizny Łowicza i zwolnienie go ze wszelkich danin. 

 Miasto już wtedy uznawano jako stolicę regionu, natomiast Skierniewice trak-

towano nieco po macoszemu. We wcześniej wspomnianej „Złotej Bulli” nie ma nawet 

wzmianki na temat drugiego miasta wchodzącego w skład kasztelanii łowickiej. Jednak 

jak zauważył Jan Józefacki: „Na podstawie późniejszych badań można przyjąć, że oko-

lice Skierniewic należą już w tym czasie do kasztelanii łowickiej”
36

. Niestety nie jest 

znana dokłada data powstania osady o nazwie tożsamej ze współczesną. Józefacki        

w swojej pracy informuje o tym, że niektórzy badacze przypuszczali jej istnienie jesz-

cze przed rokiem 1136, jednak te teorie nigdy nie były poparte żadnymi badaniami. Na-

tomiast opracowania kościelne odnoszące się do istnienia wsi Skierniewice podają       

w przybliżeniu XII w. Data ta opiera się najprawdopodobniej na domysłach, ponieważ 

nie ma jednoznacznej informacji co do źródeł tych przypuszczeń
37

. 

 Pośród tak wielu niejasności i braku konkretów, najpewniejszą więc wzmianką 

na temat Skierniewic będzie ta pochodząca z 1359 r., która oznajmia m.in. że: „pod 

względem politycznym należą do Mazowsza księcia Ziemowita III, natomiast pod 

względem gospodarczym są własnością  arcybiskupa gnieźnieńskiego”
38

. W tym też 

czasie kasztelania łowicka składa się jeszcze z jednego miasta (Łowicza) i ponad stu 

wsi. Skierniewice otrzymały prawa miejskie w 1457 r.
39

. 

 Kolejni władcy sukcesywnie ponawiali przywileje i nadania swoich poprzedni-

ków. I tak dokument, który miał zwalniać tereny prymasowskie z danin pojawił się       

w 1548 r.; otrzymał go arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski (1545-1559
40

) od króla Zyg-

munta I. Trzej wspomniani wyżej arcybiskupi zapewnili swoim następcom prawo wła-

sności do dóbr łowickich oraz całkowite wyjęcie posiadłości spod władzy świeckiej
41

. 

Między innymi dlatego sam Łowicz stał się miastem wyjątkowym, przez długi czas 

                                                 

35
 Daty zasiadania na tronie arcybiskupim. W. Puget, dz. cyt. s. 25. 

36
 J. Józefacki, Krótki zarys dziejów Skierniewic (do połowy XVI w.), Łowicz 1982, s. 1. 

37
 Rocznik Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1958, s. 300. 

38
 J. Józefacki, dz. cyt., s. 2. Por. I. Strączyńska, A. Majda-Baranowska, M. Anacka-Łyjak, Ukłony 

ze Skierniewic. Historia miasta w obiektywie do 1950 r., Skierniewice 2012, s. 5. 
39

 Tegoż, dz. cyt., s. 2. Por. I. Strączyńska, A. Majda-Baranowska, M. Anacka-Łyjak, dz. cyt., s. 5. 
40

 Daty zasiadania na tronie arcybiskupim. W. Puget, dz. cyt, s. 26. 
41

 W. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 11-12. 
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cieszył się specjalnymi względami – organizowano tu zjazdy szlachty, sejmiki oraz wie-

lotygodniowe jarmarki
42

. 

 Czas pokoju i unormowania stosunków lokalnych, liczne przywileje oraz poło-

żenie na głównych szlakach handlowych, stworzyły dogodne warunki do rozwoju dóbr 

prymasowskich. Łowicz jako pierwsze miasto Rzeczypospolitej uzyskał przed 1544 r. 

wolność celną przy spławianiu towarów Wisłą
43

. Prymasi lokowali wiele wsi, których 

nazwy do dziś świadczą o ich założycielach (np. Bogoria, Karnków, Uchań, Jastrzębia, 

Dzierzgów, itp). Na dwór arcybiskupi przybywali monarchowie, dostojnicy państwowi  

i kościelni oraz obce poselstwa
44

. Dzięki temu Łowicz nabrał dużego znaczenia w kraju 

i za granicą. W 1572 r. w mieście odbył się zjazd szlachty, na którym prymas został 

ogłoszony interrexem, co oznaczało sprawowanie głównej władzy wykonawczej w pań-

stwie podczas bezkrólewia. Przydało to splendoru miastu, wynosząc je do symboliczne-

go miana drugiej stolicy Polski
45

. 

 Nie bez powodu podaję to określenie nawiązujące do symbolicznej stolicy. Za-

mek łowicki, zbudowany w połowie XIV w. był siedzibą „pierwszego po królu dygnita-

rza Rzeczypospolitej – Prymasa Polski a tym samym najważniejszym – po królewskim 

– dworem o znaczeniu politycznym”
46

. Książęta kościoła niezwykle upodobali sobie 

Łowicz; traktowali go bowiem jako znacznie wygodniejsze miejsce niż Gniezno, z racji 

bliskości do Krakowa, a potem do Warszawy. Jak pisze Wanda Puget: „Nie bez swoistej 

wymowy jest fakt, że aż dwunastu z nich znalazło miejsce wiecznego spoczynku w ko-

legiacie łowickiej a nie w Gnieźnie”
47

. 

 O znaczeniu Łowicza na arenie międzynarodowej świadczy obecność ryciny 

przedstawiającej widok miasta i zamku prymasowskiego z 1607 r. według Jerzego 

Brauna i Fransa Hogenberga, opublikowanej w VI tomie dzieła Civitates Orbis Terra-

rum
48

; widok oraz rzut i topografia zamku prymasowskiego w Łowiczu autorstwa Eryka 

                                                 

42
 J. Słomska, Miejskość i wiejskość Łowicza, czyli miasto pod presją ludowości, [w:], A. Koseski,          

A. Stawarz (red.), Przestrzenie dialogu międzykulturowego we współczesnych miastach Polski, Warsza-

wa-Pułtusk 2005, s. 167. 
43

 Z. Kryściak, Łowicz. Historia, Łowicz 2004. 
44

 M. Kosman, dz. cyt., s. 43. 
45

 Z. Kryściak, dz. cyt.; M. Smolarski, dz. cyt., s. 16. 
46

 W. Puget, Zamek w Łowiczu..., s. 1. Por. W. Puget, dz. cyt.,  s. 1. 
47

 Tamże, s. 1. 
48

 J. Gajewski, Sztuka w prymasowskim Łowiczu, R. Kołodziejczyk (red.), Łowicz. Dzieje miasta, 

Warszawa 1986, s. 481. 
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Dahlbergha z 1655 r. pochodząca z dzieła Samuela Pufendorfa De rebus a Carlo Gu-

stavo Sveciae rege gestis commentatoriorium libri septem
49

. 

 Drugie miasto znajdujące się pod opieką arcybiskupów także się rozwijało, jed-

nak odbywało się to w cieniu Łowicza. Można stwierdzić, że dopiero w pierwszej po-

łowie XV w. odnotowuje się większe zainteresowanie Skierniewicami. „Niewątpliwie 

na rozwój miejscowości ma wpływ zlokalizowanie tutaj kurii arcybiskupiej. Arcybisku-

pi, aby skutecznie zarządzać archidiecezją, przenosili się często z dworem do kurii 

znajdujących się w ważniejszych miejscowościach […]. Każdorazowo przybycie dworu 

arcybiskupa powodowało ożywienie miejscowości”
50

. Powyższy cytat zasługuje na wy-

jaśnienie dotyczące znaczenia terminu kuria arcybiskupia. Jan Józefacki miał tu na my-

śli czasową siedzibę organu administracyjnego archidiecezji, a nie stałe zlokalizowanie 

urzędu. 

 Potop szwedzki (1655-1660) spowodował liczne zniszczenia tego regionu. 

Przede wszystkim ucierpiał Łowicz, zrujnowano w dużej mierze z taką pieczołowitością 

unowocześniany zamek prymasowski; zrabowano niemalże wszystko co miało jaką-

kolwiek wartość. Z racji niemożności przebywania na zamku, arcybiskupi przenosili się 

do podłowickich posiadłości. Do nich należały m.in. Skierniewice i Łyszkowice
51

. Dość 

ciekawym jest fakt wyposażenia tych rezydencji, ponieważ jak zauważa Wanda Puget: 

„Wydaje się bowiem, że odkąd prymasi zaczęli często zmieniać swe miejsce pobytu 

dzieląc je pomiędzy Łowiczem, Łyszkowicami, Skierniewicami i Warszawą ulubione 

lub prestiżowo znamienne przedmioty, obrazy i portrety ulegały także przemieszcze-

niu”
52

. O tym stanie rzeczy świadczą także inwentarze z tamtego okresu
53

. 

 Po wojnie ze Szwecją usiłowano odbudować zamek, jednak zniszczenia spowo-

dowane przez najeźdźcę były tak duże, że nie było możliwe doprowadzenie go do daw-

nej świetności. Uwaga prymasów była wówczas skierowana w stronę Skierniewic, 

gdzie znajdował się okazały pałac, który nie uległ takim zniszczeniom jak budowla      

w Łowiczu. Arcybiskup Antoni Kazimierz Ostrowski (1777-1784
54

) przebywał prze-

ważnie w drugim mieście przynależącym do kasztelanii łowickiej. Był bardzo dobrym 

                                                 

49
 Z. Kryściak, Łowicz na planie Brauna, Łowicz 2003, s. 4. 

50
 J. Józefacki, dz. cyt., s. 4. Por. S. Haim, Wincenty Kot Prymas Polski, Poznań 1948, s. 91-92. 

51
 W. Puget, dz. cyt., s. 11; A. Czechowski, dz. cyt., s. 117. 

52
 Tejże, dz. cyt.,  s. 15. 

53
 Tamże, s. 15. 

54
 Daty zasiadania na tronie arcybiskupim. Tamże, s. 27. 
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gospodarzem, o czym świadczy fakt, że siedzibę „utrzymywał na poziomie wielkopań-

skiej i nowoczesnej zarazem rezydencji. Przedmiotem starań był nie tylko pałac ale        

i znakomicie urządzony i wyposażony park o bogatym programie rekreacyjnym, towa-

rzyszące mu ogrody użytkowe ze szklarniami, oranżeriami, figarnią, wieloma zabudo-

waniami gospodarczymi”
55

. 

 Zamek łowicki niestety coraz bardziej podupadał. Od całkowitej utraty cennych 

jak na owe czasy artefaktów ocaliła go Helena Radziwiłłowa, która zamieszkiwała pałac 

w Nieborowie, oddalony od Łowicza o 10 km. Utworzyła ona park romantyczny w Ar-

kadii, do aranżacji którego wykorzystała elementy pochodzące zarówno z wystroju ze-

wnętrznego, jak i wewnętrznego zamku
56

. Jej działania odbywały się za zgodą prymasa 

Ostrowskiego. Do arkadyjskich zabytków udekorowanych największą ilością artefak-

tów należy Przybytek Arcykapłana. „Są to obramienia okienne, fragmenty portali, nad-

proża kominków, różnego rodzaju elementy dekoracyjne i rzeźbione w kamieniu herby 

arcybiskupów”
57

. Liczne lapidaria wraz z budulcem w postaci brył rudy żelaza wyko-

rzystał także gen. Stanisław Klicki, wznosząc zachowaną do dzisiaj basztę nazwaną 

jego imieniem oraz pałacyk, wraz ze znajdującą się opodal kaplicą
58

. 

 Schyłek XVIII w. to także koniec pewnej ważnej dla rozwoju regionu łowickie-

go epoki. Nastąpił wówczas stopniowy upadek i znaczenie obecności arcybiskupów 

gnieźnieńskich. Dodatkowo drugi rozbiór wprowadził pewne zmiany, które na bardzo 

długi czas będą oddziaływać nie tylko na Łowickie, ale także na tereny całej ówczesnej 

Polski, która de facto zniknie z mapy świata. 

Jan Warężak w swoich opracowaniach poświęconych kasztelanii łowickiej wielo-

krotnie posługuje się nazwą Księstwo Łowickie. Powołuje się on m.in. na to, jakoby 

pierwsi badacze miasta i regionu wywodzili ją od arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosła-

wa Bogorii Skotnickiego, który miał założyć Księstwo Łowickie w połowie XIV w.
59

. 

Powiązanie początków księstwa z osobą prymasa Polski kojarzono z przywilejami 

nadawanymi przez władcę w drugiej połowie XIV w., który tytułował Skotnickiego: 

„książę nasz miły”, „książę i radca nasz najmilszy”
60

. Nic więc dziwnego, że uznano go 

                                                 

55
 Tamże, s. 16. 

56
 M. Smolarski, dz. cyt., s. 55-56. 

57
 W. Puget, dz. cyt., s. 17. 

58
 M. Smolarski, dz. cyt., s. 44. 

59
 J. Warężak, dz. cyt., s. 136. 

60
 Tamże, s. 137. 
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rzeczywiście za księcia. Jednak, jak zauważa Warężak, jeszcze w XVI w. w dokumenta-

cji widnieje oficjalna nazwa kasztelanii łowickiej, nie zaś Księstwa Łowickiego
61

. 

„Brak zatem bezpośredniego dowodu, że król Kazimierz nadał arcyb. Jarosławowi 

tytuł księcia. […] Wynika więc stąd, iż król Kazimierz nazywał arcyb. Jarosława 

księciem nie w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz jako pierwszego senatora, oby-

watela, i najwyższego duchownego zwierzchnika w państwie, a zatem jako najpo-

ważniejszą po sobie postać w kraju. Było to tylko odznaczenie i wyróżnienie za-

służonego arcybiskupa”
62

.  

 

Zaszczyt ten przełożył się bardzo szybko na stosowanie zwyczajowej, a zarazem sym-

bolicznej nazwy księstwa, dla wszelkich dóbr będących pod opieką nie tylko prymasa 

Skotnickiego, ale także hierarchów będących jego następcami. 

 W inwentarzach oficjalna nazwa Księstwo Łowickie zaczyna figurować dopiero 

od 1739 r.
63

 i pojawia się już w następnych spisach, które opatrywane są nazwą Inventa-

rium Ducatus Loviciensis, czyli Inwentarz Księstwa Łowickiego. „Przypuszczać należy, 

że tytuł ten ma charakter raczej gospodarczy niż prawny, oznaczający zwarty kompleks 

majątków ziemskich, jaki stanowiły dobra łowickie”
64

. 

 Tereny te, znajdujące się pod opieką arcybiskupów, nazywane kasztelanią, czy 

Księstwem Łowickim rozwijały się prężnie do drugiego rozbioru Polski
65

. Po 1793 r. 

przeszły one w ręce pruskie, a zaborcy wcielili je do dóbr rządowych, które miały zo-

stać przekazane księciu Fryderykowi Ludwikowi von Hohenlohe-Ingelfingenowi, pru-

skiemu generałowi. Zwycięstwo Napoleona Bonaparte przyczyniło się do tego,            

że wstrzymano akt przekazania tych ziem nowemu właścicielowi. W 1807 r., już po 

utworzeniu Księstwa Warszawskiego, dobra łowickie przeszły w ręce marszałka Lu-

dwika Mikołaja Davoust
66

, które pozostawały pod jego opieką do 1813 r. Skonfiskowa-

no je w wyniku nie do końca przemyślanych dzierżaw, a następnie włączono do dóbr 

                                                 

61
 Tamże, s. 137-138. 

62
 Tamże, s. 138. Por. E. Miziołek, Pocztówki etnograficzne Księstwa Łowickiego, [w:] K. Szwejda 

(red.), Etnografia Księstwa Łowickiego na pocztówce /1900-2001/, (katalog wystawy), Skiernie-

wice 2001. 
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 J. Warężak, dz. cyt., s. 139. 
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 Tamże, s. 140. 
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 S. Librowski, Statuty miasta Łowicza. 1375-1998, Bydgoszcz 1998, s. 5-6. 
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 A. i H. Świątkowscy, Łowicka sztuka ludowa, Warszawa 1996, s. 3-4; A. Czechowski, dz. cyt., s. 

114. Por. E. Miziołek,  dz. cyt. 
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koronnych
67

. W 1819 r. jako stolica Księstwa, Łowicz otrzymał prawa miasta woje-

wódzkiego
68

. 

 

„W niedługim czasie znaczna część dóbr łowickich, na mocy dekretu cesarza Alek-

sandra I z dnia 4 lipca 1820 r., przeszła na własność W. Ks. Konstantego, Naczel-

nego Dowódcy Wojsk Polskich. […] W związku z tym nadaniem 20 lipca tegoż 

roku cesarz Aleksander I upoważnił małżonkę swego brata ks. Konstantego Joannę 

Grudzińską do przybrania i noszenia tytułu księżny łowickiej. Tytuł ten przysługi-

wał również dzieciom zrodzonym z tego małżeństwa”
69

. 

 

Zapis ten sugeruje, że dopiero od 1820 r. tereny należące niegdyś do arcybisku-

pów gnieźnieńskich stały się oficjalnie księstwem
70

. Wielki Książę Konstanty zmarł             

w czerwcu 1831 r., więc Księstwo Łowickie przeszło w ręce jego żony, która odeszła   

w listopadzie tego samego roku. Zgodnie z jej ostatnią wolą ziemie do niej należące 

miały zostać przekazane „na własność króla polskiego, tj. na prywatną własność panu-

jącego w Polsce”
71

. Tak więc od 1838 r. dobra te podlegały carowi Rosji Mikołajowi I,  

a po wstąpieniu na tron jego syna Aleksandra Mikołajewicza, księstwo zostało mu 

prawnie przekazane, co zaświadczają wpisy do księgach hipotecznych
72

. 

 

„W ten sam sposób tytuł własności pod koniec 1894 r. przeszedł na rzecz Mikołaja 

II, a wreszcie w r. 1906 dobra Księstwa Łowickiego zaliczono do kategorii pierw-

szej dóbr pałacowych, które zawsze należały do osoby panującej i nie podlegały 

rozporządzeniom testamentowych, a tym samym nie podlegały alienacji, podczas 

gdy dobra pałacowe drugiej kategorii stanowiły osobistą własność członków rodzi-

ny cesarskiej”
73

. 
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 J. Warężak, dz. cyt., s. 140-142. 
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 Warto tylko wspomnieć, że Łowicz i przylegające do niego tereny znajdowały 

się w Guberni Warszawskiej. Wśród artefaktów z okresu rozbiorów, dotyczących Łowi-

cza należy przywołać projekt herbu miasta, datowany na 28 czerwca 1870 r., w którym 

do srebrnego pelikana w czerwonym polu tarczy, będącego historycznym symbolem 

Łowicza dodano rybę, zaś zgodnie z zasadami heroldii rosyjskiej w lewym górnym rogu 

umieszczono herb Guberni Warszawskiej (w błękitnym polu złoty snop zboża pod 

srebrną wstęgą rzeki)
74

. Formalne istnienie Księstwa Łowickiego ze stolicą w Łowiczu 

zbiegło się z trwaniem tych ziem pod zaborem rosyjskim. Stan ten utrzymał się do        

1 sierpnia 1914 r., czyli do wybuchu pierwszej wojny światowej. 

 Granice Księstwa Łowickiego, rozumianego jako prywatne tereny należące do 

carów Rosji, były porównywalne z terytorium wchodzącym w skład kasztelanii łowic-

kiej. Artefaktem odnoszącym się bezpośrednio do zaznaczenia obszaru dóbr są zacho-

wane do dnia dzisiejszego, zlokalizowane na trakcie komunikacyjnym, dwa murowane 

słupy graniczne, znajdujące się w Patokach (gm. Nieborów) i Bąkowie Górnym       

(gm. Zduny). Widnieje na nich (w różnym stopniu zachowania) inskrypcja „GRANICA 

XIEZTWA ŁOWICKIEGO” oraz data 1829 z dodaną powyżej metalową strzałką
75

. 

 W wydanej w 1892 r. publikacji teren ówczesnego Księstwa Łowickiego miał 

obejmować miasta i wsie: 

„Pielaskow, Jastrzembia, Ostrowek, Domkowice, Zagorzice, Jamno, Bednary, Ja-

nowice, Kęsice, Myslakow, Lupia, Sirchow, Bobrowniki, Dzierzgow, Ziambki, 

Chroslin, Bochin, Mislkowice, Guzina, Lisowice, Domaniewice, Strzebiesowo, 

Skaratki, Stroniewice, Rogożno, Krempa, Reczice, Wrzęczko, Cztolin, Wola Lu-

biankowska, Korąpka, Zielkowice, Pczionow, Kalinice, Liskowice, Zakulin, La-

gow, Kuczkow, Seligow, Jaczochow, Placzow, Uchanie, Lipnica, Jeziorko, Plasko-

czino, Kempina, Zobostowo Maior, Zabostowo Minor, Gagolino, Wiczie, Zlakowo 

Borowe, Sramowo, Strzelcow, Patoki, Golenska, Zlakowo Cerkiewne, Rozice, 

Maslki, Retki, Niedzwiada, Boczki, Swierzis, Duplice Maior, Duplice Minor, We-

scze, Kocierzewo, Niespusa,  Karsnice, Serniki, Skowroda, Chazno, Blendowo, 

Popowo, Osiek, Malsice, Klewkow, Laguzow, Retniewiec, Chlebow, Mnichowice, 

Gzow, Laski, Slupia, Vorislaw, Wola Drzewiecka, Lipce, Bialinin, Raczul, Drzew-

cze, Sirakowice, Dambrowice, Pamietna, Bobrowa, Samicze, Milochniewice, Ja-
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nislawice, Stachlew, Miednieiewice, Sqwierniewice Villa, Mokra, Slankow, 

Swietnta, Krescze, Belchow, Gluchow, Kawieczino, Godzianow, Byczki, Zapady, 

Wysokienice, Zlota, Nowaki, Pliczphia, Jasień”
76

. 

 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Łowicz stał się miastem powiato-

wym w województwie warszawskim, by po reformie z 1 kwietnia 1939 r. stać się czę-

ścią województwa łódzkiego
77

. Nazwa Księstwo Łowickie od tego czasu funkcjonowała 

jedynie jako określenie zwyczajowe. 

 

 
 

Podsumowanie 

 

 Warto dodać, że od samego początku istnienia ziemi łowickiej, czy to będącej 

kasztelanią, czy księstwem, trudno było dokładnie określić jej granice. Z pewnością 

Księstwo Łowickie nigdy nie było jednostką administracyjną, ponieważ znajdowało się 

na terenie zarówno województwa rawskiego jak i łęczyckiego. Dobra te znajdowały się 

na: „obszarze ziem: sochaczewskiej, gostynińskiej i rawskiej, w powiatach: gąbińskim, 

sochaczewskim, rawskim i orłowskim. Dawniej stanowiło ono odrębną jednostkę go-

spodarczą o swoistych cechach, z racji przynależności do dóbr stołu arcybiskupów-

prymasów. Wytworzyło też swoją tradycję administracyjno-gospodarczą i etnogra-

ficzną”
78

. 

 Czasy późniejsze jeszcze wielokrotnie powodowały zmiany, szczególnie admini-

stracyjne tego regionu, umiejscawiając go w obrębie województwa łódzkiego, a po 

1975 r. skierniewickiego. Trudno więc jednoznacznie przedstawić granice regionu ło-

wickiego, dlatego też częściowo pomóc może próba dokonana przez Henryka Świąt-

kowskiego, przedstawiająca ogólną charakterystykę tego terenu. 

                                                 

76
 H. Świderska, Dialekt Księstwa Łowickiego, Warszawa 1929, s. 257-258. Za: A. Pawiński, Źró-

dła dziejowe XVI. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Mazowsze, t. 5, 

Warszawa 1892. 
77

 M. Malangiewicz, J. Rutkowski, Łowicz 1918-1939. Kronika fotograficzna, Łowicz 2016, s. 12. 
78

 J. Warężak, dz. cyt., s. 33-34. 
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„Łowickie położone w północno-wschodniej części województwa łódzkiego grani-

czy od północy z powiatem gostynińskim, od wschodu z pow. sochaczewskim        

i błońskim, od południa z pow. skierniewickim i brzezińskim, od zachodu z pow. 

łęczyckim i kutnowskim. Leży ono w dolinie rzeki Bzury i jej dopływów. […] 

Współczesny powiat łowicki liczy ok 1230 km. Obejmuje on 70 procent po-

wierzchni byłego Księstwa Łowickiego oraz gromady leżące poza Księstwem, na 

północny-wschód: Nieborów i Bolimów, na południowy-zachód: Sobota, Bielawy  

i Głowno”
79

. 

 

 Dlatego też badając regionalizm łowicki, nie należy skupiać się na granicach 

tego terytorium w kontekście współczesnym czy historycznym, lecz się do poczucia 

przynależności i tożsamości osób związanych z regionem. 

 

 

                                                 

79
 H. Świątkowski, Łowickie, Łódź 1975, s. 5. 
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2. Kultura ludowa jako główny wyznacznik odrębności regionu 

 

Wprowadzenie 

 

 Ziemia Łowicka, szczególnie traktowana jako teren Księstwa Łowickiego, bez 

wątpienia jest regionem etnograficznym. Stanisław Węglarz w swojej pracy Tutejsi        

i inni. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej zwraca uwagę na pewną cechę, 

która pozwala mieszkańcom danego regionu dokonać autodefinicji. Ma tu na myśli zja-

wisko „tutejszości”, czyli identyfikacji z miejscem zamieszkania. Pojęcie to Węglarz 

zaczerpnął od Ludwika Stommy, który przedstawia kryterium zupełnie odwrotne – „nie-

tutejszość”, pozwalającą zrozumieć innego, czyli „obcość”
80

. 

 Od początku istnienia etnografii, badacze zwracali uwagę na pewne wyznaczniki 

odrębności kulturowej pomiędzy danymi grupami etnicznymi. Wymieniali oni m.in. 

różnice w mowie (dialekt, gwara), charakterystyce fizycznej ludności, stroju, budownic-

twie, sposobach celebrowania świąt dorocznych i rodzinnych, zagadnieniach związa-

nych z szeroko rozumianą muzyką i pieśniami ludowymi, zasadnicze różnice w stylu 

prowadzenia gospodarstwa czy w pożywieniu
81

. Jednak o „tutejszości” stanowi przede 

wszystkim to, co zauważył Wincenty Pol, a mianowicie, że „mają się za coś innego        

i oddzielnego od rodów sąsiednich i są od nich za coś innego miane”
82

. 

 

 
 

 W poprzedniej części prześledziłam historię regionu łowickiego, od czasów naj-

dawniejszych, sięgających początków osadnictwa na tych terenach, po ustanowienie 

Księstwa Łowickiego, które znajdując się początkowo pod opieką prymasów, a później 

Joanny Grudzińskiej dawało odpowiednie warunki dla rozwoju swoistej i niepowtarzal-

                                                 

80
 S. Węglarz, Tutejsi i inni. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej, „Łódzkie Studia 

Etnograficzne”, t. XXXVI, Łódź 1997, s. 5. Por. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX 

w., Warszawa 1986, s. 62-63. 
81

 Tamże, s. 38-64. 
82

 W. Pol, Prace z etnografii północnych stoków Karpat, Wrocław 1966, s. 188. 
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nej kultury tutejszych mieszkańców. Przede wszystkim trzeba odnieść się w tym miej-

scu do naprawdę korzystnych warunków nie tylko historycznych, ale także ekonomicz-

nych. „Ludność niegdyś mniej uciskana przez swych władców kościelnych, oczynszo-

wana wcześnie, bo już w 1827 roku, mogła dojść do pewnego dobrobytu i kultury”
83

. 

Sprzyjające okoliczności spowodowały intensywny rozwój kultury, zarówno w wymia-

rze materialnym, duchowych i społecznym, ludności wiejskiej, która stała się grupą 

etnograficzną, dumnie określającą się mianem – Księżaków
84

.  

 Pośród cech pozwalających zdecydowanie odróżnić się od grup zamieszkują-

cych sąsiednie regiony, można odnaleźć te zjawiska, o których już wspomniałam, będą-

ce od dawna przedmiotem badań etnografów. Przedstawienie poszczególnych cech cha-

rakterystycznych dla kultury ludowej ziemi łowickiej należy rozpocząć od budownic-

twa. 

 

„W czasach pańszczyźnianych wieś skupiała się zazwyczaj na niewielkim obsza-

rze, w środku pól gromadzkich czy na uboczu przy drodze, opodal stawu, strumie-

nia czy rzeczki. […] Sytuacja uległa zmianie po uwłaszczeniu i przeprowadzeniu 

komasacji. Każdy gospodarz otrzymywał gospodarstwo w jednym polu z siedli-

skiem, znajdującym się na jego działce”
85

. 

 

Takie, korzystne dla rozwoju gospodarstw warunki, sprzyjały także większej dbałości   

o budowę swojej siedziby
86

. Podstawowym budulcem do stawiania chałup oraz budyn-

ków gospodarczych było drewno
87

, natomiast w drugiej połowie XIX w., szczególnie do 

zabudowań inwentarskich, zaczęto wykorzystywać kamienie narzutowe, a z czasem (na 

początku XX w.) stosowano w tym celu także cegłę
88

. Dachy księżackich domostw naj-

częściej kryto słomą, rzadziej trzciną czy rogożą. W okresie międzywojennym strzechę 

zaczęła wypierać dachówka ceramiczna, a potem ocynkowana blacha
89

. 

                                                 

83
 A. Czechowski, dz. cyt., s. 114. 

84
 Por. H. Świątkowski, Dzieje regionu łowickiego, „Literatura ludowa”, nr 1-2, Łódź 1961, s. 8; A. 

Chmielińska, Z życia Księżaków, Łowicz 1935,  s. 8. 
85

 H. Świątkowski, Budownictwo, [w:] A. i H. Świątkowski, dz. cyt., s. 9. 
86

 Por. Tegoż, Budynki inwentarskie i gospodarcze w XIX i pierwszej połowie XX wieku, „Rocznik 

Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”, t. 14, Poznań 1984, s. 7-8. 
87

 Por. A. Chmielińska, dz. cyt.,  s. 11. 
88

 H. Świątkowski, Budynki inwentarskie..., s. 40-50;  M. Smolarski, dz. cyt., s. 67. 
89

 Tegoż, dz. cyt., s. 10; E. Miszczyńska, Sztuka ludowa Ziemi Łowickiej, Łowicz 2002, s. 5. 
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 Po uwłaszczeniu chłopów, czyli w szczególnym okresie dla tutejszych gospoda-

rzy, dokonał się ogromny przełom w budownictwie. Wykształciły się trzy typy zagród, 

które dominowały w krajobrazie łowickich wsi. Była to zagroda zamknięta (kształtem 

przypominająca kwadrat lub prostokąt); wolno stojące zabudowania nie powiązane ze 

sobą; a także zabudowa w kształcie zbliżonym do litery E lub U
90

. Region łowicki        

w kwestii budownictwa rozpoznawalny jest dzięki powszechnemu budowaniu zagród 

typu zamkniętego, zwanego okólnikami. 

 

„Chałupa stała licem do drogi i oknami zawsze na południe. Równolegle do chału-

py budowano obory dla krów, koni i owiec. Dwa pozostałe boki kwadratu czy pro-

stokąta wypełniały chlewy dla nierogacizny, kurniki oraz szopy na opał i różne na-

rzędzia. Stodoła, ze względu na bezpieczeństwo zbiorów, stawiana była w dość du-

żej odległości od chałupy i obory”
91

. 

 

Rozmieszczenie zabudowań gospodarskich w stosunku do części mieszkalnej, ja-

kie miało miejsce w przypadku okólnika, dawało nie tylko bezpośredni dostęp do zwie-

rząt czy sprzętów, ale także niosło w pewnym sensie zwiększenie bezpieczeństwa i pie-

czy nad dobytkiem. W pamięci mieszkańców regionu utrwaliło się, szczególnie prak-

tyczne w czasach niespokojnych, blokowanie za pomocą systemu sztab i łańcuchów 

dostępu do gospodarstwa. Taki rodzaj drewnianej fortyfikacji był spotykany jeszcze na 

początku XX w.
92

. 

 W zależności od zamożności gospodarzy oraz czasu wzniesienia chałupy, ich 

wielkość i standard był różny. Najstarsze zabudowania mieszkalne Księżaków posiadały 

sień i izbę lub izbę i komory. Na początku XIX w. domy uległy pewnej modyfikacji, 

składały się z sieni przelotowej, dwóch izb i jednej komory. „W drugiej połowie XIX 

wieku pojawiają się chałupy pięciownętrzne, składające się z sieni przelotowej, dwóch 

izb i dwóch komór. Są jednotraktowe, szerokofrontowe i symetryczne. Osią symetrii 

jest sień – po jednej stronie sieni jest izba i komora i po drugiej stronie również izba       

                                                 

90
 Tamże, s. 13-14; T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2008, s. 58. Por. I. 

Tłoczek, Polskie budownictwo drewniane, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 88-91; 

M. i W. Pokropek, Tradycyjne budownictwo drewniane w Polsce, Warszawa 1995, s. 73-81. 
91

 H. Świątkowski, dz. cyt., s. 13. 
92

 Por. K. W. Rutkowska, Świat według Władysława Anyszki, „Zeszyty Wiejskiej”, t. XXII, Łódź-

Warszawa 2016, s. 351. 
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i komora”
93

. Bez względu na to, jaką zastosowano konstrukcję stawiania chałupy, Księ-

żacy jako ludzie dumni i odznaczający się smakiem estetycznym, dbali także o ze-

wnętrzny wizerunek swoich domów. Początkowo wykorzystywano naturalny kolor 

drewna, zdobiąc wapnem miejsca styków poszczególnych belek, uszczelnionych gliną 

czy mchem. Jeśli konstrukcja domu była nadgryziona zębem czasu i wymagała pew-

nych zabiegów renowacyjnych, całą chałupę malowano „marglem”, uzyskując w ten 

sposób kremowy kolor. Druga połowa XIX w. przyniosła nowe rozwiązanie artystycz-

ne, a mianowicie chałupy bielono wapnem, a dziewczęta i kobiety zamieszkujące dane 

gospodarstwo ozdabiały białą elewację niebieskimi, symetrycznymi, stylizowanymi 

drzewkami, bądź kwiatami
94

. Pod koniec XIX w. nastała moda na niebieskie ściany, 

dlatego też elementy zdobnicze malowano wapnem. Trend ten utrzymywał się po-

wszechnie do drugiej wojny światowej
95

. 

 Wnętrze Księżackiej chałupy także odrobinę odbiegało od normy. Pomieszcze-

nia w niej pełniły podobne funkcje, jak w innych regionach, jednak zasadniczo różniły 

się sposobem dekoracji. Warto wspomnieć, że przeciętna izba mieszkalna liczyła około 

25 m i była miejscem codziennych obowiązków całej, często wielopokoleniowej rodzi-

ny. Jeśli chałupa miała dwie izby, ta, w której toczyło się życie rodzinne nazywano izbą 

roboczą, czarną, lub kuchnią (ze względu na obecność pieca, na którym gotowano po-

siłki i ocieplano wnętrze), druga izba, stanowiąca pomieszczenie reprezentacyjne, okre-

ślana była mianem białej, bądź świetlicy
96

. Pomiędzy izbami znajdowała się przelotowa 

sień, w której najczęściej znajdował się komin, piec piekarski i inne sprzęty wykorzy-

stywane w gospodarstwie, jak żarna, stępy, naczynia drewniane czy gliniane. W więk-

szych metrażowo chałupach często pojawiało się osobne pomieszczenie, znajdujące się 

zawsze w szczycie budynku za izbą, a mianowicie komora. Przechowywano tam głów-

nie żywność, odzież, ale „Komora była również miejscem spania dorastających córek    

i służącej, a także miejscem mycia się i ubierania panien, zwłaszcza w niedzielę i świę-

ta”
97

. W literaturze pięknej odnajdujemy jeszcze inne zastosowanie tego pomieszczenia. 

                                                 

93
 H. Świątkowski, dz. cyt., s. 16. Por. A. Czechowski, dz. cyt., s. 114. 

94
 M. Smolarski, dz. cyt., s. 69. 

95
 H. Świątkowski, dz. cyt., s. 26-27; E. Miszczyńska, dz. cyt., s. 4. 

96
 Por. M. Smolarski, dz. cyt., s. 70. 

97
 A. Świątkowska, Wnętrze chałupy, [w:] A. i H. Świątkowski, dz. cyt., s. 34. Por. T. Czerwiński, 

Wyposażenie domu wiejskiego, Warszawa 2009. 
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Kiedy opiekę nad gospodarstwem przejmowało nowe pokolenie, rodzice gospodarza 

przenosili się do komory. 

 Poddając jedynie pobieżnej analizie meble i inne sprzęty domowe znajdujące się 

w chałupie Księżackiej, można stwierdzić, że są one niemal identyczne z tymi, które 

występowały w innych regionach ówczesnej Polski. Odrębność w tej materii stanowił 

jedynie sposób dekoracji poszczególnych elementów. Warto w tym miejscu wspomnieć 

o niezwykle istotnym na wsi meblu, jakim była skrzynia. Poza przechowywaniem        

w niej odzieży, często skrywała oszczędności i ważne dokumenty. W przypadku pożaru 

był to mebel, za który chwytano w pierwszej kolejności dla uratowania z płonącego 

domu. W przypadku regionu łowickiego, był to pierwszy przedmiot wyposażenia izby, 

który otrzymał różnobarwną dekorację. Pierwotnie ozdabiano motywami kwiatowymi: 

tulipanami, drobnymi kwiatkami, pąkami, a także różami
98

. Wykonawcami łowickich 

skrzyń byli stolarze
99

. 

 Innymi ozdobami wnętrz łowickich domów były oczywiście święte obrazy. Jed-

nak należy tutaj podkreślić, że nie pełniły one funkcji estetycznej, dekoracyjnej, ale 

stanowiły ważny dla ludności wiejskiej przedmiot kultu. Związane to było zarówno       

z niezwykłą pobożnością Księżaków (których historycznymi opiekunami byli przecież 

książęta kościoła), dlatego też gospodynie chciały jak najpiękniej zaaranżować tę prze-

strzeń sacrum w swoim domu
100

. Obrazy o tematyce religijnej umieszczane były naj-

częściej w tzw. świętych kątach; często ta część izby (zarówno roboczej jak i odświęt-

nej) wyposażona była w kredens, a w późniejszym okresie w stół. Istotna była także 

ilość świętych obrazów; mogła ona oscylować od kilku do około dwudziestu. Kiedy na 

polską wieś zawitały tańsze formy, jak oleodruki, stopniowo zaczęły one wypierać ob-

razy malowane. 

 Aby święte obrazy miały odpowiednią oprawę dekoracyjną, gospodynie stop-

niowo zaczęły wprowadzać pewne nowości, które z czasem stały się, charakterystycz-

nymi dla tego regionu, reprezentatywnymi przykładami sztuki ludowej. Warto zazna-
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 Tejże, dz. cyt., s. 38. Por. A. i H. Świątkowscy, Łowickie, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 1972, 

t. XIV, s. 54; E. Miszczyńska, dz. cyt., s. 7; T. Czerwiński, Wyposażenie domu..., s. 250-255;         

J. Grabowski, Sztuka ludowa. Formy i regiony w Polsce, Warszawa 1967, s. 237. 
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 Tejże, dz. cyt., s. 38. 
100

 Por. J. Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolongwistyczne, Lublin 1999, 

s. 220; Tegoż, Sacrum w kulturze tradycyjnej i jego eksponenty, [w:] J. Adamowski. M. Tymocho-

wicz (red.), Sacrum w Kulturze tradycyjnej i współczesnej, Lublin-Wrocław 2016, s. 38. 
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czyć, że kurne chaty, w których początkowo Księżacy mieszkali, nie sprzyjały dekoracji 

wnętrz. Dopiero pojawienie się przewodów kominowych doprowadziło do tego, że et-

nografowie wyodrębnili trzy fazy rozwoju tej formy upiększania swojego najbliższego 

otoczenia. 

 

„Pierwszy okres trwał mniej więcej od przełomu XVIII i XIX wieku do około 1860 

roku. W tym czasie zasadniczą cechą dekoracji wnętrza były ozdoby malowane na 

ścianach izby. Okres drugi trwał mniej więcej od 1860 do 1935 roku. Nastąpiła 

wówczas zmiana typu dekoracji, której przyczyną było pojawienie się na wsi kolo-

rowego papieru glansowanego. […] jest to okres najpiękniejszej dekoracji wnętrza 

chałupy i najwspanialszego rozkwitu sztuki ludowej, przypadający na czas eman-

cypacji wsi łowickiej po zniesieniu pańszczyzny i w czasie równoczesnej poprawy 

warunków ekonomicznych. Okres trzeci, trwający od około 1935 roku do lat pięć-

dziesiątych naszego wieku, charakteryzuje się niwelacją kultury tradycyjnej i dzia-

łania wpływów kultury miejskiej”
101

. 

 

 Prezentując sztukę ludową w wymiarze zdobnictwa chałup regionu łowickiego, 

zatrzymam się na omawianiu jej przejawów w drugim okresie, jako tym szczególnym 

czasie największego rozwoju tej dziedziny życia mieszkańców wsi. Do łowickiej sztuki 

ludowej, która powszechnie była obecna w przestrzeni mieszkalnej, zaliczyć można 

wycinanki oraz papierowe ozdoby zwane pająkami
102

. Jak wcześniej zacytowałam, 

rozwój wycinanki związany jest nierozerwalnie z pojawieniem się na terenach wiejskich 

kolorowego, glansowanego papieru. A moda na wykonywanie z niego papierowych 

cudeniek, przyjęła się bardzo szybko i stała się domeną Księżanek
103

. „Wielobarwna 

wycinanka pokryła bogato ściany i belki sufitu izby. Za najodpowiedniejszy podkład dla 

wycinanki uznano jednobarwne, ciemnoniebieskie tło. Na tym tle […] wycinanki pre-

zentowały się najpiękniej”
104

. Oprócz tła istotny także był kształt, który odpowiadał 

wymiarom przestrzeni w której wycinanka miała zaistnieć. I właśnie dzięki temu, na 

terenie Księstwa Łowickiego wyodrębniły się trzy podstawowe formy wycinanki: okrą-

                                                 

101
 A. Świątkowska, dz. cyt., s. 39. 

102
 Por. A. Czechowski, dz. cyt., s. 114-115. 

103
 Por. A. i H. Świątkowscy, dz. cyt., s. 46; M. Smolarski, dz. cyt., s. 77. 

104
 A. Świątkowska, dz. cyt., s. 40. 



31 

 

gła – gwiozda
105

, długa, prostokątna – kodra
106

 oraz połączenie dwóch pierwszych – 

nazwane tasiemkami
107

. Każdy z rodzajów miał swoje konkretnie doprecyzowane miej-

sce przeznaczenia; kodry umieszczano na belkach stropowych, przestrzenie pomiędzy 

nimi wypełniały gwiozdy, a tasiemki oddzielały święte obrazy
108

. 

 Elementem charakterystycznym dla regionu łowickiego jest także to, że ilość 

wycinanek, zdobiących jedno pomieszczenie była niezwykle duża. Świadczy o tym po-

niższy cytat: „Razem do dekoracji samych belek gospodynie robiły 18 koder i 24 gwio-

zdy. Między obrazami umieszczały około 10 tasiemek zwieńczonych gwiozdami. Nad 

drzwi prowadzące do komory robiono dużą kodrę, a jeszcze większych rozmiarów ko-

dra potrzebna była do mieszczenia nad ławą”
109

. Istotne było także to, co było prezen-

towane na wycinankach. Gwiozdy w przeważającej mierze zawierały motywy roślinne, 

jednak kodry, ze względu na swój rozmiar, pozwalały na umieszczenie na nich scen 

rodzajowych, dlatego też można na nich odnaleźć m.in. wesele, procesję Bożego Ciała, 

czy przebieg innych obyczajów związanych z obrzędowością doroczną i rodzinną. Wy-

cinanki jako takie występują powszechnie na terenie Mazowsza, ale kolejną cechą, któ-

ra odróżnia tę formę sztuki ludowej od innych regionów, jest jej wielobarwność
110

. 

 Inną formą dekoracji wnętrz księżackich, były pająki, wykonywane z niemal 

wszystkich dostępnych materiałów, takich jak słoma, pióra, bibuła, wełna, czy glanso-

wany papier. W zależności od inwencji twórczej, te przykłady papieroplastyki otrzy-

mywały różne formy i kształty; kuliste – nazywane także „światami”, stożkowe, kwa-

dratowe czy wieloboczne
111

. „W niektórych domach od największego pająka, wiszące-

go pod sufitem na środku izby, rozbiegały się promieniście łańcuchy wykonane ze sło-

my i kolorowego papieru, zakrywające prawie całą powierzchnię sufitu”
112

. 

 Do wybuchu drugiej wojny światowej wymienione przeze mnie formy dekoracji 

wnętrz były powszechnie spotykane na terenie Księstwa Łowickiego. Co więcej, go-
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spodynie prześcigały się w strojeniu swoich domostw, by znacznie odróżniało się od 

sąsiadów. Po wojnie nie powrócono do tradycyjnej sztuki ludowej, którą wyparły 

wchodzące do użytku tapety
113

. 

 Jednym z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem rozpoznawalnych ele-

mentów odrębności kulturowej Księżaków jest ich odświętny ubiór. Łowicki strój lu-

dowy ma liczne, często spotykane w opracowaniach naukowych, ale także występujące 

regionalne, określenia. Wymiennie stosuje się więc takie hasła jak strój, pasiak, wełniak, 

nadając im równoważne znaczenie. 

 Barwne, pasiaste stroje mieszkańców regionu łowickiego nie są jedynymi tego 

typu przykładami, występującymi na terenie Polski. „Pasiaste materje spotyka się         

w stroju Kurpianek, Lublinianek, Litwinek, Rusinek, Krakowiaków i t. d.”
114

. Co jed-

nak spowodowało ten swoisty fenomen kulturowy, który pozwala bezproblemowo od-

różnić i utożsamić strój z mieszkańcami Łowickiego? 

 Ciekawe z punktu widzenia etnografii są hipotezy dotyczące pojawienia się na 

tych terenach pasiastych, wielobarwnych tkanin, stanowiących bazę dla świątecznego 

odzienia. Jedna z nich sugeruje zaczerpnięcie inspiracji od przybywających od czasu do 

czasu przedstawicieli gwardii papieskiej. Jednak teoria ta wydaje się niektórym bada-

czom wręcz nierealna, dlatego komentują ją następująco: 

 

„Mało prawdopodobieństwa posiada również domysł, iż na barwistość stroju ludu 

łowickiego mogły w pewnej mierze oddziałać projektowane podobno przez 

Roffpela ubiory gwardji papieskiej […], której żołnierze przyjeżdżali często z nun-

cjuszami do Łowicza, choć znane są wypadki, iż żołnierze ci nieraz nie wracali już 

do Włoch, osiedliwszy się w Łowickiem na stałe”
115

. 

 

Podobnie brzmiącą teorię pojawienia się barwnego stroju ludowego na tych terenach, 

publikowano także na łamach ogólnopolskiej, międzywojennej prasy
116

. Propozycje te 

obalają także Anna i Henryk Świątkowscy, twierdząc że wersje te, wielokrotnie powta-

                                                 

113
 Tamże, s. 42. 

114
 T. i S. Seweryn, Pasiaki łowickie, „Przemysł, Rzemiosło, Sztuka”, 1924, nr 4, s. 7. Por. E. Pi-

skorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, t. 1, Warszawa 2008, s. 24 i nast. 
115

 Tamże, s. 7. 
116

 Z. Kryściak, J. Rutkowski, Gmina Łowicz. Kraina nad Bzurą, Łowicz 2013, s. 99. Cyt. za: 

Barwne łany Łowicza, „Płomyk”, 1936, nr 2. 



33 

 

rzane i argumentowane kontaktami prymasa ze Stolicą Apostolską, są pozbawiona ja-

kichkolwiek podstaw
117

. 

 Pojawienie się charakterystycznego i odróżniającego od sąsiadów, stroju łowic-

kiego wiązało się przede wszystkim z ekonomicznym dostatkiem. Opieka prymasów, 

potem oczynszowanie chłopów i upełnorolnienie miały ogromny wpływ na rozwój tego 

regionu, także pod względem używanego przez nich ubioru. Pierwotne stroje Księża-

ków wykonywano z materiałów, którymi dysponowano. Dopiero potem, kiedy spopula-

ryzowała się hodowla owiec zaczęto wprowadzać pewne zmiany w tkaninach. Nie 

mniej jednak zaczęto upiększać je, poprzez stosowanie, ogólnodostępnych barwników 

naturalnych, co znacznie ograniczało paletę kolorów. Wszelkie nowości zaś wprowa-

dzały tzw. „modniarki”, które nie bojąc się opinii swojego otoczenia, a chcąc się odróż-

niać od swoich rówieśnic, etapami kreowały elementy dekoracyjne
118

. 

 Poszczególne części stroju męskiego jak i kobiecego, pozostawały bez zmian. 

Temu zagadnieniu poświęcono wiele badań na przestrzeni całego XX wieku. Łowicki 

strój ludowy badali m.in. Aniela Chmielińska
119

, Jadwiga Świątkowska
120

, Anna i Hen-

ryk Świątkowscy
121

, Elżbieta Miszczyńska
122

 czy Magdalena Bartosiewicz
123

. 

 Cechą wyróżniającą Księżaków od innych grup sąsiedzkich jest właśnie kolory-

styka zastosowana w odświętnym ubraniu. W najstarszych łowickich strojach ludowych 

przeważał kolor czerwony – „prosty” i „dubeltowy” (nazwa odnosiła się do dwukrotne-

go farbowania). Dla uzyskania tego barwnika wykorzystywano początkowo owady       

z rodziny coccus polonicus, nazywanej czerwcem od miesiąca jego zbioru
124

. Kolejnym 

etapem rozwoju kolorystycznego łowickiego stroju było wprowadzenie na przełomie 

XIX i XX w. w miejsce czerwonej, barwy pomarańczowej
125

. Dopiero koło 1930 r. po-

pularny stał się kolor zielony, we wszystkich swoich odcieniach
126

. Jego pojawienie się 
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zawdzięczamy Katarzynie Kamińskiej z Szymanowic, z parafii Zduny. „W tym nowym 

odmiennym pasiaku poszła do kościoła w niedzielę. Gdy kobiety zobaczyły taki pasiak, 

wszystkim bardzo się podobał i zaczęły za jej przykładem tkać pasiaki z tłem zielonym. 

Z parafii Zduny nowa moda rozeszła się po wszystkich wsiach”
127

. Największy jednak 

wpływ na zmienność kolorystyczną w łowickich pasiakach miał rozwój gospodarczy     

i pojawianie się nowych zakładów przemysłowych, które wykorzystywały inne, che-

miczne otrzymywane, barwniki. 

 Wielobarwność łowickich tkanin związana była także z obecnością w Łowiczu 

licznych farbiarni. Jednym z najbardziej znanych zakładów, a co także istotne najstar-

szym, była rodzinna firma Kolaszyńskich, która rozpoczęła swoją działalność               

w 1826 r.
128

. To właśnie te, często rodzinne, przedsiębiorstwa miały pewien wpływ na 

to, w jaki sposób zmieniała się moda na kolorystykę łowickich tkanin. „Barwniki dzielą 

farbiarze łowiccy na «słodkie» i kwaśne. Do pierwszych zalicza Kolaszyński używane 

przez siebie róże, fiolety, ciemne amaranty, do drugich resztę farb; żółte, zielone, nie-

bieskie, pomarańczowe, czarną i granat”
129

. Należy także wspomnieć o tym, że trwałość 

barwnika była ograniczona. Na stopniową utratę intensywności koloru miało wpływ 

działanie promieni słonecznych, woda (gorąca z mydłem)
130

. Jednak Księżanki miały    

i na to swój sposób; tłumaczono to następująco: „pewne wypłowienie ma swój urok, 

przez to, że barwy, które poprzednio wydawały się bardzo jaskrawe, tonują się i nieraz 

subtelnie harmonizują”
131

. Natomiast kiedy kiecka lub fartuch nie spełniały już oczeki-

wań właścicielki, a nie było jej stać na zakup lub uszycie nowej, wykonywała zabieg 

nicowania – przeszywania wszystkich elementów na lewą stronę. 

 Strój łowicki niewątpliwie spopularyzował się dzięki uczestnictwu Księżaków  

w uroczystościach kościelnych. Szczególnym przykładem jest święto Bożego Ciała, 

kiedy to wierni otwarcie manifestują swoją wiarę, uczestnicząc w procesji w odświęt-

nych strojach. Obecność wełniaków związana jest także z tym, że ludność przybywają-

ca ze wsi, przynależnych parafialnie do łowickich kościołów, ubierała się w najpiękniej-

szy strój, jakim dysponowała
132

. „Całego majestatu użycza tej uroczystości wełniak 
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łowicki, który w dniu tym święci prawdziwe triumfy”
133

. Procesja Bożego Ciała, odby-

wająca się w asyście ubranych po łowicku wiernych, stała się wielką atrakcją turystycz-

ną już w okresie międzywojennym. Powyższy cytat pochodzi z 1924 r., natomiast         

w kilka lat później, w 1933 r. „National Geographic” poświęcił cały marcowy numer 

obchodom tego święta w Łowiczu, uzupełniając go o liczne fotografie
134

. 

 Warto dodać, że od momentu pojawienia się, łowicki strój ludowy pełnił funkcję 

świątecznego odzienia. Zmieniło się to po drugiej wojnie światowej, kiedy to otrzymał 

charakter bardziej reprezentacyjny, wykorzystywany przez powstające zespoły folklory-

styczne, czy pojawiający się głównie w uroczystościach kościelnych
135

. Znamiennym 

jest fakt, że to elementy stroju łowickiego, m.in. zdobnictwo poszczególnych detali, 

przenikało do przestrzeni publicznej; co jest odwrotnością zewnętrznych „mieszczań-

skich” inspiracji w odniesieniu do kultury ludowej. Dowodem szczególnego szacunku 

dla własnego stroju Księżaków było, spotykane na przestrzeni minionych dziesięcioleci, 

ofiarowywanie ich do sfery sacrum. Przykładem mogą być liczne, utrwalone w ikono-

grafii, wota w postaci rozszytych kiecek i fartuchów jako przykrycia mens ołtarzy 

bocznych
136

. Zdobnictwo obecne w stroju ludowym, w podobny sposób zaczęło poja-

wiać się na szatach liturgicznych, jako charakterystyczny element dekoracyjny, nawią-

zujący do lokalnej tradycji. 

 Łowickie stroje ludowe, poza swoją wielobarwnością, były bogato zdobione.  

Do jednej z najbardziej charakterystycznych i najbogatszych w swym wyrazie form 

upiększenia wełniaka należy haft. Jednym z elementów kobiecego stroju, który stosun-

kowo szybko poddał się modzie na haft, był stanik nazywany gorsetem. „Jednobarwne 

staniki w odczuciu dziewcząt nie były piękne – należało je ozdobić. Zapowiedzią ich 

zdobienia jest stanik wykonany przez Franciszkę Burzyńską z Błędowa w 1910 r.”
137

. 

Tę część damskiego stroju zaczęto zdobić początkowo haftem płaskim, jednak z czasem 

uznano, że haft koralikowy jest najszlachetniejszą i najpiękniejszą formą zdobnictwa
138

. 

Najczęstszymi motywami, które dominowały na staniku były stylizowane kwiaty,         
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w kolorystyce odpowiadającej upodobaniom właścicielki stroju
139

. Ale nie tylko stanik 

był przestrzenią którą należało przyozdobić najpiękniej i z największą starannością. 

Niemal wszystkie elementy stroju ludowego, zarówno męskiego jak i kobiecego, można 

było w ten sposób upiększyć. Należały do nich: koszule, fartuchy, wełniaki, pończochy, 

chustki, kaftany, bluzki, rękawki, kołnierzyki
140

. 

 Pojęcie haftu jest niezwykle pojemne, mieści się w nim kilka, a nawet kilkana-

ście różnych technik. Wspomniałam o hafcie płaskim i koralikowym. Jednak na terenie 

Księstwa Łowickiego powszechnie występowały także i inne techniki, m.in. haft krzy-

żykowy (zdobiący przeważnie koszule), czy Richelieu (zwany też ażurowym)
141

. Warto 

dodać, że nie tylko sam strój stanowił odpowiednią przestrzeń, by pokryć ją wielobarw-

nymi kwiatami, czy innymi motywami. Praktycznie każdy kawałek materiału, który 

powszechnie wykorzystywano w gospodarstwie domowym, mógł być ozdobiony róż-

nymi technikami haftu; były to m.in. obrusy, serwety, ręczniki czy makatki. 

 W kontekście tkaniny ludowej, charakterystycznej dla regionu łowickiego, nale-

ży wspomnieć także o nospie. 

 

„Kraciasta «nospa» łowicka o dużym wzorze i łagodnej tonacji barwnej – to jedna 

z tkanin znamiennych dla regionu centralnego. […] Jego formy, klasyczne dla tych 

tkanin, tworzące duże pola kwadratowe przecięte na krzyż i obwiedzione ramą zło-

żoną z kilku pasków, reprezentuje najlepiej «nospa» łowicka, dawniej czerwona, 

później żółta, pomarańczowa i bordo, służąca najczęściej do zasłaniania łóżka”
142

. 

 

Okres świetności nospy minął w dwudziestoleciu międzywojennym. Ze względów eko-

nomicznych po drugiej wojnie światowej nie powróciły one do wiejskich chałup
143

. 

 Jak na początku XX w. zauważyła Aniela Chmielińska, „Księżacy, zamieszkują-

cy wsie, będące przedtem we władaniu prymasów, różnią się od swych najbliższych 

sąsiadów – zamieszkujących wsie niegdyś szlacheckie, stąd nazwanych «szlachetczy-

zną» – mową, ubraniem i zwyczajami”
144

. Warunkami pozwalającymi na wyodrębnienie 
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się gwary był, podobnie jak i w wyżej opisanych przykładach, rozwój gospodarczy. 

„Żeby mówić o odrębności dialektu łowickiego, trzeba najpierw podać parę wyjaśnień 

natury ogólnej. Polskie dialekty ludowe nie są między sobą zbytnio zróżnicowane, ani 

też nie przeciwstawiają się tak wybitnie językowi literackiemu jak np. dzieje się to        

u naszych zachodnich sąsiadów”
145

. 

 Ten dialekt językowy, charakterystyczny dla Księżaków, badała Halina Świder-

ska-Koneczna, która opublikowała na łamach czasopisma naukowego Prace Filologicz-

ne w 1929 r. swoją pracę doktorską, poświęconą temu zagadnieniu. Wyodrębniła ona 

cechy fonetyczne i morfologiczne, wśród których najważniejsze to: 

 

„1. przejście nagłosowego ra- w re-, np.: redlić ‘radlić’ redlina ‘radlina’ redło ‘ra-

dło’ redzić ‘radzić’; 

2. przejście -aj w -ej w 2. os. lp. i lmn. trybu rozkazującego i w przysłówkach, np.: 

czytej, dej, śpiewej, dejta //dejcie, śpiewejta // śpiewejcie, dzisiaj, tutej; 

3. wtórna nosowość, np.: jangryst ‘agrest’, gorsynt ‘gorset’, myntryka ‘metryka’, 

tompola ‘topola’, warząchew ‘warzecha’; 

4. wargowe twarde w temacie 1. od. lp. cz. teraźniejszego typu grzebe ‘grzebię’, 

kope ‘kopię’, rombe ‘rąbię’, skube ‘skubię’, złame ‘złamię’, złape ‘złapię’; 

5. końcówka -amy w narzędniku lmn. Rzeczowników, np.: cepamy, krowamy, ło-

camy ‘oczami’, usamy ‘uszami’, wiosłamy, wołamy; 

6. uproszczenie grupy spółgłoskowej powstałej z rozłożenia m w zaimkach enkli-

tycznych mi (celownik), mię (biernik), np.: widzioł me ‘widział mnie’, dej my ‘daj 

mi’; 

7. udźwięcznienie c w dz w stopniu wyższym przysłówka kródzy ‘krócej’; 

8. redukcja n w grupie rnk, np.: ziorko ‘ziarnko’; 

9. zastąpienie zmazurzonych palatalnymi ś, ź, ć, np.: areśt ‘areszt’, dysiel ‘dyszel’, 

kosiula, śwagierziebro, zielazo, źmijo ‘żmija’; 

10. uszczelinowienie kontynuantów r miękkiego, np.: pasierzb ‘pasierb’, sierzp 

‘sierp’; 

11. zachowanie cht ≤ kt i krz ≤ chrz, np.: chto ‘kto’, dochtór ‘doktor’, dyrechtór 

‘dyrektor’, krzan ‘chrzan’, krzciny ‘chrzciny’, krześniok ‘chrześniak’; 

12. udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa, np.: brad matki, laz rośnie; 
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13. zapobiegające asymilacji rozbicie grupy kk na tk w letki ‘lekki’, mintki ‘mięk-

ki’; 

14. wyrównanie tematów na -ał- w 3. os. lmn. zzasu przeszłego leli, sieli, śmieli sie 

na wzór mieli; 

15. występowanie sufiksów -’i // y w odprzymiotnikowych przysłówkach kompara-

tywnych typu nizy ‘niżej’, późni ‘później’, wyzy ‘wyżej’; 

16. sufiks -ić // -yć zamiast -eć w lezyć ‘leżeć’, siedzić, wyhrzyć, zajrzyć, zlecić 

‘zlecieć’; 

17. zanik r- w prefiksie roz-, np.: łozporek ‘rozporek’, łozwora ‘rozwora’”
146

. 

 

Oprócz wyżej wymienionych cech, gwara łowicka kształtując się czerpała z dia-

lektów innych regionów. I tak można znaleźć w mowie Księżaków elementy wywodzą-

ce się z Mazowsza, Małopolski, a nawet Wielkopolski
147

. Jak zauważa Renata Marci-

niak-Firadza wielu filologów poświęcało się badaniom gwar łowickich, traktowanych 

jako pewien system, jednak nie pojawiły się praktycznie żadne opracowania słowniko-

we. „Jeden gwarowy słowniczek rękopiśmienny wymienia się wśród źródeł Słownika 

gwar polskich Jana Karłowicza. Jest to anonimowy rękopis Słowniczka gwary od Do-

maniewic w Łowickim”
148

. 

 Traktując gwarę jako jeden z elementów kształtujących odrębność regionu, war-

to mieć na uwadze także to, że pewne przemiany, które zachodziły w środowisku Księ-

żaków miały wpływ na ich język. Pojawiały się nowe elementy, inne zanikały. Już        

w okresie międzywojennym uświadamiano sobie ten problem. „Trzeba spowodować, 

aby ci, co dzięki nauce poznali język literacki, a jednak kiedyś młodość ich, marzenia, 

wspomnienia i sny dziecinne, wypowiadały się w gwarze, by ci właśnie od czasu do 

czasu sięgali do tej skarbnicy-gwary i to piękno tam zawarte, te cenne klejnoty mowy 

pierwotnej, bezpośredniej i szczerej językowi literackiemu przyswajali”
149

. 

 Fenomenalnym przykładem użycia gwary jest także modyfikowanie modlitw, 

których uczono się w języku literackim. Zaprezentuję trzy najpopularniejsze, stanowią-

cego kanon ludowego pacierza. 
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„Łojce nas, chtóry jezdeś w niebie, świńć sie jimie Twoje, przyndź królestwo Two-

je, bońdź wola Twoja jako w niebie, tak i na zimi. Chleba nasego powsedniego den 

nom dzisiaj i łodpuść nom nase winy, jako i my łodpuscomy nasym winowajcom    

i nie wódź nos na pokusynie, ale nos zbow łede złego”. 

 

„Pozdrowinie janielskie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełno, Pon z Tobom, błogosławio-

naś Ty mindzy niewiastamy ji błogosławiuny łowoc zywota Twojego, Jezus. Świn-

to Maryjo, Matko Bozo, módl sie za namy grzesznymy, tero ji w godzine śmierci 

nasy. Amen”. 

 

„10 przykazań Bozych. Jam jest Pan Bóg twój, chtóry cie wywiódł z zimi egipski  

z dumu niewoli. 1. Nie bedzies mioł bogów cudzych przedy Mnom. 2. Nie bedzies 

broł jiminio Pana Boga Twego nadarymno. 3. Pamintej, jabyś dziń świnty świncieł. 

4. Cćij łojca swego i matke swojom. 5. Nie zabijej. 6. Nie cudzołóz. 7. Nie kradnij. 

8. Nie mów fałsywego świadestwa przeciw bliźnimy swymu. 9. Nie pozondej zony 

bliźniego swego. 10. Ani zodny rzecy, chtóra jego jest”. 

 

 Ciekawym wyznacznikiem kształtującym odrębność kulturową regionu są zwy-

czaje i obrzędy. Jednak zanim skupię się na ich cechach charakterystycznych dla Ziemi 

Łowickiej, warto w tym miejscu podkreślić znaczenie oprawy muzycznej i tanecznej, 

która była nieodzownym elementem niemal wszystkich obrzędów. „Muzyczny folklor 

regionu łowickiego jako bezimienna twórczość mieszkańców wsi jest jedną z ciekaw-

szych odmian muzyki ludowej na Mazowszu. Przekazywana z pokolenia na pokolenie 

bez pomocy pisma nutowego i bez zapisu słownego, rozwijała się i wzbogacała. Muzy-

kant i grajek ludowy na swój sposób upiększali lub zmieniali melodię. […] Następowa-

ły zmiany też nieświadome, będące wynikiem słabej pamięci śpiewaka, przesłyszenia 

się, lub niezrozumienia tekstu”
150

. 

 Zastanawiając się nad tematyką pieśni Księżaków, nie sposób odnieść się do 

jednego konkretnego obrzędu, czy zwyczaju. Repertuar regionu w tym zakresie jest 

niezwykle bogaty, ponieważ, niemal na każdą okazję, każdemu świętu towarzyszyły 

pieśni. W związku z tym można wyodrębnić m.in. pieśni miłosne, pasterskie, kołysanki, 
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ballady, oraz utwory związane z obrzędowością doroczną i rodzinną. Największą grupą 

pieśni są te związane z obrzędem wesela; w jej skład wchodzą dłuższe i krótsze formy 

towarzyszące zalotom, rytuałowi w kościele, obiadowi weselnemu, oczepinom, zdawi-

nom, przewozinom, poprawinom i wielu innym częściom składowym tego niezwykłego 

dla całej społeczności wiejskiej wydarzenia
151

. 

 Marian Moskwa zauważył, że łowickie pieśni ludowe nie potrzebują żadnego 

akompaniamentu; ich konstrukcja przypomina wiersz, ma budowę zwrotkową. Podob-

nie jest z melodyką utworów, która jest potoczysta i swobodna. O tej drugiej właściwo-

ści może świadczyć fakt, że przekazywane z pokolenia na pokolenie pieści mogą mieć 

kilka różnych wersji melodycznych, co wcale nie zmienia ich społecznego odbioru
152

.  

Z pieśniami nierozerwalnie wiąże się taniec; w regionie łowickim do najpopularniej-

szych zaliczało się oberka i kujona
153

. 

 Jak zauważyłam, pieśni i tańce towarzyszyły różnego rodzaju obrzędom i zwy-

czajom pielęgnowanym przez Księżaków. W etnografii popularnie stosuje się podział na 

obrzędowość doroczną i rodzinną. W kanonie świąt dorocznych niezmiennie znajdowa-

ły się te, które odpowiadały cyklowi rocznemu. Do najważniejszych świąt, które na 

obszarach wiejskich szczególnie kultywowano należało m.in.: Boże Narodzenie, okres 

karnawału, Wielki Post, Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, czas żniw, Wszystkich 

Świętych, adwent
154

. Natomiast równolegle do tych dni świątecznych, lud polski dołą-

czył zwyczaje związane z obrzędowością rodzinną, w której skład wchodziły tradycje 

połączone z narodzinami, okresem dorosłości (m.in. wesele), czy obrzędy funeralne
155

. 

Obie formy świętowania traktowano z niezwykłą powagą, odpowiednio się do nich 

przygotowując, a czas świąteczny był czasem szczególnym, z którym wiązało się wiele 

zwyczajów i obyczajów, które koniecznie należało spełnić. 

 W Księstwie Łowickim niezwykłą wagę przywiązywano do obrzędowości zwią-

zanej z zawieraniem małżeństwa. Było to ważne święto nie tylko dla młodej pary, ale 
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całej społeczności wiejskiej. Warto nadmienić, że poza charakterem kościelnym i for-

malnym założeniem rodziny, wesele stanowiło niezwykłe wydarzenie społeczne. „Daw-

ne wesela łowickie, żyjące jeszcze po dzień dzisiejszy w tradycji pokolenia starszego, 

trwały cały tydzień. Odbywały się w okresie zapustów lub po Wielkanocy, kiedy lud-

ność wiejska miała więcej czasu i była wolniejsza od prac w polu. Przy zawieraniu 

związków małżeńskich kierowano się przede wszystkim względami majątkowymi”
156

. 

Na obrzęd ten składało się wiele elementów, którym towarzyszyły pieśni i tańce. Wesele 

nie odbyłoby się, gdyby któregoś z nich zabrakło. Ważna była także kolejność ich wy-

stępowania; wyróżniano więc zaloty, zapowiedzi, dziewosłęby, zdawiny, sprosiny, roz-

pleciny, ślub, obiad, oczepiny, przenosiny, poprawiny i osiedliny
157

. 

 Inscenizacje wesela łowickiego stanowiły swego rodzaju atrakcję turystyczną 

dla przyjeżdżających do Łowicza gości. Poza tym, należały także do stałego repertuaru 

powstających od początku XX w. kapel ludowych, a potem zespołów folklorystycz-

nych. Jednak należy podkreślić, że to właśnie obrzędy weselne można nazwać ikoną 

regionalizmu scenicznego
158

. Jak zauważa Józef Zięba: „Uroczystości te nie miały jed-

nak charakteru widowisk teatralnych, ale były zbliżone do ludowego festynu”
159

. Już   

w okresie międzywojennym przygotowywano opracowania mające przybliżyć ten ob-

rzęd rodzinny
160

. 

 Innym, sztandarowym przykładem obrzędowości, tym razem w wymiarze do-

rocznym, były zwyczaje dotyczące zbioru plonów z pól, zwane dożynkami. Obrzędy 

związane ze żniwami przepełnione były głęboką symboliką. Koniec okresu zbioru łą-

czył się ze świętem plonów, które przybierało charakter wielkiej uroczystości (połączo-

nej z tańcami i śpiewem), na którą przygotowywano specjalny wieniec dożynkowy
161

. 

Tradycje tego święta przetrwały z czasów pańszczyźnianych i stały się inspiracją do 

zorganizowania ogólnopaństwowych obchodów, „z udziałem licznych delegacji spo-

łecznych z różnych stron Polski, przed prezydentem Ignacym Mościckim, jako gospo-
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darzem kraju”
162

. Pierwsze takie ogólnopolskie święto dożynkowe miało miejsce          

w Spale w 1927 r. 

 

 
Podsumowanie 

 

 Dawne elementy, stanowiące zasadnicze różnice, pozwalające odróżnić Księża-

ków od ich sąsiadów, obecnie stanowią nie tylko przedmiot badań naukowców, ale tak-

że chlubę regionu łowickiego, będąc swoistą atrakcją turystyczną. 

 Fascynacja szeroko rozumianą kulturą ludową regionu łowickiego była także 

źródłem inspiracji dla artystów. Jak zauważył Marian Smolarski prezentując zalety Ło-

wicza i okolic na kartach przewodnika turystycznego: „Ten malowniczy krajobraz 

«równi jednakowych i sennych» opiewała w pięknych strofach Maria Konopnicka, ma-

lował żywymi barwami Józef Chełmoński, opisywał z umiłowaniem Władysław Rey-

mont”
163

. 

 Maria Konopnicka (1842-1910), przebywała na tych ziemiach od 1893 do 1903 

r., mieszkając u swojego syna Jana w drewnianym, zachowanym do dziś, domku w Ar-

kadii
164

. To niewielkie gospodarstwo Konopnickich przylega bezpośrednio do parku 

romantyczno-sentymentalnego założonego przez Helenę Radziwiłłową. Piękno, które 

pisarka dostrzegała wokół siebie, inspirowało ją do pracy twórczej. W tym czasie po-

wstało wiele jej utworów: nowele, wiersze oraz najpopularniejsza książka dla dzieci     

O krasnoludkach i sierotce Marysi wydana w 1896 r. Józef Chełmoński (1849-1914), 

który urodził się na Ziemi Łowickiej, w swoim malarstwie uwiecznił zapamiętane         

z dzieciństwa sceny z życia podłowickiej wsi. Bogactwo kultury ludowej, ze szczegól-

nym uwzględnieniem języka, obrzędowości i stroju zafascynowało także Władysława 

Stanisława Reymonta (1867-1925), który osadził fabułę Chłopów na terenie Księstwa 

Łowickiego, dokładnie we wsi Lipce. Związane to było z pracą nadzorcy robotników 
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naprawiających tory kolei na trasie Skierniewice – Koluszki. Podczas wykonywanych 

obowiązków, które trwały od 1889 do 1891 r. mieszkał w Przyłęku Dużym, Krosnowie  

i Lipcach
165

. Tam też miał możliwość poznawać miejscowe życie, zwyczaje i obyczaje, 

które później stały się kanwą dla jego pracy, która przyniosła mu prestiżową Nagrodę 

Nobla. Warto dodać, że obecność noblisty w Lipcach oraz rozsławienie przez niego wsi, 

dzięki opisowi na kartach Chłopów doprowadziło do tego, że w 1984 r. poszerzono na-

zwę miejscowości o dodatkowy człon – Reymontowskie. 
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3. Prekursorzy regionalizmu łowickiego – ludzie i organizacje społeczne 

do pierwszej wojny światowej 

 

Wprowadzenie 

 

 Region łowicki słynął z obecności wielu zaangażowanych społecznie, światłych 

obywateli, którym nie było obojętne to, gdzie mieszkają. Swoją postawą i zaangażowa-

niem pielęgnowali historię i tradycje tych terenów, pracując indywidualnie lub zrzesza-

jąc się w różnego rodzaju organizacjach. Ponieważ uważam ich pracę za kluczową       

w kontekście późniejszego kształtowania się regionalizmu łowickiego, jedynie w formie 

szkicu odniosę się do najistotniejszych moim zdaniem przejawów tego ruchu społecz-

nego. Głębsza analiza tego zjawiska w okresie II Rzeczypospolitej została przedstawio-

na w pracy magisterskiej Agnieszki Zygmuntowicz
166

. 

 

 
 

 Za protoplastę łowickich regionalistów uznać można Andrzeja Kazimierza Ce-

browskiego (1580-1658)
167

. Jak podają nieliczne opracowania charakteryzujące tę wy-

bitną postać, z wykształcenia był aptekarzem i medykiem prymasowskim
168

. Jego ofiar-

na służba na rzecz Łowicza wiązała się także z innymi działaniami – najprawdopodob-

niej pełnił on funkcję radnego, a może nawet burmistrza Łowicza. Bez względu na to 

czy jest to prawda, nie ulega wątpliwości, że jako osoba starannie wykształcona, miał 

znaczący wpływ na kształt i funkcjonowanie miasta; był w bliskich kontaktach z jego 

włodarzami i prawowitymi właścicielami
169

. Nie były mu także obojętne sprawy miesz-
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kańców prymasowskiego grodu; z racji pełnionych funkcji oraz posiadanego majątku 

angażował się w wiele przedsięwzięć. 

 Pomimo wielu osobistych przymiotów oraz doświadczenia życiowego zasłynął 

przede wszystkim jako dziejopis. Pierwsza łowicka kronika została spisana po łacinie    

i opatrzona tytułem Roczniki miasta Łowicza pisane w latach 1648-59. Pracę nad Anna-

les civitates Loviciae
170

 Cebrowski rozpoczął będąc w sędziwym wieku, a jak pisze Ma-

rian Małuszyński: „Dopiero śmierć wytrąciła mu pióro z ręki”
171

.  

 Roczniki miasta Łowicza rozpoczynają się wstępem przeznaczonym dla, jak go 

określa autor, „łaskawego czytelnika”. Cebrowski tłumaczy, co nim kierowało, by pod-

jąć się spisania jemu współczesnych wydarzeń. 

 

„Chociaż wcale nie wątpię, że przodkowie nasi, którzy żyli przed trzystu laty, byli 

pod tym względem dość przezorni i starannie zapisywali początkowe dzieje tego 

miasta oraz ważniejsze zdarzenia, jednak wszystkie ich pisma zniszczył albo czas, 

albo ogień, albo wreszcie niedbałość potomnych. […] Dlatego uważam, że praca 

moja mieć będzie pewną wartość, jeśli w miarę możności mego słabego umysłu 

przekażę potomności to, co częścią z kronik zaczerpnąłem, częścią dowiedziałem 

się od współobywateli moich w podeszłym wieku, bogatych doświadczeniem        

w różnych sprawach, i zachęci innych do prowadzenia podobnych zapisek. Nie 

przystoi bowiem żyć we własnej ojczyźnie, jak w nieznanym kraju”
172

. 

 

 Zdanie, wyróżnione przeze mnie w powyższym cytacie jest niezwykle istotne, 

nie tylko z punktu widzenia historyka, etnografa, ale przede wszystkim regionalisty. 

Cebrowski zdawał sobie bowiem sprawę z tego, że niezwykle istotna jest znajomość 

historii swojej „małej ojczyzny” oraz uchronienie jej od zapomnienia. Andrzej Kazi-

mierz Cebrowski miał nadzieję, że dzieło to będzie kontynuowane. Co prawda jego syn 

częściowo podjął się tego zadania, jednak spisał tylko wypadki jednego roku, by na-

stępnie, z nieznanych dzisiaj już przyczyn, przerwać dalszą pracę. Zapiski w Roczni-
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kach miasta Łowicza kończą się na roku 1767, związanym z datą śmierci prymasa Wła-

dysława Aleksandra Łubieńskiego
173

.  

 Przez bardzo długi czas nie znalazł się nikt, kto zechciałby kontynuować pracę 

Cebrowskiego. Dopiero na przełomie XIX i XX w. pojawili się regionaliści, którzy 

dzięki sprzyjającym okolicznościom, na swój sposób podjęli się tego zadania
174

. Na 

kontynuatorów swojego dzieła Andrzej Kazimierz Cebrowski musiał długo czekać. 

Oczywiście pojawiały się próby działalności społeczno-kulturalnej czy oświatowej, 

jednak jeszcze nie były to wyniki pracy i zaangażowania regionalistów. Przełom XIX    

i początek XX w. to okres narodzin regionalizmu w dawnym prymasowskim grodzie     

i okolicy. 

„W Łowiczu w tym czasie działali historycy, zbieracze pamiątek narodowych – 

szczególnie łowickich, literaci, księgarze, wydawcy. Do nich należy zaliczyć Ro-

mualda Oczykowskiego, Władysława Tarczyńskiego, Karola Rybackiego, Emila 

Balcera, Anielę Chmielińską, Mariana Małuszyńskiego. Patriotyczna inteligencja 

łowicka dążyła do upowszechnienia oświaty wśród najszerszych warstw społe-

czeństwa m.in. przez organizację bibliotek powszechnych”
175

. 

 

 Warto jednak nadmienić, że idea samego regionalizmu pojawiła się znacznie 

później niż działał ojciec łowickich regionalistów. Tym bardziej, że dynamiczny rozwój 

tego zjawiska datuje się na drugą połowę XIX w., co nie jest tylko widoczne w krajach 

europejskich. Jak zauważa Andrzej Bukowski: „to, co dostrzegamy po 1880 r. ma zna-

czenie wyjątkowe, albowiem regionalizm występuje wtedy jako żywotna, zapładniająca 

wiele dziedzin twórczości ludzkiej idea, jako program i świadoma akcja mająca na celu 

odrodzenie i wzbogacenie kultury”
176

. Taka postawa jest widoczna właśnie w działa-

niach podejmowanych przez prekursorów łowickiego regionalizmu, którzy rozpoczęli 

swoją pracę z potrzeby serca, ale także z tęsknoty za wolną Polską. 
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 Region łowicki jako dobra arcybiskupów gnieźnieńskich oraz późniejsze Księ-

stwo Łowickie stanowią fenomenalny teren dla rozwoju regionalizmu. Wielowiekowa 

tradycja oraz obecność Księżaków spowodowały, że były to solidne podwaliny do roz-

poczęcia działań na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Jak zauważył Bogdan Suchodolski  

i Irena Wojnar: „Działania takie mają swój zasięg najbardziej wymierny i sprawdzalny 

właśnie na terenie rejonu, który stanowi naturalną i historyczną bazę dla inicjatywy        

i ambicji lokalnych, a przecież uniwersalnych, dla obrony swoistych tradycji i planów, 

charakterystycznego stylu życia”
177

. 

 Początki regionalizmu łowickiego, do wybuchu pierwszej wojny światowej war-

to rozpatrywać pod wieloma względami; to nie tylko obecność i praca wybitnych osobi-

stości z regionu, ale także powoływanie do życia i działalność wielu organizacji spo-

łecznych. W jaki sposób mogli oni aktywizować kulturę? Przede wszystkim w oparciu  

o bogatą i żywą tradycję, animację społeczno-kulturalną oraz edukacyjny wymiar tego 

zagadnienia
178

.  

 Pośród osób, które można nazwać prekursorami łowickiego regionalizmu odna-

leźć można wiele znamienitych postaci. W grupie tej nie może zabraknąć Józefa Cheł-

mońskiego (1849-1914), wybitnego artysty malarza wywodzącego się z Boczek pod 

Łowiczem
179

. Na podstawie informacji zawartych w biografiach Chełmońskiego można 

uświadomić sobie, z jakim pietyzmem traktował swoje malarstwo. Masłowski w Malar-

skich żywocie Józefa Chełmońskiego zaznacza, że artysta często przyjeżdżał do Łowicza 

i okolic, by zakupić od włościan elementy stroju ludowego, a następnie ubierał po ło-

wicku pozujących mu modeli
180

. Poprzez swoje liczne obrazy, w sposób dla siebie natu-

ralny „wyrażał podziw dla kraju swojego dzieciństwa”
181

. Niezwykła staranność           

w przygotowaniu ubioru dla pozujących modeli, czy styl ubierania samego malarza, na 

modę po części łowicką, potwierdzają, że nie tylko czerpał inspirację z tej ziemi, ale że 
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był zakochany w Księstwie Łowickim
182

. Józef Chełmoński był niezwykle wnikliwym 

obserwatorem wiejskiego życia. Zapamiętane z okresu dzieciństwa wydarzenia przeno-

sił na płótno. Wspomnienia traktował jako „punkt wyjścia do refleksji nad kondycją 

ludzkiego życia, podporządkowanego rytmom natury. Powstałe wówczas prace: Babie 

lato, Na folwarku, Jesień, stały się programową manifestacją polskiego realizmu”
183

. 

Poszłabym o krok dalej w tym stwierdzeniu. Uwiecznienie znanego Chełmońskiemu 

świata, łowickiego krajobrazu, powodowało, że nie tylko rozsławiał polską, a szczegól-

nie rodzinną wieś w kraju i za granicą. 

 Obok Chełmońskiego warto wspomnieć także o Apoloniuszu Kędzierskim 

(1861-1939), który także był uczniem Gersona. Artysta wywodzący się z Suchedniowa, 

znacznie oddalonego od regionu łowickiego, w swojej twórczości odwoływał się do 

Łowicza i okolic. Jak pisze Irena Kossowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Na-

uk, inspiracją dla jego dzieł były m.in. kobiety w pasiastych strojach ludowych, dlatego 

też powstało wiele jego prac nawiązujących do regionu łowickiego. Mam m.in. na myśli 

obrazy zatytułowane Głowa łowiczanki i Głowa dziewczynki w zapasce
184

. 

 Kolejną grupę prekursorów łowickiego regionalizmu stanowią miłośnicy historii 

i kolekcjonerzy. Jednym z najwybitniejszych jej przedstawicieli był Romuald Piotr 

Oczykowski (1845-1920). To właśnie jego wszechstronne zainteresowania spowodowa-

ły, że stał się ikoną regionalizmu w Łowiczu. W 1870 r. otworzył księgarnię, co zapo-

czątkowało jego działalność regionalistyczną. Wydawał polskie książki, prasę, publi-

kował i pisał własne prace, upowszechniał historię i tradycyjną kulturę mieszkańców 

Łowicza i regionu
185

. „Ponieważ dobro Ojczyzny i narodu przyświecało mu przez całe 

życie, przeto i pracę zarobkową prowadził ideowo; to też wkrótce liczba czytających 

dobre książki i gazety tak w mieście, jak i okolicy, znacznie wzrosła, słowo drukowane 
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przeniknęło do wiosek i powstały tajemne czytelnie”
186

. Dzięki poniekąd społecznej 

pracy Oczykowskiego zaczęły powstawać pierwsze czytelnie
187

. 

 Ale nie tylko w tej materii można odnaleźć zaangażowanie tego wybitnego re-

gionalisty. Prowadził działalność edukacyjną, jeżdżąc po okolicznych wsiach i wygła-

szając wykłady, ze szczególnym naciskiem na upowszechnianie wiedzy na temat histo-

rii Polski, ziemi łowickiej i jej bogatej tradycji. Brał także czynny udział w tworzeniu    

i funkcjonowaniu wielu instytucji i organizacji. Poza pracą zawodową oddawał się swo-

jej pasji – kolekcjonerstwu. Gromadził przeróżne artefakty, materiały, dokumenty doty-

czące regionu łowickiego; w jego zbiorach znalazły się m. in.: rękopisy, biografie, spisy 

ludności, herby, faksymile, ryciny, święte obrazki, afisze, dokumenty i inne druki
188

. 

Odnalazł się także w pisarstwie; publikował na łamach „Echa”, „Chwili”, „Wieku”, 

„Kuriera Warszawskiego”, „Kraju”, „Ziemi”, „Strażaka” i wielu innych polskich czaso-

pismach
189

. Jednak największą popularność uzyskał publikując w 1883 r. swoje wieko-

pomne dzieło „Przechadzkę po Łowiczu”, w którym czytelnika zaprosił na swoisty spa-

cer po prymasowskim grodzie, przedstawiając jego historię i najciekawsze zabytki. 

 Przedstawicielem tej grupy był także Władysław Paulin Tarczyński (1845-1918) 

pochodzący z Płocka
190

. Pasję kolekcjonerską oraz wielkie zainteresowanie historią 

młody Władysław zawdzięczał swojej rodzinie
191

. Tarczyńscy przeprowadzili się do 

Łowicza w 1862 r.
192

. Niemalże od samego początku życia w mieście Władysław Tar-

czyński mocno angażował się w działalność społeczno-kulturalną; m.in. brał czynny 

udział w organizowaniu Straży Ogniowej Ochotniczej Łowickiej
193

. Stał się bardzo gor-

liwym członkiem straży, czego dowodem może być zaprojektowany w 1881 r. wóz re-

kwizytowy
194

. O wielkim zaangażowaniu Tarczyńskiego w działalność straży świadczy 
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także fakt, że dwukrotnie, w 1904 i w 1905 r. pełnił funkcję prezesa tej organizacji
195

. 

Co więcej liczne artykuły związane z szeroko rozumianym pożarnictwem publikował na 

łamach „Strażaka” i „Przeglądu Pożarniczego”
196

. 

 Władysław Tarczyński był osobą o ogromnym wigorze i chęci działania; zasły-

nął także jako autor książek
197

. W latach 80. XIX wieku przedłożył czytelnikom publi-

kacje o treściach religijnych: Pomoc cierpiącym..., Karawika czyli Krzyż o dwóch ra-

mionach, Dwie litanie do użytku mieszkańców Łowicza
198

. Część z nich ukazała się tak-

że w lokalnej prasie
199

. Po pewnym czasie jednak Tarczyński zaczął interesować się 

historią Łowicza. Nową pasję potwierdzają pojawiające się w pismach warszawskich     

i regionalnych wątki traktujące o konieczności poszanowania pamiątek historycznych, 

kultury, czy wreszcie ochrony zabytków
200

. Wiele opracowań na temat Tarczyńskiego 

podaje, że jego najważniejsza książka Łowicz. Wiadomości historyczne powstała z oka-

zji rocznicy 35-lecia osiedlenia się w mieście
201

. Uważam jednak, że mogło wiązać się 

to także z potrzebą kontynuowania dzieła zapoczątkowanego przez Andrzeja Kazimie-

rza Cebrowskiego. Książka Tarczyńskiego pt. Łowicz. Wiadomości historyczne z doda-

niem innych szczegółów została wydana z 1899 r.
202

. 

 Nie można jednak pominąć działalności społecznej Władysława Tarczyńskiego. 

Przede wszystkim posiadając ogromną wiedzę, interesując się swoim miastem oraz cie-

sząc się szacunkiem łowiczan był osobą niezwykle pożądaną w kręgach społeczników. 

Zapraszano go więc do udziału w tworzeniu i prowadzeniu licznych towarzystw, orga-

nizacji, funduszy, prelekcji. Należał m.in. do Towarzystwa Pożyczkowo-

Oszczędnościowego, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Towarzystwa Pomocy dla 
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Biednych, Koła Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, Stowarzyszenia Robotników 

Chrześcijan, Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajo-

znawczego i wielu innych
203

. Śmiało można stwierdzić, iż miano łowickiego regionali-

sty zyskał przede wszystkim jako pomysłodawca i założyciel Muzeum Starożytności     

i Pamiątek Historycznych, pierwszego muzeum na ziemi łowickiej, które swoją pracę 

rozpoczęło już w 1905 r.
204

. Podczas pierwszej wojny światowej Tarczyńskiego inter-

nowano w Celle pod Hanowerem, gdzie spędził 14 miesięcy
205

. Pomimo uwięzienia 

kontynuował swoją pasję, zbierając kolejne eksponaty do swojego muzeum
206

. Po po-

wrocie do Łowicza z zapałem powrócił do odbudowywania zniszczonego muzeum        

i ponownego zasilania go nowymi eksponatami. Ponieważ nie miał kontynuatora swo-

jego dzieła, łowickie muzeum przekazał społeczności miasta
207

. Zmarł 6 października 

1918 r. w wieku 73 lat, nie doczekawszy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Odrębną grupę prekursorów regionalizmu łowickiego stanowią działacze zwią-

zani ze środowiskiem wiejskim. Pamiętać wszak należy, że historia i tradycje regionu 

wiążą się z wielowiekową obecnością włościan. Dlatego też, co jest szczególnie wi-

doczne w działaniach podejmowanych na początku XX w., należy się odnieść do wybit-

nej postaci ekonomisty i polityka – Władysława Grabskiego (1874-1938), pochodzące-

go z Borowa, w powiecie łowickim. W 1899 r. chcąc rodakom świecić przykładem, 

otworzył Rolniczą Stację Doświadczalną w Kutnie, oddalonym od Łowicza o 45 km.  

W dwa lata później pod Kutnem założył fabrykę oraz spółdzielnię rolniczą „Spójnia”
208

. 

Jego działania nie skupiały się jedynie wokół Kutna – w podłowickim Bocheniu w 1904 
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r. powołał do życia kółko rolnicze oraz spółdzielczą mleczarnię. Natomiast w 1905 r. 

prowadził stowarzyszenie rolnicze w Łowiczu
209

. Pierwsze lata XX w. obfitowały         

z wiele działań, mających na celu utworzenie Centralnego Towarzystwa Rolniczego, 

które zrzeszało właścicieli ziemskich i bogatych chłopów. Temu zagadnieniu Grabski 

poświęcił wiele miejsca w wydawanych przez siebie publikacjach: Historia Towarzy-

stwa Rolniczego 1858-1861 (1904), Materiały w sprawie włościańskiej (1907-1910)
210

. 

 W kontekście działalności Grabskiego należy także odnieść się do postaci Teofi-

la Kurczaka (1877-1962), postępowego gospodarza z Ostrowa pod Łowiczem, mocno 

zaangażowanego w działalność rolniczo-społeczną. Od 1903 r. do wybuchu pierwszej 

wojny światowej przejawiał swoją aktywność w spółce rolnej w Bocheniu; w latach 

1904-1906 działał w Polskim Związku Ludowym, a w latach 1909-1911 w Łowickim 

Towarzystwie Rolniczym
211

. Ważnym wydarzeniem, w którym Teofil Kurczak bezpo-

średnio brał udział, było zabezpieczenie tajnego zjazdu nauczycieli zrzeszonych w Pol-

skim Związku Ludowym, stanowiącym trzon Związku Nauczycielstwa Polskiego. Spo-

tkanie to odbyło się 1 października 1905 r. w Pilaszkowie
212

. Kurczak chętnie angażo-

wał się w inne akcje mające na celu rozwój regionu, dlatego też włączył się do pracy 

Łowickiego Towarzystwa Rolniczego; pod pseudonimem Księżak publikował na ła-

mach „Zarania” i „Łowiczanina” artykuły, głównie o treściach antyklerykalnych i lewi-

cowych. Był agrarystą z krwi i kości, poświęcił się pracy na rzecz rozwoju ogrodnictwa 

i warzywnictwa, czego wyraz dał w „Kalendarzu Ziemi Łowickiej na rok 1910”, publi-

kując w nim dwie prace propagujące tę formę działalności gospodarczej
213

. 

 Pośród prekursorów łowickiego regionalizmu znalazła się tylko jedna kobieta, 

Aniela Chmielińska (1868-1936). W Łowiczu zamieszkała wraz z mężem w 1906 r. Od 

razu wciągnęła się w wir pracy kulturalno-społecznej. Jedną z pierwszych inicjatyw, 

którą podjęła było utworzenie łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajo-

znawczego
214

, w którym od 1909 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa. Warto dodać,       
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że Aniela Chmielińska swoją działalność społeczną realizowała w myśl dewizy PTK: 

„Poznaj swój kraj”
215

, do której często dodawała: „… aby mu lepiej służyć”
216

. Dzięki 

swojemu zaangażowaniu doprowadziła nie tylko do rozkwitu PTK, ale także do powo-

łania do życia Muzeum Etnograficznego PTK, które powstało w 1910 r.
217

. Jej auten-

tyczny zachwyt łowicką sztuką ludową, miał ogromny wpływ na profil zbiorów przy-

szłego Muzeum Ziemi Łowickiej
218

. Poza statutową działalnością muzeum, Chmieliń-

ska popularyzowała region i jego kulturę poprzez organizację licznych wystaw zamiej-

scowych, m.in. w Warszawie, Łodzi, Częstochowie czy czeskiej Pradze
219

. W miarę 

organizowanych przez Chmielińską wystaw, poszerzał się też asortyment prezentowa-

nych na nich zbiorów. Początkowo Księżacy wypożyczali należące do nich przedmioty 

codziennego użytku, później przekazywali je na stałe, by wzbogacały ekspozycję
220

. 

 Fascynacja kulturą Księżaków była widoczna nie tylko w licznych spotkaniach  

z mieszkańcami okolicznych wsi, organizowaniu pogadanek na temat ich kultury, 

szczególnie materialnej, ale także na poznawaniu ich świata. Zdobytą w ten sposób 

wiedzę upowszechniała, publikując liczne artykuły na łamach ówczesnej prasy. Dodat-

kowo prowadzone przez nią badania ludoznawcze konsultowała z europejskiej sławy 

przedstawicielami nauki, m.in. Janem Stanisławem Bystroniem, Adamem Fischerem, 

Eugeniuszem Frankowskim, Zygmuntem Glogerem,  Tadeuszem Sewerynem. Warto 

także dodać, że prowadziła ona korespondencję z ówczesnymi literatami; Marią Ko-

nopnicką, Bolesławem Prusem, czy Stefanem Żeromskim
221

. 

 Swoją chyba swojej działalność regionalistyczną Chmielińska nie ograniczała 

tylko do aktywności w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, muzeum regionalnym   

i poprzez prowadzenie badań. Walczyła także z panującym powszechnie analfabety-
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zmem w strukturach Polskiej Macierzy Szkolnej; wspierała czytelnictwo organizując 

czytelnie i wypożyczalnie, popierała szkoły zawodowe, rolnicze. Propagowała także 

ideę spółdzielczości, zwracając uwagę na konieczność tworzenia różnego rodzaju spół-

ek i stowarzyszeń
222

. 

 Innym regionalistą był Karol Jan Rybacki (1959-1935). Brał czynny udział m.in. 

w Grupie Amatorskiego Towarzystwa Dramatycznego w Łowiczu, współtworzył Towa-

rzystwo Śpiewacze „Lutnia” oraz przez wiele lat grał na instrumencie dętym w miej-

scowej orkiestrze. Przełomowym wydarzeniem w dziejach miasta, za sprawą Karola 

Rybackiego, stały się narodziny lokalnej prasy. Będąc już doświadczonym dziennika-

rzem i właścicielem drukarni stworzył od podstaw tygodnik „Łowiczanin”, którego 

pierwszy numer oddał do rąk czytelników 2 czerwca 1911 r.
223

. „Był nie tylko wydaw-

cą, lecz i redaktorem wypełniającym swoim piórem znaczną część objętości pisma”
224

. 

Tygodnik ukazywał się regularnie do 1914 r. 

 Obok działalności indywidualnej regionalistów, należy także odnieść się do po-

wstających w tym czasie organizacji. Jedną z najważniejszych organizacji społeczno-

kulturalnych, a przy okazji pełniących jeszcze inną funkcję, jaką jest zapewnienie bez-

pieczeństwa przeciw żywiołom, były straże. Próby powołania tutejszej Ochotniczej 

Straży Ogniowej Łowickiej rozpoczęły się już w 1878 r. dzięki zaangażowaniu Pawła 

Trawińskiego i Romualda Oczykowskiego – który był autorem projektu utworzenia 

łowickiej jednostki i jej ustawy. Współorganizatorami byli: Hipolit Wyszyński, Leopold 

Przybyłowicz, Bronisław Przyrębel, Ferdynand Eichhorn, Godfryd Reinecki, Konstanty 

Brodecki, Stefan Markowski, Karol Pawlikowski, Edward Pyczkowski, Ludwik Słu-

pecki, Stanisław Służewski i Władysław Tarczyński
225

. Po zakończeniu prac przygoto-

wawczych, pod koniec 1878 r. wystąpili oni do władz rosyjskich z prośbą o utworzenie 

jednostki straży ogniowej w Łowiczu. Zgodę otrzymali 5 marca 1879 r. Jednak dopiero 
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29 czerwca tegoż roku OSOŁ rozpoczęła swoją statutową działalność
226

. Warto wspo-

mnieć, że straż powstała zaledwie trzy lata po łódzkiej
227

; znalazła się w pierwszej dzie-

siątce organizacji tego typu w Królestwie Polskim
228

. W 1880 r. wydrukowano Regula-

min dla Straży Ogniowej Ochotniczej Łowickiej, w którym zapisano wszelkie obowiązki 

i prawa strażaków i ich zobowiązania względem miasta
229

. Podkreślić należy, że była to 

jedyna, działająca legalnie organizacja, natomiast mundur strażaka stanowił namiastkę 

munduru żołnierza, co dla patriotów, nie tylko lokalnych, było bardzo istotnym elemen-

tem tożsamościowym. 

 Straż ogniowa poza swoją działalnością na rzecz bezpieczeństwa przeciwpoża-

rowego musiała radzić sobie z brakiem funduszy niezbędnych dla prawidłowego jej 

funkcjonowania. Dlatego też otrzymywała pewne darowizny od osób prywatnych, ale 

także poprzez prowadzoną przez siebie działalność dobroczynną i społeczno-kulturalną 

w ten sposób zbierała środki dla zapewnienia sprzętów
230

. Należy pamiętać, że tworzo-

ne w tamtej dobie organizacje strażackie, także i łowicka, wymagały od swoich człon-

ków prywatnego finansowania umundurowania i akcesoriów, m.in. dystynkcji i odznak. 

Naukowcy są zgodni w twierdzeniu, że straż ogniowa, poza swoim zasadniczym zada-

niem jakim jest ochrona przed niszczycielskimi skutkami ognia i powodzi, była jedną   

z pierwszych oficjalnie działających instytucji społecznych, która „… stała się ośrod-

kiem życia towarzyskiego i kulturalnego”
231

. Przy czym należy wziąć pod uwagę,        

że działalność straży ogniowych nie można nazwać bezpośrednio regionalizmem, 

członkowstwo w nich uczyło społecznikostwa, pozwalało nabrać doświadczenia
232

. 

 Istnienie łowickich oddziałów straży ochotniczej oraz liczne pogadanki na temat 

konieczności tworzenia wiejskich strażnic szybko zbierały swoje plony. Władze wyda-

wały zgody na tworzenie nowych jednostek. Dzięki tej inicjatywie w krótkim czasie 

                                                 

226
 R. Sularz, P. Błaszczyk, L. Chaicki (red.), 25 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Łowiczu 1982-

2007, Łowicz 2007, s. 9; M. Duraj, dz. cyt., s. 27; Kalendarz Ziemi Łowickiej..., s. 114-116. 
227

 T. Gumiński, Łowicz w latach 1865-1914..., s. 274. 
228

 Por. A. Czechowski, dz. cyt., s. 286. 
229

 Regulamin dla Straży Ogniowej Ochotniczej Łowickiej, Łęczyca 1880. 
230

 J. Szeligowski (red.), Siła tradycji. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Zawodowej Straży 

Pożarnej w Łowiczu, Łowicz 2013, s. 17. 
231

 Z. Kryściak, Karol Rybacki..., s. 85; T. Gumiński, Łowicz w latach 1865-1914..., s. 274-276. 

Por. T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 

1996, s. 163-187. 
232

 Por. D. Kasprzyk, Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej, Płock 2008, s. 53. 



56 

 

powstały strażnice m.in. w Jamnie, Chruślinie, Domaniewicach, Strugienicach
233

, Du-

plicach Dużych
234

, Ostrowie
235

, Złakowie Kościelnym, Łyszkowicach, Dąbkowicach
236

. 

 Kolejną organizacją społeczno-kulturalną było Polskie Towarzystwo Krajo-

znawcze, które rozpoczęło swoją działalność 23 marca 1908 r.
237

. Warto nadmienić,     

że był to piąty oddział w Królestwie Polskim. PTK powstało dzięki inicjatywie łowic-

kiej inteligencji, którą wspierał główny założyciel  Towarzystwa – Aleksander Janow-

ski
238

. Na pierwszym, historycznym zebraniu pojawili się m.in. Aniela Chmielińska
239

, 

Stanisław Diehl, Romuald Oczykowski, Wiktor Pstruszeński, Stanisława Szymanowska, 

Franciszek Trawiński, Stanisław Wilkoszewski, Andrzej Dąbrowski. Pierwszym preze-

sem mianowano Karola Rybackiego. W 1909 r. ponownie wybrano go do pełnienia tej 

funkcji, a jego zastępcami zostali Aniela Chmielińska i Andrzej Dąbrowski. Należy 

wziąć pod uwagę, że łowicki oddział PTK nie funkcjonował tylko w prymasowskim 

grodzie, ale także w Kutnie, Sannikach i Skierniewicach. Siedzibą PTK stał się dom 

Janczich, kamienica ulokowana przy ul. Podrzecznej 4. Statutowym celem PTK było 

szeroko rozumiane propagowanie miłości do swojej ojczyzny, a ich naczelnym hasłem 

było „Poznaj swój kraj”
240

. W strukturach PTK utworzono sekcje: odczytową, wyciecz-

kową, muzealną i wydawniczą; jednak największy rozwój można zauważyć na podsta-

wie pracy dwóch z nich, a mianowicie wycieczkowej i muzealnej. PTK organizowało 

wyjazdy krajoznawcze. 

 Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Anieli Chmielińskiej już w 1910 r. powstało 

Muzeum Etnograficzne PTK
241

. Jak zauważa Edward Lebioda, było ono odwiedzane 

głównie przez młodzież szkolną
242

. Wynika z tego, że placówka ta miała pełnić funkcje 

oświatowe i służyć tym „którzy nie mają pieniędzy na kształcenie, a którzy kształcić się 
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pragną”
243

. Pierwsze zbiory muzealne związane były ze zorganizowaną w 1908 r. Wy-

stawą Pedagogiczno-Rękodzielniczą, w której wzięła udział młodzież oraz liczna grupa 

twórców ludowych. Po zakończeniu wystawy w Łowiczu, jej eksponaty zostały prze-

wiezione w inne miejsca kraju i za granicę, by cieszyć oko zwiedzających. Warto także 

pamiętać, że organizowane wydarzenia miały na celu także poszerzyć rynek zbytu ro-

dzimej produkcji rzemieślniczej
244

.  

 Nawiązując do utworzonego przez Chmielińską Muzeum Regionalnego należy 

przedstawić także jeszcze jedną, nieco starszą, placówkę tego typu istniejącą w Łowi-

czu. Było nią Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych, Władysława Tarczyń-

skiego. Rezultatem jego pasji kolekcjonerskich, odziedziczonych po ojcu i bracie, było 

wystosowanie w marcu 1905 r. „Odezwy” do mieszkańców miasta o zamiarze utworze-

nia muzeum. „Od tej chwili idea Muzeum w Łowiczu towarzyszy Tarczyńskiemu do 

końca jego życia”
245

. W tym samym czasie chcąc dokonać pełnej inwentaryzacji posia-

danych eksponatów, założył księgę zatytułowaną Spis inwentarzowy
246

. 

 Pierwszym lokum, gdzie można było zwiedzać oglądać? eksponaty zgromadzo-

ne przez regionalistę była sala w budynku Ochotniczej Straży Ogniowej Łowickiej,      

w której już w czerwcu 1905 r. znajdowało się muzeum
247

. Możliwość udostępnienia 

zwiedzającym zbiorów wiązała się z osłabieniem systemu władzy spowodowanym re-

wolucją 1905 r.
248

. Rok później, 26 września 1906 r., Tarczyński otrzymał zgodę władz 

administracyjnych na oficjalne otwarcie Muzeum
249

. Pisząc jego statut, jasno określił 

cele i zadania placówki. 26 kwietnia 1907 r. w pomieszczeniach Towarzystwa Wzajem-
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nego Kredytu, mieszczącego się w kamienicy na rogu ul. Zduńskiej i Starego Rynku
250

, 

uroczyście otwarto Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych
251

.  

 Inną organizacją, której zasięg nie ograniczał się jedynie do granic Łowicza było 

Łowickie Towarzystwo Rolnicze. Zostało powołane do życia w 1909 r. dzięki zaanga-

żowaniu Władysława Grabskiego, jako łowicki oddział Centralnego Towarzystwa Rol-

niczego w Warszawie. Zebranie założycieli odbyło się 14 stycznia w sali straży ognio-

wej. Prezesem mianowano wcześniej już wspomnianego Grabskiego, który funkcję pia-

stował do 1919 r.
252

. Celem towarzystwa było podniesienie warunków i wzrost dobro-

bytu mieszkańców Łowicza i okolicznych wsi. Od 1911 r. w ramach instytucji funkcjo-

nowały dwa działy: agronomiczny i dział kółek rolniczych. Do najistotniejszych wyda-

rzeń, w które angażowała się ta instytucja zaliczyć można wystawy rolnicze; jedną naj-

głośniejszą i wiążącą się ogromnym zainteresowaniem była wystawa, która odbyła się  

5 i 6 września 1912 r. w Łowiczu na Końskim Targu
253

.  

 Łowickie Towarzystwo Rolnicze opiekowało się także powstającymi coraz licz-

niej na wsiach kółkami rolniczymi, których już w 1913 r. było 15. W ramach ich dzia-

łalności organizowano zajęcia pozaszkolne podzielone na „semestry” – zimowy i letni. 

W okresie zimowym prowadzono różnego rodzaju szkolenia rolnicze; natomiast latem – 

liczne konkursy związane z hodowlą i uprawą oraz przygotowywano dla młodzieży 

wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków kultury rolnej
254

. Prężnie działały 

kółka rolnicze w Bocheniu
255

, Domaniewicach
256

, a także Skaratkach
257

. Innym ogrom-

nym sukcesem Łowickiego Towarzystwa Rolniczego było utworzenie w 1911 r. stacji 

doświadczalnej w Borku Mysłakowskim, położonym w odległości kilku kilometrów od 
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Łowicza. Jej kierownikiem mianowano Eugeniusza Detkensa
258

. O pracach tego wzor-

cowego gospodarstwa informował na bieżąco „Łowiczanin”
259

. 

 Istotną rolę w kształtowaniu regionalizmu łowickiego odegrały także związki 

młodzieży wiejskiej (ZMW) i koła gospodyń wiejskich (KGW). Te organizacje, zrze-

szające mieszkańców wsi, w sposób naturalny pielęgnowały dorobek kulturowy Księ-

żaków. Warto dodać, że polskie tradycje związane z powstawaniem organizacji kobie-

cych związane są z datą 4 marca 1866 r., kiedy to w Piasecznie nieopodal Gniewu po-

wstało Towarzystwo Gospodyń, będące zaczątkiem KGW
260

. Natomiast w 11 lat póź-

niej, w 1877 r. powstało pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Janisławicach, znajdują-

cych się jeszcze w obrębie granic dawnego Księstwa Łowickiego. Inicjatorką powołania 

tej organizacji była działaczka społeczna i nauczycielka Filipina Płaskowicka (1847-

1881)
261

. Do głównych zadań koła należało m.in. wspieranie potrzebujących oraz kul-

tywowanie tradycji związanych z życiem codziennym, ale także i odświętnym wsi pol-

skiej. Idea ta rozprzestrzeniała się dość szybko, ponieważ w niemal każdej wsi powsta-

wały KGW. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Schyłek XIX i początek XX w. na terenie Ziemi Łowickiej to czas początków 

regionalizmu. To właśnie Łowicz obrali sobie przedstawiciele różnych profesji, stanów, 

by swoją ofiarną pracą krzewić poszanowanie dla rodzimej kultury, historii i tradycji. 

Pełni energii angażowali się prywatnie w tworzenie i działanie wielu instytucji i organi-

zacji o charakterze społeczno-kulturalnym, oświatowym, spółdzielczym. Wybuch 

pierwszej wojny światowej niestety zahamował te inicjatywy. Część z powołanych do 
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życia stowarzyszeń nie przetrwała zawieruchy wojennej, ale znaczna ich liczba po od-

zyskaniu przez Polskę niepodległości kontynuowała swoją regionalistyczną pracę ze 

zdwojoną mocą. Tym bardziej, że protoplastom łowickiego regionalizmu z pomocą        

i nowymi pomysłami przyszło nowe pokolenie. 
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4. Regionalizm łowicki w okresie II Rzeczypospolitej 

 

Wprowadzenie 

 

 Wybuch Wielkiej Wojny Europejskiej przyniósł także kres szeregu działań spo-

łeczno-kulturalnych, które pojawiły się w społeczności łowiczan – poddanych rosyj-

skiego cara. Zawierucha wojenna, która w pierwszej fazie konfliktu światowego spo-

wodowała znaczące straty materialne i biologiczne, postawiła Łowicz w roli zaplecza 

wojskowego armii niemieckiej na kolejne lata. Bez wątpienia ustąpienie wojsk rosyj-

skich z Łowicza na linię rzeki Rawki, uchroniło miasto przed całkowitym zniszczeniem; 

które dotknęło wówczas Kalisz
262

. 

 W obliczu zagłady, właśnie ten fragment dziejów odegrał niezwykłą rolę w pro-

pagowaniu rodzimej kultury. Stało się to za sprawą serii wydawniczej niemieckich kart 

pocztowych, znajdujących się w obrocie wojskowej poczty polowej, która wraz z żoł-

nierską korespondencją niosła do rodzinnych miejscowości „obrazy z teatru wojny”. 

Seria pocztówek, opatrzona nazwą Lowitsch – Kriegsschauplatz 1914/1915, wydawana 

przez M. Rosenberga z Berlina, drukowana przez Geber Deyhle i Wanger, stanowi      

34 znane obecnie karty dostępne kupującym w dwóch odmianach kolorystycznych. Na-

leży uznać, że owa publikacja, traktowana jako całość, była pierwszym w historii Łowi-

cza nośnikiem widoków miasta i regionu o zasięgu międzynarodowym; stanowi nie-

zwykle cenny materiał etnograficzny. Na pocztówkach uwieczniono zabytki Łowicza, 

barwne stroje Księżaków oraz obrazki ilustrujące życie podłowickich wsi
263

. Zarówno 

stroje ludowe, jak i oryginalne budownictwo wiejskie zainteresowało nie tylko żołnie-

rzy, ale także korespondentów wojennych, co miało wpływ na liczne publikacje i utrwa-

lenie w postaci materiału fotograficznego wojska na tle ludności w tradycyjnych, od-

świętnych ubiorach
264

. 
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 Przebieg Wielkiej Wojny Europejskiej został szczegółowo utrwalony m.in. na 

kartach książki I wojna światowa w Łowiczu 1914-1918 oraz w zapiskach świadków 

tych wydarzeń: Stanisława Wódki z Bąkowa Dolnego i Władysława Anyszki z Retek
265

. 

 

 
 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie regionu łowickiego po-

wrócono do idei regionalizmu. Większość wcześniej przywołanych działaczy społecz-

no-kulturalnych, kontynuowało swoje dzieła. W nowych warunkach politycznych, spo-

łecznych, gospodarczych musieli odnaleźć się prężnie działający przed wybuchem 

pierwszej wojny światowej ludzie, dla których ten czas był niezwykle trudnym i bole-

snym przeżyciem. Upragniona niepodległość stała się dla nich wyjątkową szansą na 

realizację wcześniejszych zamierzeń i pasji. 

 Wybitnym łowickim regionalistą reprezentującym już nowe pokolenie był Ma-

rian Małuszyński (1903-1944), który od 1908 r. związał swoje losy z Łowiczem.        

Od początku fascynowała go historia miasta i regionu. W 1934 r. wydał monografię 

Łowicz w wiekach średnich; był także autorem wielu szkiców historycznych dotyczą-

cych regionu, sięgających dawnych dziejów Łowicza, jak i Księstwa Łowickiego. Swo-

je prace publikował w latach 1933-1936 na łamach czasopism takich jak „Życie Łowic-

kie”, „Życie Gromadzkie” czy „Ziemia”
266

. Wdzięczną pamięć potomnych oraz tytuł 

łowickiego regionalisty zyskał nie tylko dzięki pracy związanej z wyuczonym zawo-

dem, ale także dzięki znajomości języków obcych, w szczególności łaciny. Przetłuma-

czył bowiem z tego języka Annales civitates Lovicie Andrzeja Kazimierza Cebrowskie-

go i opatrzył je stosownym wstępem
267

. 

 Po odzyskaniu niepodległości Władysław Grabski zaangażował się przede 

wszystkim w odbudowę państwa; piastował od 1918 r. funkcję ministra rolnictwa         

w gabinecie Józefa Świeżyńskiego. Kontynuował również swoją pracę jako publicysta, 

                                                 

265
 K. W. Rutkowska, dz. cyt., s. 345-356.  

266
 T. Gumiński, Maturzyści i maturzystki gimnazjów i liceów łowickich. Straty wojenne 1939-45, 

Łowicz 1980, s. 9; Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 

1974, s. 456-457. 
267

 A. K. Cebrowski, dz. cyt., Łowicz 1937. 



63 

 

wydając kolejny tom Materiałów w sprawie włościańskiej (1919), Społeczne gospodar-

stwo agrarne w Polsce (1923)
268

. Do swoich obowiązków dodał także urząd ministra 

skarbu, który objął w grudniu 1919 r. W pół roku później został prezesem Rady Mini-

strów, jednak niezbyt długo pozostał na stanowisku premiera. W 1923 r. ponownie objął 

tekę ministra skarbu, a jego głównym celem było wprowadzenie nowej waluty w Pol-

sce. Do jego osiągnięć należy zaliczyć m.in. zatrzymanie spadku kursu marki polskiej, 

stworzenie programu utrzymania równowagi budżetowej oraz, z czego jest najbardziej 

znany, wprowadzenia złotówki, jako nowej waluty obowiązującej w Polsce, co miało 

miejsce 28 kwietnia 1924 r. Po zakończeniu kariery politycznej skupił się na nauczaniu 

oraz dalszym publikowaniu swoich przemyśleń i idei. Od 1923 r. pełnił funkcję profeso-

ra Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1926 r. był profesorem 

ekonomii politycznej na Wydziale Leśnym SGGW
269

.  

 Przypominając sylwetkę Władysława Grabskiego koniecznie trzeba wspomnieć 

o jeszcze jednym regionaliście, postępowym włościaninie, pionierze wdrażania innowa-

cji rolniczych w regionie łowickim. Walery Janowski (1883-1966) przybył do podło-

wickiej wsi Złaków Kościelny w 1920 r. z Podola (Sokulca koło Berdyczowa). Zakupił 

popadający w ruinę folwark Długie i dzięki swojej wiedzy oraz ogromnej pracowitości 

doprowadził go do świetności. W pamięci ludzkiej pozostał jako pionier wprowadzania 

nowych upraw, stosowania udogodnień i nowych technologii w rolnictwie, wzór do 

naśladowania oraz właściciel samochodu osobowego
270

. Jego praca na rzecz rozwoju 

gospodarczego w regionie spowodowała, że: 

„Dla Księżaków był wyrocznią, doradcą, powiernikiem trudnych spraw życio-

wych, zawsze służył dobrymi radami i pomocą, często materialną. Pomagał 

wszystkim, którzy potrzebowali pomocy nie bacząc na opcje polityczne – zawsze 

liczył się człowiek. Nie szczędził nigdy pieniędzy na biednych, starał się im poma-

gać poprzez zatrudnianie np. przy regulacji rzek itp. Szanował zwyczaje Księża-

ków, kochał ich folklor. Wszystko było podporządkowane współpracy ze społecz-

nością księżacką”
271

. 
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Angażował się w działalność kółek rolniczych, straży ogniowych; miał także swój 

udział w budowie pierwszego spawanego mostu na Słudwi oraz w elektryfikacji wielu 

okolicznych wsi
272

. 

 Podobną inicjatywą wykazywał się Teofil Kurczak, który angażował się w życie 

społeczne swojego regionu. Został wybrany posłem w wyborach przeprowadzonych    

w 1919 r. Wykorzystywał swoją funkcję do pracy w komisji rolnictwa i odbudowy kra-

ju, wspierając meliorację i komasację wsi. Po zakończeniu pierwszej kadencji sejmu 

jego praca ograniczała się jedynie na rzecz regionu łowickiego
273

. Całe swoje życie 

podporządkował zasadzie „Sami sobie przez uczciwą pracę wykuwamy lepszą przy-

szłość”. I tak też funkcjonował, w latach 1923-1936 angażował się w prace łowickiego 

sejmiku, pełnił funkcję prezesa OSP w Ostrowie, działał w Okręgowym Towarzystwie 

Organizacji i Kółek Rolniczych w Łowiczu, realizował się we wspieraniu rozwoju 

ogrodnictwa, warzywnictwa i edukacji młodzieży wiejskiej. Teofila Kurczaka po-

wszechnie szanowano za zasługi, pracę społeczną; uznano go za najwybitniejszego 

Księżaka agrarystę
274

. 

 Aniela Chmielińska do Łowicza powróciła dopiero w 1925 r.
275

. Do tego czasu 

przebywała w Warszawie; tam także angażowała się społecznie, m.in. działając w struk-

turach Zarządu Głównego Wydziału Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie, organizu-

jąc kursy kształcące i prowadząc szeroko rozumianą pracę oświatową. Po powrocie do 

Łowicza od razu rozpoczęła działania mające na celu odnowienie zniszczonej przez 

wojnę kolekcji muzealnej, co de facto nastąpiło dopiero w 1931 r.
276

. W pięć lat później 

umarła
277

. Warto dodać, że od 1930 r. blisko z nią współpracowała Helena Dietrichowa 

(1888-1973), która została poproszona o zaopiekowanie się zbiorami Muzeum Etnogra-

ficznego
278

. 
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 Z Anielą Chmielińską ściśle współpracował Aleksander Bluhm-Kwiatkowski,  

co było widoczne szczególnie w działaniach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; 

w latach 1926-34 pełnił funkcję prezesa tej instytucji, pomagał w odtworzeniu Muzeum 

Etnograficznego. Jako geograf z wykształcenia odnalazł się w pisaniu artykułów doty-

czących turystyki w redagowanym przez siebie w latach 1932-1933 czasopiśmie „Życie 

Łowickie”. W ramach tego tygodnika, w specjalnych dodatkach opublikował Hydrogra-

fię powiatu łowickiego oraz Powiat łowicki: położenie, rzeźba nazionu, budowa geolo-

giczna i kopaliny. Prace te wiązały się z projektem Powiatowego Komitetu Regionalne-

go w Łowiczu stworzenia monografii dotyczącej regionu łowickiego. Współpracował 

przy tej akcji z dr Aleksandrem Macieszą, prezesem Płockiego Towarzystwa Naukowe-

go
279

. Miano regionalisty zyskał także dzięki wydanej, nakładem PTK, w 1927 r. publi-

kacji pt. Przewodnik po Łowiczu i okolicy, który doczekał się wznowienia w 1937 r.    

W niepodległej Polsce Bluhm-Kwiatkowski pełnił funkcję inspektora szkolnego we 

Włocławku oraz od 1937 r. – podinspektora w Łowiczu. Warto także dodać, że za swoją 

postawę i walkę o szkołę polską otrzymał w 1918 r. pamiątkowy medal
280

. 

 Już w nowych warunkach polityczno-społecznych, swoją pracę na polu regio-

nalnym rozpoczęło nowe pokolenie. Jednym z jego przedstawicieli był Zygmunt Pą-

gowski (1905-1974). W 1915 r. podjął naukę w Gimnazjum Męskim im. ks. Józefa Po-

niatowskiego w Łowiczu. Pomimo, że placówka szkolna do której Pągowski uczęszczał 

kładła największy nacisk na nauki humanistyczne, dzięki zdobytemu wykształceniu 

myślał on o architekturze. Inspiracja, by podjąć właśnie takie studia wiązała się nie tyl-

ko z możliwością obcowania z zabytkami ówczesnego Łowicza, ale także silnemu 

wpływowi profesora Stanisława Noakowskiego, który pobierał tu nauki; określano go 

mianem „Chopina architektury”
281

. Zygmunt Pągowski, realizując swoje marzenie, roz-

począł naukę na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, jednak zmuszony 

został do przerwania jej. Problemy z matematyką uniemożliwiły mu dalsze kształcenie 

na tym kierunku. Swoje zdolności manualne wykorzystał więc w innej dziedzinie;       

ze względów czysto praktycznych postanowił przenieść się do Akademii Stomatolo-
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gicznej w Warszawie. W 1933 r. ukończył edukację, otrzymując dyplom lekarza stoma-

tologa. Powrócił do Łowicza, by otworzyć swój gabinet lekarski
282

. 

 W dalszym ciągu pielęgnował swoje zainteresowania związane z Łowiczem       

i jego historią. Zgromadził pokaźny księgozbiór, kolekcjonował cenne artefakty, publi-

kował swoje teksty na łamach „Polski Narodowej” i „Gazety Łowickiej” (czasopismach 

wydawanych przez jego kolegę ze szkolnych lat – Tadeusza Bączkowskiego). Angażo-

wał się w działalność PTK. Kiedy w 1935 r. powstał Związek Popierania Turystyki 

Ziemi Łowickiej, brał aktywny udział w życiu tej instytucji. Wykorzystując swój talent 

artystyczny, wspierał jako doradca prace spółdzielni „Zdobnictwo Ludowe”, której 

głównym zadaniem było propagowanie rodzimej sztuki ludowej. W tym wypadku też 

dość istotne okazały się kontakty szkolne Pągowskiego, ponieważ pomysłodawcą spół-

dzielni był Wojciech Kołaczek – gimnazjalny kolega. Kolejną instytucją, w której brał 

czynny udział było Koło Wychowanków Szkół Średnich, zrzeszające absolwentów ło-

wickiej Szkoły Realnej i gimnazjów (męskiego i żeńskiego). W zainteresowaniach re-

gionem i jego historią szczególne miejsce miał „kult” Stanisława Noakowskiego.        

To dzięki inicjatywie Pągowskiego została wmurowana tablica upamiętniająca tego 

wybitnego architekta na budynku dawnej Szkoły Realnej
283

. Warto dodać, że z regiona-

lizmem łowickim łączą się jeszcze dwie postacie z tej rodziny, bracia Zygmunta – Zdzi-

sław (1909-1976) oraz Stefan (1915-1989). 

 Kolejnym przedstawicielem nowego pokolenia łowickich regionalistów był 

Maurycy Klimecki (1893-1967). Z Łowiczem związał się dopiero w 1921 r.; na zapro-

szenie ówczesnego burmistrza Łowicza wziął udział w zjeździe burmistrzów organizo-

wanym w Białej Podlaskiej. Po tym wydarzeniu osiadł w Łowiczu na stałe. Zatrudniono 

go w miejscowym magistracie na stanowisku referenta spraw ogólnych, gospodarki 

miejskiej, opieki społecznej, spraw zdrowotności, oświaty, kultury i turystyki. Tak sze-

roki zakres obowiązków łączył ze swoimi pasjami. Często określano go mianem „Pana 

Radcy”, który zawsze potrafił się zaangażować w każde przedsięwzięcie
284

. W ramach 

swojej pracy zawodowej wielokrotnie brał udział w organizacji Dni Łowicza, które po 
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raz pierwszy odbyły się w 1931 r. z inicjatywy m.in. Tadeusza Gumińskiego. Podczas 

tego święta miasta organizowano konkursy i wystawy. Jedną z największych atrakcji 

towarzyszących temu wydarzeniu była ekspozycja, według pomysłu i projektu Klimec-

kiego Jak powstaje pasiak, haft i wycinanka łowicka?
285

. 

 Był inicjatorem powołania w 1935 r. Towarzystwa Popierania Turystyki Ziemi 

Łowickiej; angażował się w strukturach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

Współpraca tych dwóch organizacji oraz osobisty wkład Klimeckiego, Jana Wegnera     

i Tadeusza Gumińskiego doprowadziły do zorganizowania i przeprowadzenia kursu 

przewodnickiego po Łowiczu i regionie. 

 Podobnie jak wielu innych regionalistów Maurycy Klimecki zachwycony był 

kulturą Księżaków; szczególnie interesował go folklor, a przykłady miejscowej sztuki 

ludowej inspirowały go do podejmowania własnych działań. Obdarzony był wielkim 

talentem (później wielokrotnie wykorzystywanym i prezentowanym) wykonywania 

wycinanek, zbliżonych swoim kształtem i stylistyką do łowickich. Te wydzierane pal-

cami, bez użycia innych narzędzi papierowe ozdoby udostępniał zwiedzającym na wy-

stawach, towarzyszących różnego rodzaju wydarzeniom społeczno-kulturalnym. Na-

wiązywał liczne kontakty z mieszkającymi w Łowiczu regionalistami; dzięki kolekcjo-

nowaniu lovicianów utrzymywał bliską znajomość z braćmi Pągowskimi, wydając        

z nimi wspólnie druki ulotne. Ze względu na swoją ogromną wiedzę z zakresu historii 

regionu łowickiego był otaczany powszechnym szacunkiem
286

. W pamięci ludzkiej po-

został jako ogromnie zaangażowany pracownik Magistratu, któremu leżało na sercu 

dobro Łowicza i regionu; wychodził z inicjatywami wznoszenia nowych budynków 

użyteczności publicznej, renowacji zabytków. Był przyjacielem wszystkich instytucji     

i organizacji funkcjonujących w Łowiczu
287

. Zawdzięczamy mu także zabezpieczenie  

w 1939 r. dekoracji malarskiej sali radzieckiej łowickiego ratusza, autorstwa Józefa 

Lamparskiego, co uchroniło monumentalne dzieło od zniszczenia w czasie okupacji 

niemieckiej. 
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 Wspomniany w poprzedniej części Karol Rybacki w nowych warunkach spo-

łeczno-politycznych powrócił do swojej ulubionej pracy. Wznowił działalność drukarni 

i księgarni. W 1918 r. przejął od Wiktora Pstruszeńskiego „Gazetę Łowicką”
288

, której 

nadał nową nazwę, reaktywując ponownie swój tygodnik, „Łowiczanin”. Zmarł w 1935 

r., do końca swojego życia działając na rzecz Łowicza i całego regionu. 

 Obok Karola Rybackiego, zaczął na polu wydawniczym angażować się Tadeusz 

Bączkowski (1904-1941). Kształcił się w łowickim gimnazjum, egzamin maturalny 

złożył w 1926 r. Dalszą edukację kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim studiu-

jąc polonistykę. Od czasów szkolnych działał społecznie, udzielał się w harcerstwie       

i Akademickim Kole Łowiczan. Wraz z Tadeuszem Gumińskim w 1930 r. przygotował  

i przeprowadził protest młodzieży szkolnej i akademickiej przeciw bezprawiu wobec 

więźniów „sprawy brzeskiej”. Po zakończeniu edukacji powrócił do Łowicza, gdzie     

w latach 1930-1935 piastował funkcję urzędnika sądowego. Niestety nie pracował dłu-

go na tej posadzie, ze względu na zaangażowanie się w ruch narodowo-radykalny, zo-

stał zwolniony z tego stanowiska
289

. 

 Jednak już w tym czasie zaczął interesować się działalnością wydawniczą.        

W 1932 r. wydawał pismo zatytułowane „ABC Łowickie”
290

, którego pierwowzorem 

był jeden z warszawskich dzienników. Te pozawarszawskie formy czasopisma nazywa-

ne „mutacjami” ukazywały się także m.in. w Suwałkach, Lublinie, Kaliszu, Kole, Pitr-

kowie, Radomiu, Poznaniu, Kielcach, Zakopanem, we Włocławku
291

. Był redaktorem 

tego czasopisma; w stopce jednakże figurowało inne nazwisko redaktora naczelnego,     

a mianowicie Bolesława Golędzianowskiego. Człowiek ten, będący krewnym Bącz-

kowskiego, piastował funkcję jedynie „na papierze” na wypadek problemów z cenzurą.      

W 1936 r. na ul. 11 listopada 2, Tadeusz Bączkowski otworzył drukarnię; przedsiębior-

stwo to dodatkowo wykonywało stemple, zajmowało się pracami introligatorskimi oraz 

prowadziło księgarnię. Żona Bączkowskiego w korespondencji z Zygmuntem Pągow-

skim tak skomentowała pomysł swojego małżonka: „myślał też o wydaniu jakiejś gaze-
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ty, a poza tym miał nadzieję, że drukarnia dostarczy mu środków utrzymania, gdyż był 

w tym okresie bez posady i bez widoków na jej znalezienie”
292

. 

 W niecałe dwa miesiące po otworzeniu drukarni spod maszyn wyszło pierwsze 

1000 egzemplarzy tygodnika społeczno-politycznego „Polska Narodowa”. Redaktorem 

naczelnym czasopisma był Tadeusz Bączkowski i w głównej mierze on je tworzył. Jed-

nak samo wydawnictwo z drukowania gazet nie mogło się utrzymać, dlatego też wytwa-

rzało druki akcydensowe, afisze, ulotki, zaproszenia, plakaty, bilety wizytowe, broszury, 

pocztówki, informatory, a nawet książki. Dzięki temu przedsiębiorstwu ukazało się 

pierwsze wydanie Roczników miasta Łowicza A. K. Cebrowskiego, przetłumaczone 

oraz opatrzone komentarzem Mariana Małuszyńskiego, Biuletyn Koła Historyczno-

Regionalnego przy Państwowym Gimnazjum i Liceum w Łowiczu, Sprawozdanie z dzia-

łalności OTOiKR w Łowiczu, „Dąbrowianka” – kwartalnik Szkoły Przysposobienia Go-

spodyń Wiejskich w Dąbrowie Zduńskiej oraz zbiór felietonów politycznych Bączkow-

skiego Na drodze do Damaszku
293

. 

 Kończąc prezentację sylwetek łowickich regionalistów tego okresu, pragnę jesz-

cze w kilku słowach wspomnieć o Apoloniuszu Kędzierskim. W czasopiśmie „Polska 

Narodowa” z 1937 r. można odnaleźć informację o tym, że otrzymał on honorowe oby-

watelstwo miasta Łowicza za „[…] propagandę regionalizmu łowickiego w malar-

stwie”
294

. W dalszej części doniesienia prasowego znajduje się uzasadnienie tej nobili-

tacji: „Wszakże Kędzierski po Chełmońskim godnie reprezentuje w sztuce piękno stroju 

księżackiego i wsi łowickiej – jak Reymont w «Chłopach» tak on w cyklu swoich obra-

zów unieśmiertelnił Łowickie”
295

. Był także autorem ilustracji, wspomnianej wyżej 

epopei chłopskiej. 

 Okres międzywojenny sprawił, że działalność doświadczonych regionalistów 

zbiegła się z przejawami aktywności młodszego pokolenia, które nieskrępowane, jak ich 

poprzednicy, uwarunkowaniami politycznymi mogło realizować swoje cele, często sto-
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sując nowe zdobycze techniki. I tak działania podejmowane przez jednostki mogły być 

wprowadzone w czyn dzięki tworzeniu nowych organizacji, korzystając przy tym ze 

wsparcia instytucjonalnego. 

 Księżackie Ognisko Kultury, Sztuki i Przemysłu Ludowego w Złakowie Ko-

ścielnym powstało 8 lutego 1928 r. dzięki zaangażowaniu ówczesnego starosty łowic-

kiego – Czesława Gajzlera, wywodzącego się ze wsi Zapady pod Godzianowem rzeź-

biarza ludowego – Adama Petryny
296

 (1881-1941), księdza Ludwika Stępowskiego, 

proboszcza parafii kolegiackiej w Łowiczu i wielu innych, światłych i zainteresowa-

nych tą organizacją mieszkańców regionu. Inicjatywa ta odnalazła także swoje poparcie 

w wyższych strukturach, m.in. u wojewody warszawskiego – Stanisława Twardo. Ogni-

sko na siedzibę otrzymało majątek Złaków Kościelny, a opiekę nad nim sprawował 

Warszawski Wojewódzki Komitet Regionalny, Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet      

i Warszawskie Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego
297

. Swoje wsparcie ofe-

rował także Wydział Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-

go, reprezentowany przez Wojciecha Jastrzębowskiego oraz Ministerstwo Handlu          

i Przemysłu. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 30 maja 1930 r.; aktu tego dokonał 

prezydent Ignacy Mościcki, którego wizyta wiązała się także z inauguracją Żeńskiej 

Szkoły Rolniczej im. J. Dziubińskiej w Dąbrowie Zduńskiej i wmurowaniem kamienia 

węgielnego pod Dom Ludowy w Zdunach
298

. 

 Do podstawowych zadań nowo powstałego Księżackiego Ogniska należało 

przeprowadzenie badań nad aktualnym stanem kultury ludowej regionu łowickiego – 

postulowano opracowanie monografii sztuki, wytwórczości ludowej, zbadanie ewentu-

alnego rynku zbytu, dostarczanie materiałów twórcom, itp. Dodatkowo, jednym z naj-

większych planów miała być organizacja muzeum typu skandynawskiego; uzasadnie-

niem tej inwestycji miało być uchronienie od nieodwracalnego zapomnienia, w owym 

czasie nadal żywej kultury materialnej mieszkańców regionu
299

. Ognisko realizowało 

swoje cele statutowe poprzez popieranie sztuki i przemysłu ludowego, organizując róż-

nego rodzaju kursy, zakładając stacje doświadczalne, wpływając na rozwój rolnictwa, 
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organizując dostawę surowców i półfabrykatów dla twórców i rzemieślników, pielęgnu-

jąc wszelkie przejawy kultury ludowej, zarówno w wymiarze materialnym i niemate-

rialnym oraz przygotowując prelekcje, wykłady, odczyty oraz wycieczki krajoznaw-

cze
300

. 

 W prace Księżackiego Ogniska zaangażowała się Jadwiga Chełmińska-

Świątkowska (1904-1951). Przygotowała ona salę prezentującą stroje ludowe oraz prze-

jawy charakterystycznej dla regionu sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem papiero-

plastyki, haftów oraz pocztówek. Koordynowała także pracę twórczyń z okolicznych 

wsi. Wraz ze swoim kuzynem, Jerzym Olszewskim, utworzyła zespół, który przygoto-

wywał przedstawienia z życia wsi; w repertuarze znalazło się wesele łowickie, zapusty, 

dyngus, dożynki. W jednym z takich przedstawień, w rolę pana młodego wcielił się 

Henryk Świątkowski (1909-1999), który później ożenił się z etnografką
301

. 

  Księżackie Ognisko Kultury, Sztuki i Przemysłu Ludowego upadło w 1935 r. 

Powodem tego mógł być kryzys gospodarczy, którego rezultatem było ograniczanie 

państwowych środków na rozwój organizacji. Chełmińska zauważała, iż: 

„Dziś Ognisko gaśnie, a przecież podtrzymanie jego nie wymaga wielkich ofiar. 

Kilka, a nawet parę tysięcy złotych rocznie stałego dochodu, gruntowna zmiana 

obecnego ustroju Ogniska, fachowa opieka Wydz. Nauki i Sztuki Min. WriOP za-

pewniłyby placówce byt i rozwój, a tym samym rozwiązano by zagadnienie ochro-

ny kultury ludowej w Księstwie Łowickim”
302

. 

Majątek należący do ogniska został wystawiony na sprzedaż. Niewielką jego część za-

kupił na licytacji jeden z pomysłodawców  placówki, Adam Petryna. „Część dorobku 

ocalił złakowski proboszcz ks. Michał Chojecki, utrzymując do wojny parafialne mu-

zeum księżackie, a także zespół wokalno-instrumentalny”
303

. Pomimo oficjalnego za-

przestania działalności pod egidą ogniska, jego współpracownicy krzewili tę ideę         

w swoich rodzinnych miejscowościach. 
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 Warto dodać, że w tym okresie w Złakowie Kościelnym funkcjonował Niedziel-

ny Uniwersytet Ludowy. Idea tej instytucji polegała na prowadzeniu zajęć w niedziele 

w ciągu trzech godzina (2 godziny wykładu i 1 godzina zajęć świetlicowych). „Nie po-

siadał specjalnie opracowanego programu. Skupiał się, głównie w oparciu o własne siły, 

na podejmowaniu problematyki regionalnej”
304

. Poprzez swoje działania propagowano 

zachowanie oryginalnej kultury ludowej; w ramach zajęć prowadzono pracę świetlico-

wą, podczas której przygotowywano inscenizacje zwyczajów dorocznych i rodzin-

nych
305

. 

 Pomimo działań wojennych w latach 1914-1918, Polskie Towarzystwo Krajo-

znawcze prowadziło liczne odczyty
306

. Próba rozwinięcia działań PTK ograniczała się 

jedynie do pracy sekcji odczytowej oraz „zabezpieczania szczątków swoich zbiorów.   

O działalności turystycznej nie mogło być mowy”
307

. Niestety zniszczeniu i rozprosze-

niu uległy zbiory Muzeum Etnograficznego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

rozpoczęto próby reaktywacji placówki; w prace te zaangażowała się Aniela Chmieliń-

ska
308

. Na łamach „Łowiczanina” pisała: „W lokalu muzealnym nie zastałam nic prócz 

kupy zbrukanych najochydniej szczątków prac […] pielęgnowanych z takim zamiłowa-

niem […] W 1918 r. oddałam ocalone eksponaty i pieniądze składane w Towarzystwie 

Wzajemnego Kredytu w Łowiczu obranemu na nowo Zarządowi Oddziału PTK”
309

. 

Jednak w 1919 r. jej muzeum zostało zmuszone do zawieszenia swojej działalności. 

Lokal, w którym miało swoją siedzibę został zarekwirowany, część zbiorów przeniesio-

no do magazynu Muzeum im. Tarczyńskiego. Z trudem odnawiana kolekcja znalazła 

swoją siedzibę na drugim piętrze kamienicy przy Starym Rynku nr 17. Zwiedzającym 

zbiory udostępniono dopiero w 1931 r. O nieustającym zainteresowaniu eksponatami tej 

placówki świadczyły licznie przybywające wycieczki zorganizowane oraz turyści indy-

widualni.  
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 Od 1930 r. większość prac muzealnych przejęła Helena Dietrichowa (1888-

1973). Pełniąc obowiązki kustosza od 1936 r., dokonała skatalogowania zbiorów, we-

dług nowego wzoru oraz zorganizowała kurs przewodnicki dla uczennic gimnazjum. 

Podczas okupacji w latach 1939-1945 opiekowała się powierzonymi wcześniej zbiora-

mi
310

. Muzeum Etnograficzne wraz z wybuchem drugiej wojny światowej zostało za-

mknięte. Zbiory w znacznej mierze udało się zabezpieczyć i przechować w domach 

prywatnych, by po zakończeniu działań wojennych umieścić je w nowej siedzibie
311

. 

 Warto wspomnieć, że zawieszona w 1919 r. działalność PTK, została wznowio-

na w czerwcu 1926 r. Swoją aktywność skupiło na szerzeniu turystyki. Organizowano 

więc wycieczki po Łowiczu i okolicy; zwiedzano Bielawy i Walewice, Szkołę Rolniczą 

na Blichu
312

. Jednym z najprężniej działających w tym okresie członków był Aleksander 

Bluhm-Kwiatkowski, który w latach 1927-1934 pełnił funkcję prezesa organizacji. Pisał 

on liczne artykuły dotyczące turystyki; jest autorem Przewodnika po Łowiczu i okolicy 

wydanego w 1927 i 1937 r.
313

. Z tą książką wiąże się pewna inicjatywa podjęta przez 

PTK. Organizowano wycieczki po Łowiczu dla jego mieszkańców; jeśli liczba uczest-

ników przekraczała 20 osób – wśród nich rozlosowywano egzemplarze przewodnika 

Bluhm-Kwiatkowskiego
314

. 

 Zawierucha wojenna nie oszczędziła także unikalnej kolekcji Władysława Tar-

czyńskiego. Muzeum zamknięto, a zabezpieczone eksponaty przeniesiono do budynku 

Towarzystwa Wzajemnego Kredytu
315

. Według opracowania T. Iwanowskiej nawet wej-

ście Niemców do Łowicza nie przerwało pakowania zbiorów muzealnych. 

 

„Władze niemieckie opieczętowały lokal i zabroniły wynosić eksponaty. Kradzieże 

dokonywane przez żołnierzy nie ustały. Wreszcie, na skutek usilnych starań Wł. 

Tarczyńskiego, komendantura garnizonu wojskowego zabroniła żołnierzom wstępu 
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do domu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu z powodu pocisku znajdującego się 

wewnątrz budynku”
316

. 

 

Pomimo takich „zabezpieczeń” muzeum jeszcze kilkakrotnie było okradane. Emil Bal-

cer, zięć Tarczyńskiego, w 1915 r. oszacował straty na 8200 rs., odnotowując utratę 

cennych eksponatów
317

. Podczas pierwszej wojny światowej zbiory muzealne były pod 

czujnym okiem  tymczasowego kustosza, Emila Balcera
318

. 

 Po śmierci Tarczyńskiego w 1918 r., zbiory zgodnie z jego życzeniem przeszły 

na własność miasta i w 1920 r. zostały przeniesione do budynku na Rynku Kościuszki 

16. Placówką pokierował syn Tarczyńskiego, Marian, a wspierał go Emil Balcer. Po-

czątkowo na działalność muzeum przeznaczono jedno piętro kamienicy, jednak z cza-

sem zagospodarowano także drugą kondygnację. W 1931 r. umieszczono na drugim 

piętrze tego budynku także Muzeum Etnograficzne. Fatalny stan techniczny kamienicy 

zmusił władze miasta do zamknięcia obu placówek muzealnych i sprzedania budynku 

osobie prywatnej. Ponownego przeniesienia zbiorów dokonano w 1937 r. Muzeum im. 

Władysława Tarczyńskiego znalazło siedzibę w kamienicy przy ul. Podrzecznej 12, 

gdzie przebywało do wybuchu drugiej wojny światowej
319

. Wojna spowodowała za-

mknięcie placówki, której eksponaty zostały zabezpieczone przez osoby prywatne; po 

zakończeniu konfliktu  przeniesiono je do nowej siedziby
320

. 

 W okresie międzywojennym popularnym stało się  propagowanie turystyki,      

w różnych jej wymiarach. Na szczeblu ogólnopaństwowym za lokalną promocję odpo-

wiedzialna była Komisja Międzyministerialna, która działała w latach 1928-1931. Po-

wołano ją 17 października 1928 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów, a do kierowania 

Komisją wyznaczono związanego z Łowiczem Stefana Starzyńskiego. Powodem utwo-
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rzenia tego organu było przekonanie o tym, że turystyka stanowi jeden ze sposobów 

popularyzacji kraju, rozwoju państwa oraz pobudzenie życia gospodarczego
321

. 

 Łowicz i okolice ze względu na liczne zabytki oraz bogatą kulturę ludową był 

ośrodkiem, który był ośrodkiem o olbrzymim potencjale turystycznym. Pomysł na roz-

propagowanie turystyki regionu wypłynął od władz wojewódzkich w Warszawie. Dzię-

ki tym zabiegom w 1935 r. powołano Związek Popierania Turystyki Ziemi Łowickiej   

w Łowiczu. Walne zebranie założycielskie odbyło się 16 marca 1935 r. Podczas pierw-

szego spotkania powołano Zarząd, na którego czele stanął Prezes – w osobie burmistrza 

Łowicza – Jan Myśliwiec, Sekretarzem mianowano Tadeusza Gumińskiego – wielolet-

niego działacza PTK
322

. Statut, według którego ta organizacja pracowała, powstał na 

podstawie regulaminu obowiązującego w Związku Propagandy Turystycznej miasta 

Płocka. Głównym celem nowej instytucji było promowanie turystyki regionalnej w kra-

ju i poza jego granicami poprzez odniesienie się do wielowiekowej, barwnej tradycji 

Księżackiej oraz zabytków Łowicza i okolic
323

. 

 Od samego początku działalności Związku, propagowano walory miasta i regio-

nu na różne sposoby; organizowano konkursy, występy kapel wiejskich, wystawy. Po-

stawiono także na wymiar edukacyjny, ponieważ informowano mieszkańców regionu   

o korzyściach płynących z turystyki, szczególnie w wymiarze gospodarczym. Wiele 

uwagi przykładano do koordynacji działań lokalnych przedsiębiorstw, mających stano-

wić bazę turystyczną. 

 Ciekawą inicjatywą, która miała miejsce dzięki pracy tej instytucji, było zorga-

nizowanie w 1935 r. po raz pierwszy w historii miasta Dni Łowicza. Ta społeczno-

kulturalna impreza odbyła się w czerwcu, w oktawę Bożego Ciała (święta kościelnego, 

obchodzonego w Łowiczu niezwykle uroczyście)
324

. W repertuarze znalazły się wy-

cieczki po Łowiczu i okolicy, liczne odczyty, przeprowadzono konkursy (m.in. fotogra-

ficzny, literacki, na najładniejszy strój łowicki), wystawę połączoną ze sprzedażą ręko-

dzieła ludowego. Sukces pierwszych Dni Łowicza spowodował, że cyklicznie organi-
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zowano tę imprezę; pieczę nad nią sprawował pracownik Magistratu i pasjonat Łowicza 

– wspomniany wcześniej – Maurycy Klimecki. 

 Największym przedsięwzięciem, do którego włączył się Związek Popierania 

Turystyki Ziemi Łowickiej w Łowiczu i oddział Polskiego Towarzystwa Krajo-

znawczego była organizacja obchodów 800-lecia Łowicza. 

 

„Powołany w tym celu komitet włączył do współpracy około 360 osób. Cały czer-

wiec wypełniony był różnymi imprezami kulturalnymi. Przygotowano kilka wy-

staw. Ukazał się zeszyt monograficzny miesięcznika «Ziemia», organu PTK, po-

święcony przeszłości miasta, w prasie krajowej pojawiły się liczne artykuły            

i wzmianki kronikarskie. Zainteresowali się Łowiczem dziennikarze prasy francu-

skiej, włoskiej i szwajcarskiej. O masowym napływie turystów świadczy fakt,      

że muzea łowickie zwiedziło około 11 tys. osób. […] Godny podkreślenia jest fakt, 

że jubileusz pod względem finansowym przyniósł organizatorom zysk”
325

. 

 

Obchody, którym towarzyszył specjalny znak graficzny autorstwa Zdzisława Pą-

gowskiego, odbywały się od 23 maja do 7 lipca
326

. Pełen program uroczystości opubli-

kowano na łamach „Życia Gromadzkiego”
327

. 

 Organizacja ta, oprócz przygotowywania uroczystości o charakterze społeczno-

kulturalnym, wydawała liczne publikacje, zachwalające piękno regionu łowickiego. 

Powstały m.in. przewodniki: Łowicz
328

 i Łowickie, przetłumaczone na język niemiecki, 

francuski i angielski. Warto także wspomnieć o serii plakatów i prospektów informacyj-

nych przygotowanych przez Ministerstwo Komunikacji, organ państwowy, któremu 
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bezpośrednio podlegała turystyka. W przypadku tych publikacji także pojawiał się prze-

kład na języki obce
329

. 

 

„Łowicz znalazł się w prestiżowym gronie miast i regionów objętych ogólnonaro-

dową kampanią promocyjną przez Ministerstwo Komunikacji pod hasłem «Zwie-

dzajcie Polskę». Ciekawostkę stanowi wykorzystanie w latach 30. XX w. wizerun-

ku Księżanki wraz z opisem stroju ludowego na kolorowych kuponach umieszcza-

nych w przedwojennych opakowaniach proszku do pieczenia firmy Dr. Oetker”
330

. 

 

 Inną jeszcze inicjatywą podjętą przez Związek było nakręcenie filmu, posiadają-

cego walory etnograficzne, prezentującego życie Księżaków. Film Piękno Księstwa 

Łowickiego w reżyserii inż. T. Jankowskiego ukazywał tradycje regionalne mieszkań-

ców Zdun i Złakowa Kościelnego. Wartym odnotowania jest fakt, że produkcja otrzy-

mała pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie w Paryżu; miała również swoją 

emisję w Nowym Jorku, gdzie zachwyciła oglądających. 

 Wymienne stosowanie nazwy organizacji jako Związek Popierania Turystyki, 

albo Związek Propagandy Turystyki, co budzi pewne nieścisłości, spowodowany był 

tym, że w 1937 r. przekształcono człon Propagandy na Popierania. Było to związane     

z wpisaniem tej instytucji przez Warszawski Urząd Wojewódzki do rejestru stowarzy-

szeń i związków. Dokument ten wydatowano na 6 lipca 1937 r.
331

. Wraz z tymi, nie-

wielkimi, zmianami, konieczne było ponowne walne zebranie Związku, które odbyło 

się trzy dni później
332

. W prace organizacji włączyło się już więcej łowickich regionali-

stów; pośród nich znaleźli się: Zdzisław Pągowski, Jan Wegner, Juliusz Gierasiewicz, 

Henryk Ginlter oraz Maurycy Klimecki
333

. Funkcję prezesa Zarządu objął ówczesny 

burmistrz Łowicza – Feliks Niedzielski
334

. 
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 W nowym programie działań planowano wydawanie biuletynów dotyczących 

różnego rodzaju uroczystości regionalnych, uaktywnienie sprzedaży wyrobów ręko-

dzielniczych, promowanie kultury księżackiej z uwzględnieniem świąt kościelnych. 

Warto dodać, że pośród nich, interesujące dla turystów były obchody Wielkiego Tygo-

dnia, Zielone Świątki, oraz świeckie jarmarki, organizowane na św. Jana (24 czerwca)   

i św. Mateusza (21 września)
335

. Związek zabiegał także o utworzenie stacji obsługi 

turystycznej, przygotowania ewidencji zabytków. 

 Zmiany administracyjne 1939 r. spowodowały, że Łowicz został włączony        

w struktury województwa łódzkiego, co wiązało się ze zmianą w rejestrze stowarzyszeń 

i związków
336

. Mimo, że Związek Popierania Turystyki Ziemi Łowickiej borykał się     

z nieustannymi problemami finansowymi, nadal brał czynny udział w organizowaniu 

wydarzeń kulturalnych. Tradycją stały się więc Dni Łowicza, często połączone z ob-

chodami święta Bożego Ciała, co było wielką atrakcją dla odwiedzających w tym czasie 

region turystów. Tym dniom towarzyszyły często dodatkowe imprezy, jak zjazdy rowe-

rowe i motocyklowe, liczne wystawy, prelekcje, konkursy, występy muzyczne
337

.         

O wydarzeniach tych na bieżąco informowała prasa, zarówno lokalna, jak i ogólnopol-

ska. 

 Na terenie regionu łowickiego już od początku XX w. widoczne były działania 

zmierzające ku zaangażowaniu wsi i jej mieszkańców w różnego rodzaju inicjatywy 

kulturalno-społeczne. Dlatego też postanowiono o utworzeniu Domu Ludowego w Ło-

wiczu, stanowiącego swego rodzaju „centrum dowodzenia” wszystkich akcji, organizu-

jących życie społeczne i kulturalne w modernizowanej wsi. Najczęściej zakładaniem 

tego typu instytucji zajmowali się nauczyciele lub inni działacze społeczni. „Potrzebę 

wybudowania Domu Ludowego w Łowiczu odczuwali szczególnie działacze organiza-

cji społecznych, kulturalno-oświatowych oraz gospodarczych powiatu łowickiego”
338

.  

Z racji tej ogromnej potrzeby zrzeszania się, dzięki inicjatywie starosty p.płk. Zdzisława 
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Maćkowskiego
339

 i jego bliskiego współpracownika Tomasza Kazimierowicza
340

,         

w 1934 r. został założony Dom Ludowy w Łowiczu
341

. Celem nowo powstałej instytucji 

było „ożywienie życia gospodarczego i kulturalnego ziemi łowickiej przez budowę 

szkół, domów ludowych, elektryfikacji wsi, różnych typów spółdzielczości rolniczych 

itd.”
342

. 

 Powołany został Obywatelski Komitet Budowy Domu Ludowego, na którego 

czele stanął Włodzimierz Kuphal – pełniący funkcję dyrektora Szkoły Rolniczej na Bli-

chu
343

. Zakupiono działkę przy ul. Biskupa Bandurskiego (obecnie ul. Pijarska) i rozpo-

częto budowę gmachu według projektu inż. Michała Komunickiego. Kamień węgielny 

wmurowano 28 marca 1934 r., natomiast prace zakończono już w lipcu tegoż roku
344

. 

Warto wspomnieć, że wraz z rozpoczęciem prac wydano odezwę, w której podniesiono 

kwestię, że będzie to instytucja, przeznaczona dla wszystkich obywateli, oraz że „po-

mieści niemal wszystkie organizacje społeczne, gospodarcze i kulturalne działające na 

rzecz miasta i wsi powiatu łowickiego, że «zespoli się życie całego powiatu łowickie-

go», a jego budowa – «będzie sama w sobie wielkim zbiorowym czynem wsi łowic-

kiej»”
345

. Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu Ludowego w Łowiczu odbyła się  

8 lipca przy udziale wielu zaproszonych gości
346

. 

 Od początku działania Domu Ludowego, swoje siedziby miały tu takie organi-

zacje: Komunalna Kasa Oszczędności, Okręgowe Towarzystwo Organizacji Kółek Rol-

niczych (OTOiKR), Związek Młodzieży Wiejskiej „Siew”, Związek Młodzieży Wiej-

skiej „Wici”, Zarząd Drogowy Wydziału Powiatowego, Związek Harcerstwa Polskiego 

i Związek Straż Pożarnych oraz sklep z nabiałem
347

.  
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 Dom Ludowy szybko włączył się w prace na rzecz Łowicza i okolicznych wsi. 

„Niewątpliwie – działalność ta początkowo była skromna, bo nie pozwalały na to fun-

dusze. Przez cały czas istnienia, do wybuchy wojny, działalność społeczno-kulturowa 

Domu Ludowego była oparta prawie wyłącznie na własnych środkach”
348

. W tym cza-

sie w budynku zorganizowano kino Corso, którego właścicielem był Kazimierz Świer-

czyński, prowadzono liczne kursy zawodowe z zakresu krawiectwa, gotowania czy 

prowadzenia gospodarstwa domowego przeznaczone dla młodzieży wiejskiej, urządzo-

no bibliotekę, która w 1939 r. była wyposażona w 2300 książek nie tylko beletrystycz-

nych, ale także dotyczących rolnictwa. Cyklicznie organizowano inscenizacje obrzędów 

dorocznych i rodzinnych z udziałem zespołów ludowych, wystawy rolnicze, oświatowe 

i etnograficzne. Odbywały się także liczne spotkania ze sławnymi artystami, pisarzami, 

działaczami społecznymi. Warto wspomnieć o tym, że na wieczorki goszczące m.in. 

Stefan Jaracz, Stanisław Młodożeniec, Wojciech Skuza, Stanisław Sielański, czy Kazi-

mierz Wyszomirski przychodziło nawet 800 osób
349

. W tych i wielu innych organizo-

wanych w Domu Ludowym w Łowiczu przedsięwzięciach brała aktywny udział mło-

dzież wiejska zrzeszona w Kołach Młodzieży Wiejskiej. Warto dodać, że właśnie w tym 

budynku odbywały się zjazdy organizacji rolniczych, spółdzielczych, a także młodzie-

żowych
350

. 

 Budynek Domu Ludowego w Łowiczu, jak wspomniałam wyżej, stał się siedzi-

bą różnych organizacji zrzeszających młodzież wiejską, dlatego uważam za stosowne 

poświęcić odrobinę miejsca dwóm związkom, które odegrały dużą rolę nie tylko w re-

gionie łowickim. Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” został 

powołany do życia w 1928 r. jako instytucja społeczno-oświatowa, skupiająca się na 

wypełnianiu funkcji wychowawczej. Bardzo szybko jednak nawiązała silną współpracę 

z ruchem ludowym. W 1931 r. ruch wiciowy opowiedział się po stronie Stronnictwa 

Ludowego i zaangażował się także w działalność polityczną; w dalszym ciągu realizo-

wał swoją działalność statutową. Dzięki tym zabiegom udało się wpłynąć na postawy    
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i wzorce zachowań młodzieży wiejskiej
351

. Równolegle działał także Centralny Związek 

Młodej Wsi „Siew” – druga co do wielkości organizacja młodowiejska, która prowadzi-

ła swoją działalność kulturalno-oświatową i gospodarczą dzięki dużemu wsparciu fi-

nansowemu państwa
352

. Podkreślić należy, że organizacje te cieszyły się dużym zainte-

resowaniem w regionie. Mazowiecki Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w War-

szawie prężnie się rozrastał; świadczą o tym następujące dane: w 1929 r. istniało 137 

kół, w 1932 r. – 204, a w 1939 r. – 250. Spośród mazowieckich kół najlepiej zorganizo-

wane były te w powiecie łowickim i mińskim
353

. 

 Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej Dom Ludowy zawiesił swoją dzia-

łalność. Wznowioną ją po wyzwoleniu, w lutym 1945 r., jednak już w innym składzie 

osobowym. Niestety organizacja w nowych realiach zmuszona była pracować w zmie-

nionej formie
354

. 

 Z Domem Ludowym w Łowiczu bardzo silnie współpracowała Szkoła Rolnicza 

na Blichu. Należy wspomnieć, że oświata rolnicza w Królestwie Polskim na przełomie 

wieku XIX i XX była raczej skromna pod względem ilości szkół kształcących rolników 

w kierunku praktycznego gospodarowania posiadaną ziemią. Pojawiały się pewne ini-

cjatywy służące próbom stworzenia takich placówek edukacyjnych. Na początku XX w. 

kwestią tą zajęły się  m.in. Centralne i Okręgowe Towarzystwa Rolnicze
355

. Z czasem 

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych powołało podległą mu jednostkę, jaką był 

Wydział Oświaty Rolniczej, do koordynowania związanych z tworzeniem nowych szkół 

rolniczych. Zgodnie z ustawą sejmową z dnia 9 lipca 1920 r. w Polsce w ciągu 20 lat 

miało powstać na tyle dużo placówek oświatowych tego typu, by w każdym powiecie 

działała przynajmniej jedna męska i żeńska szkoła rolnicza
356

. 

 W przypadku Łowicza, pomysł utworzenia szkoły o tym profilu wiązał się z ideą 

kółek rolniczych już przed pierwszą wojną światową. Wielokrotnie była to kwestia pod-
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noszona przez Łowickie Towarzystwo Rolnicze i jego czołowego działacza – Włady-

sława Grabskiego. Propagował on ten zamysł organizując wyjazdy m.in. do Pszczelina, 

w którym funkcjonowała podobna placówka oświatowa. Niewielka odległość do Mie-

czysławowa, znajdującego się w powiecie kutnowskim, powodowała także nie tylko 

liczne wycieczki do tego ośrodka kształcenia rolników, ale także wsparcie finansowe     

i materialne
357

. 

 Jednak dopiero w 1919 r. samorząd powiatowy, nazywany także Sejmikiem usta-

lił, że konieczne jest powołanie do życia męskiej szkoły rolniczej w Łowiczu. „Miej-

scem budowy miał być ośrodek folwarku państwowego zwany Blichem”
358

. Wmurowa-

nie kamienia węgielnego pod budowę Ludowej Szkoły Rolniczej na Blichu odbyło się  

9 października 1923 r., a prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 1924 r. „Przed zimą 

stanęły pod dachem: gmach szkolny z wygodnymi klasami i internatem dla 80 uczniów, 

budynek warsztatów z basztą remizy strażackiej i spichrzem, budynek z pomieszcze-

niem na pralnię, łaźnię i mleczarnię, obora wraz ze stajnią i chlewnią, tzw. «stróżówka» 

o dwu rodzinnych mieszkaniach”
359

. 

 30 września 1924 r. w wyniku konkursu na dyrektora szkoły, placówką zajął się 

inż. Włodzimierz Kuphal. Jeszcze w tym samym roku Ministerstwo Rolnictwa podało 

do wiadomości informację o nadaniu szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Otwarcie 

szkoły nastąpiło 15 stycznia 1925 r. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawi-

ciele ministerstwa, samorządu terytorialnego, działających w Łowiczu instytucji spo-

łecznych oraz 50 uczniów placówki. Ponieważ w tym czasie jeszcze nie była wykoń-

czona całość ośrodka szkolnego, uroczyste otwarcie szkoły rolniczej odbyło się 5 lipca 

1925 r. W wydarzeniu brał udział m.in. prezydent RP, Stanisław Wojciechowski, Wła-

dysław Grabski, wojewoda warszawski Władysław Sołtan. Szkołę poświęcił biskup 

polowy Wojska Polskiego, gen. dyw. Stanisław Gall
360

. 

 Zadania szkoły jasno określała ustawa o ludowej oświacie rolniczej wydana       

9 lipca 1920 r., podkreślając, że: „Ludowe szkoły rolnicze mają na celu przygotowanie 

zawodowe samodzielnych gospodarzy i gospodyń oraz świadomych swoich obowiąz-
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ków obywateli kraju”
361

. Nauka w szkole bazowała na programie Ministerstwa Rolnic-

twa z 1921 r. oraz na wytycznych według których funkcjonowała szkoła w Pszczelinie, 

stanowiąca wzór do naśladowania dla łowickiej placówki
362

. Praca z uczniami odbywa-

ła się na wielu płaszczyznach – nie tylko w klasach lekcyjnych, ale także w internacie, 

poprzez zajęcia praktyczne, odbywające się w przylegającym do gmachu szkolnego 

gospodarstwie rolnym, oraz poprzez obecność organizacji młodzieżowych. Szkoła mia-

ła bliskie kontakty z organizacjami społecznymi i instytucjami związanymi ze wsią, 

takimi jak OTOiKR, Dom Ludowy, czy Związek Wychowanków Szkół Rolniczych
363

. 

Uczniowie przy wsparciu nauczycieli oraz innych, zaangażowanych w życie miasta       

i okolic ludzi (pośród nich znalazła się także Aniela Chmielińska), organizowali spekta-

kle teatralne; wystawiono m.in. Prząśniczkę, Jak Kasa Stefczyka uratowała mi życie, 

Dziady cz. II, a także spektakl regionalny Nasz Maciek się żeni
364

. 

 Pozostając jeszcze przy organizacjach skupionych wokół Domu Ludowego       

w Łowiczu należy odnieść się po działań Łowickiego Towarzystwa Rolniczego. Wraz   

z wejściem wojsk niemieckich do Łowicza w 1914 r. organizacja ta została zlikwido-

wana
365

. Przeistoczyła się w instytucję o zupełnie innym profilu; 

„zadaniem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego i jego prezesa Władysława 

Grabskiego było utworzenie Powiatowego Komitetu Obywatelskiego. Obok nie-

sienia pomocy najbardziej potrzebującym ofiarom wojny i ich rodzinom zajął się 

on rejestracją szkód wojennych poprzez powołanie powiatowej komisji szacunko-

wo rolnej i 9 komisji gminnych – zarejestrowano w powiecie ponad tysiąc znisz-

czonych gospodarstw”
366

. 

 

Reaktywacja towarzystwa nastąpiła w lipcu 1917 r., kiedy ogłoszono organizację 

kursu rolniczego. W nowych warunkach dokonano także wyboru prezesa instytucji, 
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został nim Stanisław Grabiński (właściciel majątku Walewice). Władysław Grabski, 

który w 1918 r. objął funkcję ministra rolnictwa, został członkiem honorowym
367

. 

 W 1919 r. doszło do swoistego rozłamu i powstania Okręgowego Związku Kó-

łek Rolniczych w Łowiczu i Oddziału Związku Ziemian w Łowiczu. Jednak w dziesięć 

lat później z rozporządzenia władz znów połączono te dwie instytucje, nadając nazwę 

Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, którego prezesem został To-

masz Wróbel. W 1929 r. OTOiKR roztaczał opiekę nad 40 kółkami rolniczymi i kilko-

ma kołami gospodyń wiejskich, natomiast w przededniu drugiej wojny światowej – 102 

kółkami rolniczymi i 45 KGW. Od 1934 r., siedzibą organizacji był gmach Domu Lu-

dowego w Łowiczu
368

. OTOiKR przestało istnieć w 1939 r.
369

. 

 Działalność straży ogniowych w nowych warunkach była zauważalna nie tylko 

w realizowaniu przez te organizacje statutowych celów, ale i w działalności społecznej. 

Zaraz po zakończeniu działań wojennych, podjęli się szkoleń wojskowych, doskonalili 

się technicznie. 

 W 1929 r. miały miejsce uroczystości związane z 50-leciem Ochotniczej Straży 

Ogniowej Łowickiej. W związku z tym zorganizowano wspaniałe jubileuszowe przyję-

cie i wydano specjalną jednodniówkę, która prezentowała całość prac i historię strażni-

cy. W Komitecie Redakcyjnym publikacji znaleźli się także łowiccy regionaliści; Alek-

sander Bluhm-Kwiatkowski, Leon Gołębiowski, Julian Gierasiewicz, M. Mszczonowski 

i Karol Rybacki – który wydrukował prospekt w swojej drukarni
370

. 

 Piękną kartę zapisali strażacy w czasie szczególnie trudnym dla miasta, podczas 

obu wojen światowych. W latach 1914-1918 wzięli na siebie trud utrzymania porządku 

w mieście jako Straż Obywatelska i uczestniczyli w rozbrajaniu Niemców w przededniu 
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odzyskania niepodległości
371

. We wrześniu 1939 r. toczyli nierówną batalię z pożarami 

wywołanymi bezpośrednimi działaniami wojennymi w mieście
372

. 

 Działania podejmowane przez osoby indywidualne oraz zrzeszone w różnego 

rodzaju organizacjach, szczególnie w dobie II Rzeczpospolitej można traktować jako 

dojrzały regionalizm. Szczególnie już po 1926 r., kiedy to został wydany i upublicznio-

ny „Program regionalizmu polskiego”. Program ten stanowi efekt pracy członków Rady 

Naukowej Sekcji Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych
373

. 

 Po dokonaniu kwerendy dotyczącej czasopism ogólnopolskich ukazujących się 

w okresie międzywojennym, stwierdzam, że łowiczanie z pewnością prenumerowali 

„Ziemię”, stanowiącą organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz „Tygodnik 

Ilustrowany”
374

. Uważam, że skoro na terenie miasta zachowały się egzemplarze wyżej 

wymienionych tytułów, oznacza to, że stanowiły one lekturę pewnej grupy mieszkań-

ców regionu. Wnioskuję, zatem, że zapoznali się oni z programem opublikowanym      

w „Ziemi” jak i z doniesieniami na temat regionalizmu z „Tygodnika Ilustrowanego”. 

 Interesujący jest artykuł Tadeusza Moniewskiego w „Tygodniku Ilustrowanym” 

z 24 lipca 1926 r. Autor podkreśla w nim, że regionalizm nie jest obcy Polakom, i że: 

 

„jak wszystkie potężne prądy kulturalne, regjonalizm wypływa ze starych źródeł 

naszych tradycyj narodowych i z dawnej już znanej pracy wszystkich tych, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do ujawnienia, czy utrwalenia charaktery-

stycznych bogactw kulturalnych pewnych ziem naszych, mających własne tradycje 

historyczne, odrębną strukturę geograficzną, specyficzne cechy życia gospodarcze-

go i t. p., a więc owych indywidualności terytorialnych – a jak mówią regjonaliści 

– «regjonów»”
375

. 
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Artykuł relacjonuje fakt ustanowienia i wprowadzenia „Programu regionalizmu pol-

skiego” i dotychczasowe ogólnopolskie osiągnięcia w tej materii. Mam wrażenie,        

że Tadeusz Moniewski przychylnie odnosi się do samej idei, ponieważ tekst swój koń-

czy następująco: „Przyklasnąć należy tej prawdziwie obywatelskiej i twórczej pracy, 

jaką rozpoczęli pierwsi polscy regjonaliści, a zarazem życzyć, by wzięły w niej udział 

już w najbliższym czasie najszersze koła naszej inteligencji i wzmocniły wartość już 

podjętych w tym kierunku wysiłków”
376

. 

 Powyższy przykład pochodzący z „Tygodnika Ilustrowanego” pokazuje, że jak 

na owe czasy to wiekopomne wydarzenie było tematem niezwykle nośnym i wywoły-

wało szereg dyskusji. Dlatego tym bardziej zadziwiający jest fakt braku jakichkolwiek 

odniesień w prasie lokalnej. Ukazujący się wówczas w regionie tygodnik, w zbliżonym 

do publikacji programu czasie, zamieścił jedną tylko wzmiankę o Aleksandrze Patkow-

skim, biorącym udział w wydarzeniu odrobinę innej materii. „Łowiczanin” z 23 lipca 

1926 r. relacjonuje przebieg ósmego Walnego Zjazdu Związku Młodzieży Wiejskiej, 

który miał miejsce w Warszawie w dniach 27 i 28 czerwca. Obecny był na nim właśnie 

Patkowski jako reprezentant Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. 

Spotkanie to poświęcone było sposobom ożywienia działalności Kół Młodzieży Wiej-

skiej. W doniesieniu prasowym nie zostało odnotowane nic, co sugerowałoby, że infor-

macja na temat programu regionalizmu polskiego trafiła do Łowicza i okolic. Warto 

dodać, że walne zebranie zakończyło się łowickim akcentem. „Wieczorem, odbyła się 

piękna wieczornica ze śpiewami i tańcami, w czasie której Koło Młodzieży z Retek 

inscenizowało: «Wesele Łowickie»”
377

. 

 W związku z tym warto zastanowić się nad tym, czym był spowodowany brak 

komentarza w kwestii „Programu regionalizmu polskiego” na terenie dość mocno zaan-

gażowanym w to zjawisko? Moim zdaniem, łowiccy działacze nie utożsamiali się          

z programem. Być może było spowodowane to tym, że proponowane przez Patkow-

skiego rozwiązania z sukcesem prowadzili już dwie dekady wcześniej. Albo na tyle 

uznali ów program za utopijny, że nie widzieli możliwości realizowania jego postula-

tów. 
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 Pomimo braku informacji w lokalnej prasie bezpośrednio po publikacji progra-

mu, sam termin regionalizm zaczyna pojawiać się na łamach „Łowiczanina” w kilka lat 

później. W 1929 r. Konstanty Dąbrowski w swoim artykule zatytułowanym „Przed wy-

stawą regionalną” po raz pierwszy używa tego terminu, a wnioskując po zamieszczo-

nych w tekście zdaniach, robi to z pełną świadomością jego znaczenia. 

 

„Regjonalizm ma oprzeć się na Sokratejskiej zasadzie: «poznaj siebie samego», za-

stosowanej do życia społecznego i – wygrzebać spod warstwic nawianego z trzech 

zaborów pyłu – własne uśpione bóstwo życia społecznego (dajmonion). Regjona-

lizm – nie jest wcale narzuconą nam obcą «herezją», jak to wielu na terenie Łowi-

cza mniema. Z zaczątkami regjonalizmu spotykamy się w naszej historji już bardzo 

dawno”
378

. 

 

 Powyższym stwierdzeniem autor podkreśla, że regionalizmu nie należy się oba-

wiać. Drzemie w nim pewien potencjał, dostrzegany przez społeczników i przez nich 

propagowany bez wspierania się na jakiejkolwiek idei czy programie. Tezę tę poświad-

cza odniesienie się do ojców łowickiego regionalizmu, takich jak Romuald Oczykow-

ski, Aniela Chmielińska, Karol Rybacki i Aleksander Bluhm-Kwiatkowski, opatrzone 

wyjaśnieniem, że nikt nie śmie nazwać ich heretykami
379

. Kolejne zapewnienia autora 

artykułu także są znamienne: „Nie jest również regjonalizm – jak to wielu sądzi – pu-

łapką na poczciwych ludzi. […] Regjonalizm wymaga bowiem pracy wytrwałej, konse-

kwentnej, pozytywnej, nie cierpiącej mąciwodów, pożąda prawdy, nie znosi – fał-

szu”
380

. Tego typu zapewnienia związane były z zachęceniem mieszkańców powiatu 

łowickiego i sąsiadujących z nim do czynnego udziału w wystawie regionalnej, której 

otwarcie planowano na 16 czerwca 1929 r. Niestety nie została podania tematyka rze-

czonej wystawy, jednak Konstanty Dąbrowski jasno przedstawił jej cel nadrzędny: „ma 

ona otworzyć wrota ku szerszej, pozytywnej, naukowej pracy nad podniesieniem powia-

tu Łowickiego i okolicznych, spokrewnionych z nim regjonalnie”
381

.  

 Innym doniesieniem prasowym na temat szeroko rozumianego regionalizmu, 

znajdującym się w lokalnej prasie, jest obszerny artykuł Teodora Goździkiewicza,       
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pt. „Procesy niszczące regionalizm”, opublikowany w „Życiu Łowickim” z 1932 r. Au-

tor zaznacza, że nadrzędnym celem regionalizmu, propagowanym jeszcze przed wielu 

laty przez Żeromskiego, jest „Ocalenie […] przed zgubą resztek regjonalnego pięk-

na”
382

. Niepokojące, w odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych przez regio-

nalistów łowickich są opinie Goździkiewicza na temat braku ruchu regionalnego w Ło-

wickiem
383

. Jego zdaniem region zaczyna tracić swój urok, dlatego że jest to czas wielu 

zmian w zjawiskach, które konstytuują go; wspomina o gwarze, stroju ludowym, szcze-

gólnie u kobiet, zanikaniu tradycji związanej z obrzędowością doroczną i rodzinną, 

wprowadzane są unowocześnienia w budownictwie. Teodor Goździkiewicz w związku 

z tym uważa, że wszelkie te przekształcenia wpływają niekorzystnie na Łowickie, a co 

najgorsze przyczyniają się „w wielkiej mierze do osłabienia cech regionu”
384

. 

 Stanowisko Goździkiewicza jasno pokazuje, że dwudziestolecie międzywojenne 

było okresem wielu zmian we wszystkich przejawach ludzkiej egzystencji. Ale czy rze-

czywiście pewne modyfikacje w kulturze miały w jakiś sposób wpłynąć na regiona-

lizm? Regionaliści dostrzegali intensywność zmian wynikających z industrializacji, 

edukacji, obyczajowości, etc., jednak poprzez swoje działania dążyli do zachowania, 

uchronienia od zapomnienia tych przejawów kultury. 

 Jedynie wyżej omówione lokalne doniesienia prasowe odnoszą się, niestety nie 

bezpośrednio, do idei regionalizmu i publikacji „Programu regionalizmu polskiego”. 

Osobiście skłaniam się do myślenia na ten temat w następujący sposób: zaangażowanie 

łowiczan i mieszkańców regionu w działalność regionalistyczną już na początku XX w. 

była na tyle rozwinięta, że program nie został potraktowany jako wzorzec, który trzeba 

naśladować. Nie ulega jednak wątpliwości, że sam termin regionalizm znalazł się na 

podatnym gruncie i osoby, które zapoznały się z nim używały go w odniesieniu do ak-

tywności społecznej na rzecz swojego regionu. A zwrócenie uwagi na to, że nie są „he-

retykami” miało uwydatnić, że ich praca została nie tylko zauważona, ale także doce-

niona przez następne pokolenia. 
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Podsumowanie 

 

 Niepokoje społeczne i napięta sytuacja polityczna związana ze spodziewanym 

konfliktem z Niemcami, wzmogły szereg działań patriotycznych, które odcisnęły także 

piętno na podejmowanych w Łowiczu i regionie działaniach o charakterze regionali-

stycznym. Jednak wybuch wojny 1 września 1939 r. i okupacja, która nastąpiła po klę-

sce wrześniowej, przyniosły kres aktywności na tym polu. Zagrożenie biologiczne, zna-

czące straty materialne, związane z obecnością Łowicza w strefie bezpośrednich działań 

militarnych, doprowadziły do drastycznego ograniczenia realizacji wcześniejszych pla-

nów i zamierzeń. Zamknięcie lub delegalizacja szeregu instytucji czy stowarzyszeń 

sprawiły, że w obliczu zagrożenia prace w tej dziedzinie, wykonywane przez jednostki 

czy grupy ludzi, całkowicie ustały. 
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Rozdział II 

Próby odrodzenia regionalizmu w nowych warunkach 

ustrojowych (1945-1948) 

1. Straty w kulturze 

 

Wprowadzenie 

 

 W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej w Łowiczu mieszkało 17 200 

osób
385

. Region już od września 1939 r. stał się terenem regularnych nalotów i ataków 

ze strony niemieckich sił zbrojnych. Jednym z „najczarniejszych” dni tego okresu był   

6 września 1939 r., kiedy to „Przez cały […] dzień fale samolotów niemal bez przerwy 

zrzucały swoje ładunki na miasto. Łowicz płonął od rana. Bomby burzące i fosforowe 

powodowały zniszczenia i pożary”
386

. Inne ataki na miasto nie były już tak dotkliwe. 

Te, które następowały potem, związane były z działalnością operacyjną wojsk niemiec-

kich biorących udział w Bitwie nad Bzurą. Warto dodać, że większość walk miała miej-

sce w pobliżu Łowicza, na terenie Popowa, Kompiny, Patok i Kozłowa, znajdującego 

się już w sąsiednim, powiecie sochaczewskim
387

. 

 Tylko w samym wrześniu 1939 r. Łowicz kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. 

„walki toczyły się zarówno w mieście jak i wokół niego. Zniszczeniu uległ nie tylko 

majątek stały znacznej części mieszkańców, ich dorobek, lecz także wielu z nich zginę-

ło”
388

. Jedną ze stosowanych przez Niemców form terroru i eksterminacji było wyko-

rzystywanie ludności cywilnej jako „żywego muru”. W pamięci najstarszych łowiczan 

pozostał jeden jedyny epizod, w którym zastosowano tę okrutną metodę: „Czternastego 

września hitlerowcy popędzili ulicą POW (obecnie ul. Mostowa – przyp. K.W.R) kilku-
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dziesięciu zakładników, głównie kobiety i dzieci, aby przełamać opór żołnierzy polskich 

z 16 Dywizji Piechoty. Nie doszło do masakry dzięki podjęciu przez Polaków walki 

wręcz i odparciu Niemców bez większych strat. Siedemnastego września Łowicz został 

ostatecznie zajęty przez Wehrmacht”
389

. 

 Innym okrutnym zabiegiem, który stosowali Niemcy były masowe egzekucje. 

Jedną z nich było rozstrzelanie przez żołnierzy sześciu harcerzy, tylko dlatego, że mieli 

na sobie mundury świadczące o przynależności do tej organizacji. Do aktu bestialstwa 

doszło przy cegielni Zygmunta Nejmana, znajdującej się przy ul. Warszawskiej. Niemcy 

rozstrzelali również kilkanaście osób na dziedzińcu ratusza miejskiego, bez podania 

przyczyny wykonania egzekucji. „W tej 13-osobowej grupie zamordowanych byli i ło-

wiczanie i uciekinierzy z innych terenów. Zidentyfikowano wśród nich 2 osoby: Stefana 

Nowakowskiego, lat 44 kupca z Łowicza oraz Bożydara Stefana Wrońskiego urodzone-

go 1882 r., ogrodnika-agronoma z Puław”
390

. 

 Żołnierze niemieccy bestialsko zamordowali w Łowiczu w czasie drugiej wojny 

światowej osiemdziesięciu sześciu mieszkańców miasta (ludność cywilna). Całkowicie 

lub częściowo zniszczono około 14% budynków mieszkalnych i 8% gospodarczych. 

Dodatkowo zrównano z ziemią, bądź spalono zakłady produkcyjne; uszkodzono w du-

żej mierze budynki użyteczności publicznej i obiekty sakralne
391

. Te stosunkowo nie-

wielkie straty w ludności Łowicza spowodowane były tym, że w momencie wybuchu 

wojny, bądź po pierwszym, wspomnianym wcześniej bombardowaniu, łowiczanie prze-

nieśli się do swoich bliskich i znajomych poza miasto, do okolicznych wsi. 

 W tym okresie na terenie miasta mogły funkcjonować jedynie te instytucje, które 

przejął, bądź od początku zorganizował okupant. Pod jego władzą znajdowało się m.in. 

starostwo powiatowe, urząd naczelnika powiatu, komenda wojskowa, urzędy (w tym: 

pracy, finansowy, szkolny) oraz zarząd miejski
392

. Najważniejszą osobą, był naczelnik, 

który w swoich rękach trzymał pełną władzę administracyjną. Policja Państwowa, zwa-
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na „Granatową” oraz załoga Aresztu Karno-Śledczego, w których skład wchodzili funk-

cjonariusze – Polacy, także zostały im całkowicie podporządkowane. 

 Inicjatywy polegające na poprawie jakości bytu mieszkańców Łowicza i regionu 

w dużej mierze miały także pozytywnie wpłynąć na stan życia niemieckiego okupanta. 

Do największych inwestycji tego okresu należy zaliczyć uregulowanie rzeki Bzury, któ-

re miało miejsce w latach 1939-1943. Głównymi wykonawcami tego projektu byli Ży-

dzi, a potem dołączyła do nich grupa Polaków, przetrzymywana w obozach pracy pod 

Łowiczem (w Małszycach i w Kapitule). Kolejnym przedsięwzięciem było wybudowa-

nie toru kolejowego, o długości około 2,5 km z ówczesnej stacji Zielkowice (obecnie 

Łowicz Przedmieście) do linii torów w kierunku Sochaczewa i Skierniewic
393

. Należy 

także wspomnieć o utworzeniu przez Niemców magazynów na kontyngentowe zboże 

Spółdzielni Rolniczej „Rolnik” oraz o opracowaniu w 1942 r. planu przebudowy ulic     

i dróg
394

. 

 Rola miasta, wchodzącego od 26 października 1939 r. w skład Generalnej Gu-

berni, nowego ośrodka administracyjnego pod nazwą Kreis Lowicz (powstałego z połą-

czenia powiatu łowickiego i skierniewickiego) w dystrykcie warszawskim, była podob-

na jak w czasie pierwszej wojny światowej. Łowicz stał się zapleczem militarnym, jego 

położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych spowodowało obecność znacznej 

liczby żołnierzy, wyruszających na front lub skierowanych na leczenie czy odpoczy-

nek
395

. 

 

 

 

 W obliczu wojny i okupacji niemieckiej nie było możliwości kontynuowania 

bogatej tradycji regionalistycznej. W ogóle jakiekolwiek przejawy działalności społecz-

no-kulturalnej były zduszane przez Niemców w zarodku. 
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„[…] okupant niemiecki, chcąc przyspieszyć zniszczenie narodu polskiego, szcze-

gólną wagę przywiązywał do unicestwienia jego dorobku i wartości kulturalnych. 

Dał temu wyraz Główny Urząd Propagandy Rzeszy w słowach: «(…) należy 

uświadomić sobie, że naród Polski nie może już więcej w europejskiej wspólnocie 

narodów nosić miana narodu kulturalnego, jak i to, że zostanie przekreślona jego 

egzystencja jako narodu (...)»”
396

. 

 

 Taki sposób niweczenia życia kulturalnego miał także miejsce w Łowiczu i re-

gionie. Zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich do miasta, przystąpili oni do wypełnia-

nia swojej „misji”. Sukcesywnie likwidowano działalność instytucji i stowarzyszeń; 

zamknięto m.in. Bibliotekę Miejską, zabroniono mieszkańcom chodzić do kin. Należy 

podkreślić, że łowickie tradycje X muzy były bogate, a tuż przed wybuchem wojny 

funkcjonowały w mieście trzy kinematografy. Niemcy zamknęli dwa z nich, pozosta-

wiając jedynie otwarte kino Corso, w którym początkowo projekcje były przeznaczone 

jedynie dla okupanta. Później jednak pozwolono i łowiczanom oglądać niemieckie kro-

niki i filmy, pod warunkiem, że zostały one zatwierdzone przez cenzurę. Kino wojsko-

we, znajdujące się w koszarach im. Józefa Piłsudskiego zostało zamknięte; podobny los 

spotkał kino Eos, które Niemcy przekształcili na Soldatenheim – Dom Żołnierza Nie-

mieckiego
397

. 

 Większość bibliotek, funkcjonujących w Łowiczu i okolicach zostało zamknię-

tych. Spośród wielu książnic, znajdujących się w rękach osób prywatnych, instytucji 

łowickich, mniejszości religijnych i narodowych, przed całkowitym zniszczeniem udało 

się uratować jedynie księgozbiór Biblioteki Miejskiej. Udział w tym wzięli Maurycy 

Klimecki, Jan Wegner, Julian Zawadzki i Hanna Stępniewska (bibliotekarka). Zapako-

wane w skrzynie książki umieszczono w budynku łowickiego ratusza, jednak duża 

część z księgozbioru została rozgrabiona przez Niemców
398

. 

 Działające w Łowiczu od 1906 r. Muzeum im. Władysława Tarczyńskiego także 

zostało zamknięte już na początku wojny; jego eksponaty w znacznej mierze zostały 

zrabowane. „Zabytkową broń, pod pretekstem zakazu trzymania takowej przez osoby 
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prywatne, czy placówki i instytucje kulturalne, zabrano do Ortskommandantury”
399

. 

Zaledwie niewielką część z ogromnej i unikatowej kolekcji Tarczyńskiego, udało się 

uchronić przed tragicznym losem; do stycznia 1945 r. niektóre eksponaty były przecho-

wywane w domach prywatnych, m.in. w piwnicy jednej z kamienic przy ul. Podrzecz-

nej. 

 Podobnej procedurze zamknięcia uległy inne instytucje i organizacje funkcjonu-

jące w mieście i na terenie dawnego Księstwa Łowickiego; ich działalność przedstawi-

łam w poprzednim rozdziale. 

 Plan niszczenia polskiej kultury wiązał się także z unicestwieniem różnych 

obiektów, nawiązujących do tradycji i historii regionu. Niemcy we wrześniu 1939 r. 

rozebrali i rozbili na części pomnik Synom Ziemi Łowickiej – bojownikom o niepodle-

głość. Jedną z przyczyn był ów napis, zamieszczony na monumencie oraz figura orła na 

cokole
400

. Inne źródła podają znacznie późniejszą likwidację tego monumentu. Na foto-

grafii wykonanej na przełomie 1940/1941 r. widać pomnik w niezmienionej postaci. 

Datowanie potwierdza stan napraw łowickiej kolegiaty
401

. Pomnik Synom Ziemi Ło-

wickiej – bojownikom o niepodległość został z polecenia władz okupacyjnych rozebra-

ny, przy czym mistrz kamieniarski F. Tomczyk upozorował jego całkowitą destrukcję,   

a zdemontowane ostrożnie elementy zabezpieczył, zakopując na podwórzu przy swoim 

warsztacie.  

 Pośród budynków użyteczności publicznej niemal całkowitemu zniszczeniu 

uległ dawny gmach pomisjonarski, w którym mieściły się łowickie gimnazja. Z całego 

kompleksu zachowała się jedynie uszkodzona kaplica św. Karola Boromeusza z fre-

skami Michała Anioła Palloniego
402

. Co prawda nie zniszczono tego obiektu architekto-

nicznego, obecnie będącego jednym z piękniejszych przykładów baroku polskiego, jed-

nak przeznaczono go na magazyn
403

. 

 Aktywność regionalistyczna została zawieszona, ponieważ za niedostosowanie 

się do rozporządzeń okupanta groziły surowe sankcje; za działalność kulturalno-

oświatową przewidziano aresztowania. Przejawy szacunku i miłości do „małej ojczy-
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zny” ograniczono więc jedynie do prób uratowania przed zniszczeniem bądź rabunkiem 

zabytków i innych przedmiotów kultury
404

. 

 Prezentując straty w kulturze okresu wojny należy także wspomnieć o szkolnic-

twie. Oczywistym jest fakt, że we wrześniu 1939 r. uczniowie nie rozpoczęli edukacji  

w szkołach. W październiku władze niemieckie utworzyły Powiatowy Urząd Szkolny, 

który wydał rozporządzenie, na podstawie którego naukę mieli rozpocząć uczniowie 

szkół szczebla powszechnego. Jednak zastosowanie się do tego dokumentu nie było 

zadaniem łatwym, ponieważ utrudniony był dostęp do budynków szkolnych, zaadapto-

wanych przez wojska niemieckie na własne potrzeby (m.in. szpitale wojskowe, maga-

zyn). Wobec tak poważnych braków, edukacja odbywała się w wynajmowanych po-

mieszczeniach u osób prywatnych. Taki stan utrzymywał się przez cały okres wojny,     

a niekorzystne warunki powodowały znaczne zmniejszenie liczny uczniów. Istotnym 

elementem był także okrojony program szkolny, który ograniczał naukę m.in. w zakre-

sie geografii i historii. Dodatkowo Niemcy, chcąc wypełnić czas młodzieży szkolnej 

pracą, wymyślali różne zadania, które miała ona wypełnić. „Na przykład uczniowie 

szkół powszechnych Łowicza zmuszeni byli do hodowania określonej ilości jedwabni-

ków oraz do zbierania i dostarczania, według nałożonego na każdą szkołę limitu, złomu 

żelaznego i metali kolorowych”
405

. 

 Nauka w szkołach średnich została całkowicie zabroniona. Mimo usilnych sta-

rań Stanisława Somorowskiego, dyrektora Liceum Pedagogicznego, nie udało się uru-

chomić szkolnictwa średniego. Niemcy natomiast popierali kształcenie zawodowe, dla-

tego też w 1940 r. otworzyli Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową, której kie-

rownikiem mianowano Alfreda Urbańskiego. Placówka funkcjonowała do 1944 r., kiedy 

to zawieszono jej działalność, a budynek przeznaczono na pomieszczenia administra-

cyjne
406

. Równolegle do PSDZ od 1940 r. działała trzyklasowa Miejska Szkoła Han-

dlowa, prowadzona przez Aleksandra Wysockiego. Trzecią placówką szkolną, aprobo-

waną przez władze niemieckie, była Zawodowa Szkoła Rolnicza. Utworzono ją 3 listo-

pada 1941 r.; kierownikiem został Józef Golis. Szkoła prowadziła zajęcia do 1945 r.
407

. 
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 W sytuacji takiego ograniczenia edukacji prowadzono tajne nauczanie, które w 

Łowiczu funkcjonowało już od połowy listopada 1939 r. Inicjatorem tej formy kształce-

nia był dyrektor gimnazjum Jan Zbudniewek
408

. Warto wspomnieć, że tajne komplety 

nie obejmowały jedynie szkolnictwa średniego. Z czasem zaczęto także realizować pro-

gram liceum pedagogicznego, chcąc dzięki temu przygotowywać kadrę nauczycielską 

dla nowej, wolnej ojczyzny. Organizowano także zajęcia ze szkolnictwa wyższego; jed-

nym z absolwentów, który otrzymał dyplom ukończenia studiów był Franciszek Rem-

bowski, późniejszy wykładowca Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Łowiczu
409

. 

 Odpowiedzią na reżim okupacyjny była działalność konspiracyjna; na terenie 

miasta i regionu prężnie działała m.in. Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i Szare 

Szeregi
410

. Duży wkład w ruch oporu miały także kobiety wiejskie, które w ramach Lu-

dowego Związku Kobiet angażowały się w służbę sanitarną i działalność „Zielonego 

Krzyża”
411

.  

 Konspiracja ruchu ludowego realizowała się także poprzez prasę i jej kolportaż. 

Do Łowicza w czasie okupacji docierały takie pisma jak: „Ku zwycięstwu”, „Przez 

walkę do zwycięstwa”, „Rola”, „Orkan”, „Żywią i bronią”, „Polska ludowa” czy „Wola 

ludu”. Na odnotowanie zasługuje również fakt, że w regionie wydawane było czasopi-

smo „Skiba”, tygodnik, składający się z dwóch stron małego formatu, ukazujący się 

regularnie do końca 1943 r. Nakład był początkowo niewielki, od 50 do 100 egzempla-

rzy, potem zwiększony do 300. Zasięg pisma nie ograniczał się jedynie do Łowickiego, 

ale także docierał do powiatu skierniewickiego, kutnowskiego i brzezińskiego
412

. 

 Pośród strat w ludności należy zwrócić uwagę nie tylko na tych, którzy zginęli 

za ojczyznę w boju, czy zaangażowanych w podziemie (m.in. Adam Dzięgielewski        

i Stanisław Brudka zostali wysłani do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, skąd nie 

wrócili)
413

. Straty wojenne także dotknęły łowickich regionalistów. 

 Pielęgnujący tradycje wydawnicze Karola Rybackiego, Tadeusz Bączkowski,    

w 1939 r. był podporucznikiem rezerwy, jednak nie został zmobilizowany. W dalszym 
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ciągu prowadził swoje przedsiębiorstwo. Z dużym prawdopodobieństwem związany był 

związany z działalnością konspiracyjną NOW. Gestapo aresztowało Bączkowskiego    

w marcu 1941 r., i wraz z grupą dwudziestu osób z Łowicza, 1 kwietnia 1941 r. został 

rozstrzelany w Palmirach. Ciała po wojnie nie udało się zidentyfikować
414

. 

 Inicjator budowy Domu Ludowego oraz starosta powiatowy do 1934 r., Zdzi-

sław Maćkowski, w czasie wojny nie przebywał w Łowiczu. Jednak po klęsce wrze-

śniowej zaangażował się w działalność organizacji pod nazwą Służba Zwycięstwu Pol-

sce. Działał także w ruchu ludowym wsi zamojskiej. Aresztowano go z całą rodziną – 

17 marca 1941 r. Maćkowski wraz z dwoma synami, Zdzisławem i Janem, trafił do 

obozu w Oświęcimiu, gdzie zginął 4 grudnia 1941 r. Żonę, Pelagię z Sikorskich prze-

wieziono do Ravensbrück, gdzie poddawano ją eksperymentom medycznym. Do kraju 

wróciła w 1945 r.
415

. 

 Marian Małuszyński, niezwykle zaangażowany w historyczne dzieje Łowicza 

oraz tłumacz najstarszej kroniki miasta, w czasie drugiej wojny światowej przebywał   

w Warszawie. Pracował tam w Bibliotece Ordynacji Krasińskich, która pod okupacją 

stała się II Oddziałem Staatsbibliothek Warschau. Jako żołnierz ZWZ-AK, 4 września 

1944 r. został aresztowany na terenie (jeszcze wówczas) podwarszawskich Włoch i de-

portowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przeniesiono go do Flossenbü-

rga, gdzie zmarł 23 listopada 1944 r.
416

. 

 W czasie trwania drugiej wojny światowej zmarło wielu innych mieszkańców 

Łowicza, którzy także byli zaangażowani w pielęgnowanie rodzimej historii. Pośród 

nich należy wymienić Emila Balcera (1863-1941), kupca, działacza społecznego, wspie-

rającego m.in. straż ogniową. Był zięciem Władysława Tarczyńskiego i dzięki jego sta-

raniom zostały uchronione zbiory z Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych. 

Balcer w 1939 r. zobowiązał się także do pokrycia połowy kosztów związanych z bu-

dową nowej siedziby muzeum. Zmarł 23 grudnia 1941 r.; pochowano go na cmentarzu 
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Emaus. Dokumenty, które zbierał przez całe swoje życie oraz roczniki wówczas wyda-

wanych czasopism, jego rodzina przekazała po wojnie łowickim instytucjom
417

. 

 Feliks Niedzielski (1894-1944), pełniący od 10 marca 1937 r. funkcję burmistrza 

Łowicza, w 1940 r. został przez Niemców pozbawiony tego stanowiska. Na początku 

drugiej wojny światowej brał czynny udział w ukrywaniu eksponatów pochodzących    

z obu łowickich muzeów. Najprawdopodobniej zaangażował się w działalność konspi-

racyjną; po opuszczeniu Łowicza zamieszkał w Głownie. W 1944 r. został aresztowany 

i przewieziony do Warszawy, a następnie rozstrzelany
418

. 

 Stefan Zawadzki (1886-1943), duchowny, rektor kościoła popijarskiego, zaanga-

żowany w działalność edukacyjną na terenie Łowicza; był prefektem Miejskiej Szkoły 

Handlowej od 1924 r.  Autor podręcznika „Apologetyka”. We wrześniu 1939 r. po 

zniszczeniu gimnazjum brał udział w ratowaniu archiwum szkolnego. Zmarł nagle      

24 maja 1943 r., pochowany został w Łowiczu, jednak po 1945 r. jego ciało zostało eks-

humowane i przeniesione na cmentarz do rodzinnego Żychlina
419

. 

 Warto zwrócić także uwagę na pewien dodatkowy aspekt, który jest widoczny 

przy analizie strat w kulturze. Pośród mieszkańców miasta i całego regionu łowickiego 

można wyróżnić kilka osób, które podczas wojny znacznie ucierpiały, jednak dla nasze-

go wspólnego dobra, pomimo przeciwności losu, przetrwały trudny czas wojny. Dosko-

nałym przykładem ilustrującym to zagadnienie, jest osoba łowickiego regionalisty Jana 

Wegnera. W 1941 r. aresztowano go i przez trzy miesiące więziono na Pawiaku. Po 

wyjściu z więzienia nie miał możliwości powrotu do domu. Zmuszony był do ukrywa-

nia się aż do momentu zakończenia działań wojennych
420

. 

 W walkę z okupantem zaangażowani byli także uczniowie łowickich szkół śred-

nich. Pośród maturzystów, którzy oddali swoje życie za ojczyznę znajdują się czterdzie-

ści trzy osoby. Jest to liczba opracowana przez Tadeusza Gumińskiego w 1980 r., który 

                                                 

417
 T. Gumiński, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Ambroziak..., s. 3; 

Al-Bo, Emil Balcer – postać zapomniana, „Głos Robotniczy”, 1989, nr 234, s. 5. 
418

 T. Gumiński, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Drogoszewski...,   

s. 11; T. Gumiński, Straty wojenne wychowanków dawnej Szkoły Realnej w Łowiczu 1939-1945, 

Łowicz 1981, s. 6. 
419

 T. Gumiński, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Olszewski Włady-

sław – Zawadzki Stefan, Łowicz 1987, s. 12. 
420

 A. Owczarek-Cichowska, Jan Wegner (1909-1996), „Rocznik Mazowiecki” t. 20, Warszawa 

2008, s. 126. 



99 

 

zaznaczył, że nie jest to pełna lista łowickiej młodzieży, która zginęła w latach 1939-

1945
421

. 

 

 
Podsumowanie 

 

 Okupacja niemiecka zniweczyła działania regionalistyczne w momencie ich 

największego rozkwitu. Zniszczenia materialne i straty wśród mieszkańców, z których 

część mogła kontynuować tę pracę, doprowadziły do załamania tej formy działalności 

na rzecz miasta i regionu. Niezwykle trudne, wręcz niemożliwe jest przeprowadzenie 

oceny parametrycznej tego zjawiska w obliczu zniszczeń drugiej wojny światowej. Na-

dzieja odzyskania wolności stała się dla wielu imperatywem do podejmowania walki     

z bronią w ręku. Liczne grono łowiczan, wychowane na osobistym przykładzie swych 

nauczycieli i innych światłych mieszkańców Łowicza, podjęło czyn zbrojny, m.in.        

w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie. W grupie tej znaleźli się pilot RAF – Kaje-

tan Ignatowski, oficer Polskich Sił Powietrznych podległych RAF – Władysław Pionko, 

odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz uczestnik walk pod Monte Cassino – kapitan 

Antoni Uthke. 
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2. Próby odrodzenia działalności regionalistycznej 

 

Wprowadzenie 

 

 Wyzwolenie Łowicza nastąpiło 17 stycznia 1945 r., wraz z wkroczeniem do 

miasta żołnierzy Armii Czerwonej
422

. Już od godzin przedpołudniowych ulicami Łowi-

cza maszerowały oddziały radzieckie, witane przez mieszkańców bardzo entuzjastycz-

nie. Tego dnia na wieży ratuszowej pojawił się biało-czerwony sztandar, który przez 

cały okres wojny i okupacji hitlerowskiej był skrzętnie ukrywany przez pracowników 

magistratu
423

. Ludność miasta w tym czasie była szacowana na 15 088 osób
424

. 

 19 stycznia na murach miejskich umieszczono odezwę potwierdzającą zakoń-

czenie działań wojennych i obwieszczającą wolność dla całej Polski. Wyjaśniono w niej 

także obecność Rosjan: 

„Zwycięskie wojska sowieckie wkroczyły do Łowicza. Występują one w charakte-

rze wojsk zaprzyjaźnionych. Ludności i jej mieniu nic nie zagraża. Społeczeństwo 

musi zachować spokój i samo przyczynić się do utrzymania porządku. Grabieży 

będzie położony kres. Rabusie będą piętnowani i karani. Prywatne i publiczne 

mienie niemieckie przechodzi na rzecz Państwa. Milicja Obywatelska i Policja 

obejmie swoje posterunki. Każdy powinien pomagać im w spełnieniu trudnych 

obowiązków. Normalny bieg życia musi być natychmiast przywrócony i wszyscy 

niezwłocznie winni wrócić do swoich zajęć. […] Na ruinach i zgliszczach zbudu-

jemy nowe życie. Naszą karnością, dobrą wolą i zgodnym wysiłkiem odbudujemy 

własny wolny byt. Niech żyje wolna, demokratyczna Polska”
425

. 

 

 Rozpoczęto więc działania na rzecz podniesienia miasta ze zniszczeń wojen-

nych. Szybko zostały obsadzone stanowiska władzy administracyjnej. Starostą został 

Wacław Kantorek, natomiast burmistrzem Władysław Jarzyński
426

. „Z konspiracji wy-

szły rady narodowe – powiatowa i miejska. Przewodniczącym Powiatowej Rady Naro-
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dowej był Jan Wielemborek, członek SL, a przewodniczącym Miejskiej Rady Narodo-

wej – Wacław Falkowski, członek PPS”
427

. 

 W skład Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu wchodziły następujące refera-

ty: Referat Pracy i Opieki Społecznej, który roztaczał opiekę nad sierocińcami, domami 

starców, inwalidami wojennymi oraz dysponowaniem darów z UNRY; Referat Wojsko-

wy, do którego kompetencji należały nie tylko kwestie poboru do armii, ale także ze-

zwolenia na zmiany zamieszkania żołnierzy, czy sprawy Towarzystwa Przyjaciół Żoł-

nierza; Referat Osadnictwa, zajmujący się osadnictwem i przesiedlaniem ludności; Re-

ferat Ogólny, w którego skład wchodził dział organizacyjny, budżetowo-gospodarczy     

i kancelaria starostwa; Referat Karno-Administracyjny; Referat Administracyjno-

Prawny, w którego strukturach znajdowały się dział społeczno-polityczny i administra-

cyjno-prawny; Referat Świadczeń Rzeczowych, którego kompetencje dotyczyły kwestii 

związanych ze świadczeniami rzeczowymi, kontrolą spółdzielni rolnych, mleczarni, 

urzędów gminnych; Referat Aprowizacyjny, w ramach którego funkcjonowały podrefe-

raty: zbożowy, tłuszczowy i mięsny; tu także znajdowała się jednostka wydzielająca 

karty żywnościowe i artykuły spożywcze; oraz Referat Przemysłowy, zajmujący się 

sprawami uprawnień przemysłu
428

. 

 22 stycznia, czyli zaledwie pięć dni po wyzwoleniu, w pomieszczeniach należą-

cych do Spółdzielni Spożywców w Łowiczu, odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej 

Rady Narodowej. Wzięli w nim udział: Wacław Falkowski, Stanisław Bryła, Stanisław 

Targaszewki, Eugeniusz Konopacki, Wacław Jackowski, Jan Franaszek, Stanisław Gałaj 

oraz Stanisław Wiechno. Na zebraniu tym wybrano na urząd burmistrza – Eugeniusza 

Konopackiego, wiceburmistrza – Franciszka Niedzielskiego oraz przewodniczącego – 

Wacława Falkowskiego. Postanowiono także, aby w pierwszej kolejności przystąpić do 

odbudowy miasta poprzez przywrócenie wody, światła i zaopatrzenia w chleb.             

W związku z tym zadecydowano o ponownym uruchomieniu wodociągów, elektrowni, 

młynów i piekarni
429

. W dalszej kolejności skupiono się na odtworzeniu sieci zakładów, 

warsztatów rzemieślniczych oraz sklepów. Nad bezpieczeństwem miasta czuwała Mili-

cja Obywatelska, do której rekrutowali się żołnierze z Armii Ludowej. Warto wspo-
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mnieć także, że w Łowiczu pojawili się reprezentanci dwóch ugrupowań politycznych; 

swoje komitety powiatowe utworzyło PPR i PPS
430

. 

 Odezwa z 19 stycznia 1945 r. trafiła do mieszkańców Łowicza; szybko zaczęli 

się angażować się w pracę na rzecz miasta, by w miarę możliwości doprowadzić do 

normalizacji jego funkcjonowania. 

 28 stycznia 1945 r. do Łowicza miało przybyć Wojsko Polskie. Burmistrz Euge-

niusz Konopacki zaapelował do mieszkańców o pomoc w uroczystym przygotowaniu 

się do tego ważnego wydarzenia. W związku z tym na ulicach zawisły flagi w barwach 

narodowych, a przy ul. 3-go Maja została wzniesiona brama triumfalna, której asysto-

wali przedstawiciele cechów rzemieślniczych oraz strażacy. W uroczystościach wzięli 

udział wszyscy łowiczanie. O wadze tego wydarzenia świadczy m.in. zapis jednego      

z żołnierzy, który w tym dniu przybył do miasta. „W Łowiczu wyległo na nasze spotka-

nie ponad 10.000 ludzi. Były kwiaty, podarki, okrzyki i pocałunki, uśmiechy i łzy rado-

ści. Ludność cierpliwie oczekiwała polskich żołnierzy. Pamiętała bowiem ich bohater-

skie zmagania z nawałą hitlerowską w 1939 r.”
431

. 

 Po tych uroczystościach rozpoczął się czas wytężonej pracy, który miał dopro-

wadzić miasto do odbudowy ze zniszczeń wojennych oraz uzupełnić straty. Jak podaje 

Jerzy Maciejak „[…] straty materialne wynosiły prawie 253 miliony zł licząc w cenach 

przedwojennych i wojennych. W takim to trudnym, wymagającym ogromnego hartu, 

samozaparcia zrozumienia i poświęcenia czasie rozpoczęli Łowiczanie pracę na rzecz 

rozwoju miasta i Socjalistycznej Ludowej Ojczyzny”
432

. 

 22 maja 1945 r. burmistrz Łowicza Eugeniusz Konopacki wydał do mieszkań-

ców odezwę, w której nawoływał do podejmowania wspólnych wysiłków w odbudowa-

niu miasta, zwracając uwagę na to że: 

 

„Barbarzyńca w niszczycielskim swym planie Narodu Polskiego specjalnie kładł 

nacisk na bezlitosne tępienie młodzieży polskiej – dostęp do wiedzy i kultury. Dziś 

więc całe społeczeństwo polskie w dobrze zrozumianym obowiązku w stosunku do 

Państwa i Narodu winno przystąpić w pierwszym rzędzie do odbudowy szkolnic-

                                                 

430
 Tamże, Akta Zarządu Miejskiego, t. 2844. 

431
 S. Rzepecki, 38 Pułk Artylerii Lekkiej, s. 54. 

432
 J. Maciejak, Wyzwolenie Łowicza..., s. 5. 



103 

 

twa polskiego – umożliwić ostoji narodu, młodzieży naszej zdobywanie najwięk-

szego skarbu wiedzy – wszak wiedza to potęga narodu!”
433

. 

 

Odezwa ta była jednocześnie prośbą do łowiczan o wsparcie odbudowy szkół, które     

w czasie wojny zostały w znacznej mierze zniszczone. 

 

 
 

 W nowych warunkach społeczno-politycznych, obok odbudowy miasta pod 

względem materialnym, zaczęto także powoli dokonywać prób reaktywacji działalności 

regionalistycznej. Rozpoczęto przede wszystkim od „wskrzeszenia” działających,          

z sukcesem, przed wybuchem wojny instytucji i organizacji. 

 Już w 1945 r. przystąpiono do odbudowywania łowickiej biblioteki. Nie było to 

łatwe zadanie, ponieważ zniszczenia wojenne dotknęły w znacznym stopniu także jej 

księgozbiór. Do stycznia 1945 r. zachowało się zaledwie 1500 woluminów
434

. Trudno 

określić faktyczny rozmiar zasobu bibliotecznego, który ocalał ze zniszczeń wojennych. 

Ustne relacje potwierdzają selekcję publikacji pod względem poprawności politycznej. 

Świadczy o tym m.in. wypowiedź: „Oczywiście, że książki o Piłsudskim i inne podob-

ne, takie patriotyczne, przedwojenne nie znalazły miejsca na bibliotecznej półce. Wtedy 

nawet zbieranie makulatury nie było takie powszechne, więc to co wyrzucono, ludzie 

pobrali”
435

. 

 Ta skromna liczba woluminów oraz zniszczenie dotychczasowej siedziby łowic-

kiej książnicy, wymagały odpowiedniego wsparcia władz miejskich, dlatego też jeszcze 

w tym samym roku powołano Miejską Komisję Biblioteczną, której głównym celem 

było służenie pomocą Hannie Stępniewskiej. Dzięki tym działaniom już 3 września 
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1947 r. ponownie otworzono bibliotekę miejską, a jej nowym lokum były pomieszcze-

nia Magistratu
436

. 

 17 kwietnia 1946 r. został wydany Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami 

bibliotecznymi; dokument ten nie tylko uznawał biblioteki i ich zbiory za narodowe 

dziedzictwo, nad którym należy roztoczyć odpowiednią opiekę, jako, że są „powołane 

do służenia dobru ogólnemu”
437

. Zostały wyszczególnione zbiory biblioteczne, dokona-

no podziału bibliotek państwowych na publiczne, społeczne, prywatne i domowe. Usta-

lono także główny cel, jaki ma stawiać sobie biblioteka, a mianowicie: „Celem prowa-

dzenia w społeczeństwie jednolitej działalności kulturalnej za pomocą książki i biblio-

tek oraz umożliwienia każdemu obywatelowi korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

całego kraju”
438

. Działanie tych instytucji miało podlegać bezpośrednio Ministrowi 

Oświaty; urząd ten wówczas piastował Czesław Wycech
439

. Powołano także Państwową 

Radę Biblioteczną przy Ministerstwie Oświaty, oraz jej wojewódzkie, powiatowe           

i gminne (miejskie i wiejskie) odpowiedniki
440

. 

 Na mocy dekretu dokonano stworzenia sieci bibliotek publicznych, do których 

miały należeć placówki szkolne, naukowe i powszechne. 

 

„Art. 7. Biblioteki szkolne mają za zadanie dostarczanie uczniom i nauczycielom 

lektury, potrzebnej w związku z nauką szkolną i wychowaniem. Art. 8. 1. Bibliote-

ki powszechne służą czytelnictwu w najszerszym zakresie, wychowaniu społecz-

nemu, kształceniu ogólnemu i zawodowemu oraz kulturalnej rozrywce wszystkich 

obywateli Państwa lub określonego terenu. […] Art. 12. 1. Biblioteki naukowe 

(ogólne i specjalne) służą przede wszystkim celom naukowo-badawczym, budo-

waniu i szerzeniu wiedzy, kształceniu ogólnemu i zawodowemu wyższego stopnia, 
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[…]. Biblioteki naukowe mogą być równocześnie zakładami specjalnymi, prowa-

dzącymi badania związane z książką oraz prace bibliograficzne”
441

. 

 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dekrecie o bibliotekach i opiece nad zbio-

rami bibliotecznymi, rozpoczęła się współpraca Inspektoratu Szkolnego w Łowiczu; 

Marii Pakulskiej – przedwojennej nauczycielki Państwowego Gimnazjum im. ks. Józefa 

Poniatowskiego, a po wojnie dyrektorki biblioteki i Aleksandra Bluhm-Kwiatkowskiego 

– byłego wykładowcy Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. J. Piłsudskiego 

w Łowiczu, inspektora szkolnego w okresie okupacji
442

. Jej rezultatem było zorganizo-

wanie Biblioteki Powiatowej, która „14 lutego 1947 r. rozpoczęła [...] swoją działalność 

w domu rodziny Skiełczyńskich przy ul. Stanisławskiego 18”
443

. Powyższy cytat jest 

jednak nie do końca spójny z zapisem zawartym w kronice tej instytucji, którą zaczęto 

prowadzić już w 1946 r.
444

. Umieszczono tam zdjęcie podpisane jako: „pierwszy lokal 

Biblioteki Powiatowej w Łowiczu”
445

. Zgadza się lokalizacja, lecz różnica kilku miesię-

cy powoduje pewne nieścisłości. Głównym celem nowo powstałej placówki poza udo-

stępnianiem księgozbioru zainteresowanym była także organizacja sieci bibliotek pu-

blicznych na terenie całego powiatu. Do końca 1948 r. powstało sześć placówek rozsia-

nych po powiecie oraz kilkadziesiąt punktów bibliotecznych w podłowickich wsiach
446

. 

 Na podstawie rozmów ze współczesnymi bibliotekarzami zatrudnionymi           

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego tę swoistą 

nieścisłość można wyjaśnić następująco: „To było tak, że czternastego lutego tysiąc 

dziewięćset czterdziestego siódmego roku otworzono Powiatową Bibliotekę Publiczną, 

ale już trzeciego września tego roku drugą placówkę – Miejską Bibliotekę Publiczną. 

Czyli w jednym czasie w Łowiczu funkcjonowały dwie placówki”
447

. Z powyższego 
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cytatu można wywnioskować, że Biblioteka Powiatowa została ulokowana na parterze 

kamienicy przy ul. Stanisławskiego, natomiast Miejska Biblioteka Publiczna pozostała 

w tej samej siedzibie, w której znajdowała się Czytelnia dla Wszystkich – w przybud-

ówce ratusza miejskiego, na Starym Rynku
448

. 

 Funkcjonujący w Łowiczu od 1934 r. Dom Ludowy po zakończeniu drugiej 

wojny światowej nie wznowił swojej działalności, jaką prowadził od początków po-

wstania. W lutym 1945 r. do starosty Wacława Kantorka przyszła delegacja działaczy 

sprzed wojny w osobach: Tomasza Kazimierowicza i Włodzimierza Kuphala, z prośbą  

o reaktywowanie działalności tej instytucji
449

. Starosta łowicki wyraził zgodę i zaintere-

sowanie tą inicjatywą. Konieczne było także ustanowienia nowego zarządu, którego 

członkowie zginęli w walce o Polskę, bądź wyjechali. Opiekę nad towarzystwem oraz 

funkcję kierownika objął Włodzimierz Kuphal, jednak w krótkim czasie (po trzech mie-

siącach), stanowisko to zajął Władysław Tataj, a następnie Tomasz Kazimierowicz
450

. 

Ten ostatni starał się wszelkimi możliwymi sposobami przywrócić świetność organiza-

cji, jednak w swojej pracy nie znalazł ani zrozumienia, ani także nie otrzymał żadnej 

pomocy
451

. 

 Dodatkowym „hamulcem” okazało się zmniejszenie aktywności dotychczaso-

wych działaczy. Między innymi dlatego też w bardzo szybkim czasie na podstawie de-

cyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej pełen nadzór nad Domem Ludowym      

w Łowiczu przejął Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy, którego kierownikiem 

był Julian Gałaj
452

. Dokument ten spowodował przejęcie przez urząd sali kinowej oraz 

pomieszczeń, które były pod opieką towarzystwa; częściowe dochody z organizowa-

nych w budynku przedstawień teatralnych oraz projekcji filmów zostały w krótkim cza-

sie przejęte przez Zarząd Kinematografii. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że Za-

rząd Towarzystwa „Dom Ludowy” ponosił wszelkie wydatki administracyjne wraz        
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z podatkiem i organizowaniem środków na remonty, natomiast wszelkie wpływy z wy-

najmu pomieszczeń trafiały do kasy tych dwóch organów
453

. 

 W tym okresie w budynku Domu Ludowego swoje siedziby (jak przed wojną) 

miały liczne organizacje. Należy tu wymienić: Związek Rewizyjny Spółdzielni, Komu-

nalną Kasę Oszczędności, Polskie Stronnictwo Ludowe, Bibliotekę Powiatową, Zarząd 

Drogowy, Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz Chłopskie Towarzystwo Pomocy 

Dzieciom. W zachowanych relacjach osób zakwaterowanych wówczas w budynku wy-

nika, że chłopskie instytucje w ramach tzw. „czynszu” opłacały jedynie rachunku za 

zużyty prąd oraz wynagrodzenia dla personelu sprzątającego
454

. 

 Główną przyczyną wstrzymania rozwoju Domu Ludowego były nieustanne kło-

poty finansowe, związane z niemożnością korzystania z sali kinowej, której wynajem 

stanowił główny sposób pozyskiwania środków. Przedstawiciele Zarządu próbowali 

otrzymać pomoc, zwracając się zarówno do Ministerstwa Kultury, Oświaty jak też In-

formacji i Propagandy, jednak nic nie osiągnęli. Brak jakichkolwiek środków finanso-

wych nie pozwalał nawet na wykonanie niezbędnych wówczas napraw i remontów
455

. 

 Próby odrodzenia regionalizmu łowickiego związane były także z działaniami 

podjętymi na rzecz rozsławiających region w okresie międzywojennym zbiorów muze-

alnych. Kolekcje Tarczyńskiego i Chmielińskiej, jak przedstawiłam to wcześniej,         

w pewnej mierze udało się uchronić. Trudno podać dokładną datę przejęcia eksponatów 

przez Muzeum Narodowe w Warszawie i włączenie łowickiej placówki w jego struktu-

ry. Najbardziej prawdopodobny jest rok 1947 lub 1948. Pewnym jest to, że w 1947 r. 

odebrane z rąk prywatnych zabytki zostały objęte opieką przez Ministerstwo Kultury     

i Sztuki, a od 1948 r. łowickie placówki muzealne miały być oddziałem warszawskiego 

muzeum. Nie mniej jednak potrzeba było niespełna dziesięć lat, by wyremontować ze 

zniszczeń wojennych dawny gmach pomisjonarski i przekształcić go na nową siedzibę 

muzeum w Łowiczu
456

. 

                                                 

453
 Cz. Sut, dz. cyt., s. 64. 

454
 Tamże, s. 64. Cyt. za: Zeznanie świadków – osób zakwaterowanych w Domu Ludowym: Toma-

sza Kazimierowicza, Wacława Żaka, Mariana Ceronia. 
455

 ATDL, Zeznania świadków: W. Żaka, J. Tarkowskiego, T. Kurczaka, J. Kołaczka; M. Malan-

giewicz, J. Rutkowski, 100 lat kina..., s. 77. 
456

 H. i A. Świątkowscy,  Muzeum w Łowiczu..., s. 6. 



108 

 

 Na marginesie warto dodać, że znajdujące się w okolicy Łowicza Nieborów        

i Arkadia, także zostały włączone do Muzeum Narodowego w Warszawie. Krótko po 

wyzwoleniu, 3 lutego 1945 r., prof. Stanisław Lorentz przekazał Janowi Wegnerowi 

opiekę nad parkiem romantycznym i nieborowskim pałacem. Początkowo pracował on 

na stanowisku kustosza, później kuratora. W ramach swojej pracy zawodowej organi-

zował liczne spotkania, wykłady, wystawy, koncerty
457

. 

 Poza reaktywacją działalności poszczególnych instytucji i organizacji regionali-

stycznych, warto też wspomnieć o kilku akcjach, mających na celu zainteresowanie się 

szeroko rozumianą formą pielęgnacją historii swojej „małej ojczyzny”. Na łamach wy-

danego 15 kwietnia 1945 r. „Informatora Łowickiego” nawoływano mieszkańców re-

gionu do zbierania różnego rodzaju materiałów (afisze, ulotki, broszury, plakaty, dane   

o wysiedleniach, wywożeniu na roboty, informacje o egzekucjach itp.) z czasów wojny  

i okupacji. Apel ten nie był do końca regionalizmem, rozumianym jako ruch społeczno-

kulturowy okresu wcześniejszego, ale raczej formą zachęcenia do zbierania materiałów, 

które miały by wypełnić pewną lukę w archiwaliach tego czasu
458

. 

 W  kwietniu 1945 r. powstał także łowicki klub sportowy „Pelikan”. Nie tylko 

swoją nazwą nawiązywał do tradycji związanych z miastem, w jego logo, używanym do 

dziś, odnaleźć można odniesienie do herbu Łowicza, a mianowicie stylizowanego peli-

kana na którego rozłożonym skrzydle znajduje się inskrypcja: „1945. K. S. Pelikan”. 

Najstarsi mieszkańcy Łowicza tak wspominają dawną działalność klubu: 

„Pelikan Łowicz zaczął od piłki nożnej. Teraz zresztą też głównie piłką się zajmu-

je. Początki były trudne, ciężka sytuacja, miasto po wojnie długo się musiało pod-

nosić, ale ludziom się chciało trochę odmiany. No to założono taki klub sportowy. 

Opowiadano mi, bo ja wtedy kajtek byłem, że pierwsza kadra piłkarska, to byli ci, 

co działali w konspiracji za okupacji. Ale ja to nie bardzie rozumiałem. W domu, 

ojciec mi mówił, że kiedyś należeli do innych drużyn. Chyba Olimpia, Bzura i coś 

jeszcze było. Nie pamiętam tak dobrze. Ale ta pierwsza ekipa, która grała, to byli 

ci, co za okupanta w piłkę grali”
459

. 
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 Warto także odnieść się do innych wydarzeń, które odbyły się w tym okresie. 

Jednym z nich było uroczyste nabożeństwo w łowickiej kolegiacie; Mszę świętą spra-

wowano 2 listopada 1945 r. w intencji 

„dusz 4.356 żołnierzy poległych na Ziemi Łowickiej w bohaterskich bojach o Wol-

ność i Niepodległość Polski. Za spokój dusz 11.000 mieszkańców Ziemi Łowickiej 

straconych przez niemców w latach 1939-1945. Za spokój dusz Synów Ziemi Ło-

wickiej których bezimienne mogiły żołnierskie rzucone są w najdalsze zakątki 

świata”
460

. 

 

Organizatorem wyżej przedstawionych uroczystości był Komitet Obchodu Święta Pole-

głych Bojowników o Wolność w Łowiczu, który w roku następnym (1946) także przy-

gotował wydarzenia związane z upamiętnieniem polskich żołnierzy, które trwały 3 dni. 

31 października 1946 r. przygotowano Akademię żałobną, która odbyła się w budynku 

Domu Ludowego. Z afiszu, który się zachował można odczytać godzinę jej rozpoczęcia 

(16.30) oraz informację, że jest ona bezpłatna – można więc wnioskować, że frekwencja 

mogła być stosunkowo duża. 

 Zachowała się wypowiedź mieszkanki Łowicza, która wspomina tamto wyda-

rzenie, a dokładnie tragiczne w skutkach przygotowania do niego: 

„Na przełomie października i listopada 1945 r., odbyły się w Łowiczu obchody 

Święta Poległych Bojowników o Wolność. 31 października w Domu Ludowym 

miała być wystawiona sztuka pt. «Partyzantka Z.W.M.», na scenie kina «Polonia» 

przygotowywano dekoracje. Próby grupy dramatycznej Związku Walki Młodych 

odbywały się na pierwszym piętrze kamienicy na Starym Rynku pod numerem   

2, w sąsiedztwie ratusza. W jednej ze scen młoda dziewczyna, w której rolę wcie-

liła się siedemnastoletnia Stanisława Cichoń z Łowicza, zostaje zatrzymana przez 

żołnierza niemieckiego, odmawia odpowiedzi na nazistowskie pozdrowienie        

i wkrótce potem zostaje zastrzelona. Mundury i broń były autentyczne. Niemca 

grał młody polski żołnierz, którego oddział stacjonował w mieście. Prawdopo-

dobnie zaraz po próbie miał zacząć służbę w patrolu. Pod koniec spotkania oka-

                                                 

460
 PAJR, Nekrolog dotyczący nabożeństwa żałobnego zorganizowanego przez Komitet Obchodów 

Święta Poległych Bojowników o Wolność w Łowiczu, Łowicz 1945. 
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zało się, że właśnie tę scenę trzeba powtórzyć jeszcze raz. Dziewczyna odważnie 

wypowiedziała swoją kwestię: «Jestem Polką i Hitlera chwalić nie będę!». Chło-

pak mierzył w głowę Stasi z pistoletu na nacisnął spust. Padł strzał, młoda aktor-

ka zginęła na oczach osób obecnych na próbie. Żołnierz, którego nazwiska już 

nikt dzisiaj nie pamięta, nie rozładował broni. Później próbował odebrać sobie 

życie, ale w porę go powstrzymano. Podczas przeprowadzonego dochodzenia 

stwierdzono, że przyczyną śmierci dziewczyny był nieszczęśliwy wypadek.       

W czasie pogrzebu niósł jej trumnę w asyście innych aktorów. Wielu mieszkań-

ców Łowicza w milczeniu odprowadziło ją na cmentarz kolegiacki, gdzie została 

pochowana 24 października 1945 r. Była to ostatnia w Łowiczu ofiara drugiej 

wojny światowej”
461

. 

 

Pragnę zaznaczyć, że biorąc pod uwagę zachowany afisz z programem uroczy-

stości, osoba, która wspomina to wydarzenie mogła, ze względu na czas, jaki od niego 

upłynął pomylić się o rok. Jedynym potwierdzeniem dokładnej daty jest odnalezienie 

dokumentów dotyczących daty i miejsca spoczynku Stanisławy Cichoń. 

 1 listopada 1946 r. od godzin przedpołudniowych zorganizowano na Rynku Ki-

lińskiego zbiórkę wojsk, przedstawicieli organizacji, instytucji państwowych, szkół, 

partii politycznych oraz pocztów sztandarowych, by następnie odsłonić kamienną tabli-

cę upamiętniającą mieszkańców Łowicza, którzy polegli w czasie drugiej wojny świa-

towej. Po złożeniu kwiatów oraz zapalenia znicza przez starostę Józefa Milanowskiego, 

łowicka straż ogniowa pełniła wartę honorową. Głos zabrał także burmistrz Eugeniusz 

Konopacki. Po tych uroczystościach nastąpiło uformowanie pochodu oraz jego prze-

marsz do gmachu Starostwa Powiatowego. Tam odsłonięto tablicę ku czci poległym 

mieszkańcom ziemi łowickiej. Po zaciągnięciu warty honorowej przez wojsko i party-

zantów przemówił gospodarz starostwa – Józef Milanowski. Obie tablice pamiątkowe 

zachowały się do czasów współczesnych. 

 2 listopada Komitet Obchodu Święta Poległych Bojowników o Wolność w Ło-

wiczu, zwyczajem z 1945 r., przygotował nabożeństwo żałobne, które miało miejsce    

                                                 

461
 Archiwum Łowickiego Ośrodka Kultury (AŁOK), Wywiad z J.C., pełna transkrypcja wywiadu 
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w łowickiej kolegiacie o godz 10.00 w intencji „wszystkich pomordowanych przez 

Niemców i poległych w bojach o Wolność”
462

. 

 Poza usuwaniem zniszczeń wojennych jedną z ważniejszych inwestycji zreali-

zowanych w 1946 r. było wzniesienie w centralnym miejscu Rynku Kościuszki (obecnie 

Stary Rynek) pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej. Już 12 kwietnia 

1945 r. „pod przewodnictwem burmistrza E. Konopackiego odbyło się posiedzenie Ko-

mitetu w sprawie pobudowanie pomnika-grobowca, ku czci żołnierzy radzieckich i pol-

skich poległych o wolność Polski”
463

. Autorem projektu monumentu został łowicki re-

gionalista – Zdzisław Pągowski, zaś jego wzniesienie powierzono firmie budowlanej 

Kazłowskiego. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 9 maja 1946 r.
464

. 

 Tradycją w okresie międzywojennym było organizowanie Dni Łowicza. Trudno 

jest ustalić, czy zaraz po zakończeniu wojny wznowiono te ważne dla miasta uroczysto-

ści. Trwały one od 4 do 12 czerwca 1947 r. Głównym pomysłodawcą tego przedsię-

wzięcia był działacz społeczno-kulturalny, regionalista Maurycy Klimecki. Na czele 

Komitetu Organizacyjnego stanął ówczesny burmistrz miasta Eugeniusz Konopacki
465

. 

Zachował się dokument z 5 czerwca 1947 r. przygotowany przez Komitet Dni Łowicza 

prezentujący bogaty program obchodów święta miasta połączonych z obchodami Boże-

go Ciała. Ze względu na unikalną wartość dokumentu, zacytuję program w całości: 

 

„Komitet Dni Łowicza 

PROGRAM / DNIA 5 CZERWCA 1947 R. / BOŻE CIAŁO W ŁOWICZU 

1. godz. 7 Hejnał z wieży Ratusza. 

2. godz. 7.30-10.30 VII zjazd motocyklowy krajoznawczo-plakietowy. Meta na 

nowym boisku nad Bzurą. 

3. godz. 8-10 Zjazd kolarzy. 
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4. godz. 10.35 Odjazd wycieczki motocyklowej do Złakowa Kościelnego. 

5. godz. 9-10 Powitanie pociągów z Łodzi i Warszawy 

6. godz. 11-13 Nabożeństwo i procesja Bożego Ciała z kościoła Kolegiackiego na 

Rynek Kościuszki. 

7. godz. 13.15 Widowisko «Wesele Łowickie» w Domu Ludowym. 

8. godz. 14 Zabawa Ludowa na łąkach nad Bzurą. Bufet. 

9. godz. 15 Defilada motocyklistów i rozdanie nagród. 

10. godz. 9-19 Stoiska z pamiątkami Łowickimi przy ulicy Mostowej. 

11. godz. 9-17 Wystawa prac przedszkoli pow. Łowickiego. 

12. godz. 19 Zabawa w sali Straży Pożarnej. 

 Zwiedzanie miasta, kościołów i zabytków. Kolegiatę zwiedzać można w godzi-

nach popołudniowych. 

 Park samochodów przy ul. Osóbki-Morawskiego (Sienkiewicza) i na Nowym 

Rynku. 

 Odjazdy samochodów do Arkadii i Nieborowa z ul. Tkaczew. 

 Pogotowie lekarskie – Ośrodek Zdrowia ul. Osóbki-Morawskiego (Sienkiewicza) 

Nr 32. 

W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM, KOCIERZEWIE, CHRUŚLINIE I INNYCH 

PARAFIACH. 

Godz. 11-13 Nabożeństwo i procesja Bożego Ciała. 

Wszelkich informacji udziela Bazar Przemysłu Ludowego przy ul. Bieruta (Zduń-

ska) nr 2”
466

. 

 

 W zasobach kolekcjonerskich i archiwach prywatnych znajdują się bilety oko-

licznościowe, na których widnieje wizerunek pelikana (symbol miasta) zaś pod nim: 
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„Święto Miasta Łowicza / 18. V. 1947”
467

. Rozbieżność dat zawartych w oficjalnym 

programie Dni Łowicza i zachowanych drukach może świadczyć o tym, że były to dwa 

odrębne wydarzenia. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Stopniowa normalizacja życia i kształtowanie relacji społecznych stworzyły 

grunt dla podjęcia prób odrodzenia działalności regionalistycznej na terenie miasta         

i regionu. Pomimo przemian społeczno-politycznych bezpośrednie odnoszenie się do 

wielowiekowej historii i tradycji dawnego grodu prymasowskiego było nieodzownym 

elementem kreowania tożsamości mieszkańców. 
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Rozdział III 

Upaństwowienie regionalizmu (1948-1956) 

1. Próba likwidacji ruchu społeczno-kulturalnego 

 

Wprowadzenie 

 

 Jednym z kluczowych wydarzeń, o których należy wspomnieć w kontekście 

omawianego w tym rozdziale okresu, jest zjazd literatów, który miał miejsce w Szczeci-

nie od 20 do 23 stycznia 1949 r. Pomimo znacznej odległości ze Szczecina do Łowicza, 

postanowienia tego spotkania były znaczące, a ich rezultaty – zauważalne na terenie 

całej Polski, także w regionie łowickim. 

 Przejście z fazy relatywnie liberalnej (od zakończenia drugiej wojny światowej 

do 1948 r.) do niemal całkowicie autorytarnej następowało stopniowo, jednak to właśnie 

podczas IV Walnego Zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Szczecinie 

miał miejsce największy akt polityczny ingerujący w literaturę polską, czego konse-

kwencje były widoczne w innych dziedzinach kultury. Z reportażu Polskiej Kroniki 

Filmowej (PKF 5/49) można się dowiedzieć, iż: „Minister Sokorski w przemówieniu 

swym o świadomym realizmie w literaturze wysunął konieczność tworzenia dzieł lite-

rackich dostępnych dla nowego czytelnika, masowego odbiorcy zarówno w  mieście jak 

i na wsi”
468

. M.in. ta wypowiedź, a także późniejsze zabiegi stosowane przez przedsta-

wicieli władzy i partii rządzącej, miały ogromny wpływ na kształtowanie wszelkiej 

działalności społeczno-kulturalnej, w tym także regionalistycznej na terenie Polski. 

 Istotnym był także plan wprowadzenia po 1948 r. pewnych elementów tzw. re-

wolucji kulturalnej, która polegała na doprowadzeniu do takich przekształceń w dzie-

dzinie kultury, aby była ona podporządkowana interesom klasy robotniczej. Dlatego też 

rozpoczęto wdrażanie na terenie całego kraju planu tworzenia sieci instytucji, które mia-

ły upowszechniać kulturę (tę propagowaną i kreowaną przez władze państwowe) wśród 
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wszystkich obywateli. W ten sposób, niejako dwuwymiarowo, zaczęły masowo od 1952 

r. pojawiać się domy kultury; państwowe – organizowane i zarządzane przez państwo 

oraz przyzakładowe domy kultury. Centralizacja tych przedsięwzięć wiązała się z tym, 

że wszystkie państwowe placówki opierały swoją działalność na identycznych dla całe-

go kraju mechanizmach i instrukcjach ideowych. Domy kultury wpisywały się w reali-

zację Planu 6-letniego, a także miały brać czynny udział w „kształtowaniu i wychowa-

niu nowego człowieka”. 

 

 

 

 W opracowaniach na temat regionalizmu rozumianego jako ruch społeczno-

kulturalny często można się spotkać z informacjami, że w latach 1948-1956 działalność 

w tym zakresie była niewielka. Edward Chudziński zauważa m.in.: 

„Po wojnie regionalizm nie znalazł sprzyjających warunków dalszego rozwoju. Na 

jego konto zapisano negatywne doświadczenia z lat okupacji, lewica – podobnie 

jak w latach międzywojennych – atakowała ten ruch i jego ideologię za solidaryzm 

społeczny oraz zamazywanie podziałów klasowych, wreszcie – co najważniejsze – 

polityka kulturalna centralistycznego i zideologizowanego państwa pozostawała   

w jaskrawej sprzeczności z celami, jakie zawsze i wszędzie stawia sobie regiona-

lizm. Toteż po 1948 roku nawet te organizacje i instytucje typu regionalistycznego, 

którym udało się wznowić działalność [...] w praktyce jej zaprzestały lub uległy li-

kwidacji”
469

. 

 

Z kolei Anatol Jan Omelaniuk podkreśla, iż: „Po II wojnie światowej liczne sto-

warzyszenia zostały zlikwidowane z powodów politycznych, innym państwo przejęło 

majątek. Stowarzyszenia, które przetrwały, mogły realizować zadania pozostając na 
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poboczu rozwiniętego systemu instytucjonalnego, zresztą częściowo obcego polskiej 

tradycji”
470

. 

 Powyższe cytaty uświadamiają czytelnikowi ogólne założenia władzy państwo-

wej, która szczególnie od 1949 r. weszła, w ten najbardziej ingerujący w działalność 

oddolną, okres. Całkowite podporządkowanie działalności stowarzyszeniowej i włącze-

nie jej w akceptowane przez władze struktury, wiązało się z zaprowadzeniem pełnej 

kontroli w sferze kulturalnej
471

. Dlatego też wszelkie inicjatywy, które powstawały       

w tym okresie, w całości były podporządkowane woli partii rządzącej, a próby indywi-

dualnych działań były skazane na konsekwencje
472

. 

 Lata 1948-1956 w regionie łowickim obfitowały w powoływanie do życia no-

wych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym; reaktywowano także te organiza-

cje, które powstały znacznie wcześniej. Warto w tym miejscu podkreślić, że w większo-

ści przypadków na stanowiska kierownicze delegowane były osoby, które w okresie 

międzywojennym w dużej mierze były zaangażowane z działalność regionalistyczną. 

Dlatego też pomimo usilnych starań ze strony władz państwowych, wprowadzali oni 

pewne elementy, które były powszechnie akceptowane we wcześniejszym okresie. Do-

datkowym atutem jest także to, że ziemia łowicka to region o niezwykłym potencjale ze 

względu na wielowiekową tradycję i wówczas autentyczną kulturę ludową. 

 Pośród instytucji kontynuujących swą działalność po drugiej wojnie światowej 

znalazły się oczywiście łowickie książnice. W maju 1948 r. Biblioteka Powiatowa zo-

stała przeniesiona do budynku Domu Ludowego w Łowiczu
473

, mieszczącego się przy 

ul. bp. Bandurskiego, przemianowanej wkrótce na ulicę Armii Czerwonej. Zachowały 

się jedynie nieliczne zdjęcia umieszczone w kronice instytucji, które prezentują jej wnę-

trze – katalogi i księgozbiór podręczny oraz czytelnię czasopism
474

. 

 Zgodnie z rozporządzeniami wydanymi w Dekrecie o bibliotekach i opiece nad 

zbiorami bibliotecznymi, rozpoczęto także organizację bibliotek gminnych, które na 
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początku 1949 r. otwarto w Bielawach, Dąbkowicach, Domaniewicach, Jeziorku, Kier-

nozi, Kompinie, Lubiankowie i Łyszkowicach
475

. 

 Poza statutowymi obowiązkami, jakimi było udostępnianie gromadzonych zbio-

rów, biblioteki angażowały się w różne akcje, mające przede wszystkim szerzyć czytel-

nictwo. „Były to wystawki książek, wieczory czytelnicze, opieka nad byłymi analfabe-

tami, praca w zespołach czytelniczych, udział w konkursach itp.”
476

. 

 Pośród wystaw, warto wspomnieć m.in. o przedsięwzięciu zorganizowanym      

w maju 1950 r., które towarzyszyło Dniom Oświaty, Książki i Prasy
477

. Uroczystości 

tego typu związane są z powstaniem nowego ustroju politycznego w Polsce; władza 

uznała je jako oficjalne święto państwowe, początkowo nazywane Świętem Oświaty
478

. 

Osobą odpowiedzialną za pomysł i wprowadzenie go w życie był Czesław Wycech, 

ówczesny minister tego resortu. Powołał do życia Prezydium Rady Książki, by 22 mar-

ca 1946 r. oficjalnie ustanowić Święto Oświaty, które miało trwać od 1 do 3 maja
479

. Jak 

zaznacza Wanda Ciszewska: „Tą decyzją stworzono nowe święto państwowe, które 

narodziło się w ramach socjalistycznej obrzędowości, ale w późniejszym okresie na 

trwałe wpisało się w kalendarz imprez oświatowo-kulturalnych”
480

. Każdorazowo ob-

chodom towarzyszyła wydana instrukcja, która jasno określała zakres działań związa-

nych ze świętem. „Instrukcja informowała o okolicznościach utworzenia święta, zawie-

rała także […] uchwałę Rady Ministrów. Najważniejsza jednak jej część dotyczyła bez-

pośrednio sposobów organizacji obchodów, ich charakteru, jak również postulowanej 

akcji propagandowej”
481

. Rada Ministrów zobowiązywała się przygotować m.in. plaka-

ty, odezwy do społeczeństwa i wydanie numeru specjalnego czasopisma „Bibliotekarz”. 

Natomiast w gestii bibliotek pozostawiono zaangażowanie także placówek szkolnych 

oraz organizacji społecznych
482

. Przepisy wykonawcze przygotowywane dla lokalnych 

realizatorów tego typu przedsięwzięć były tak szczegółowe, że zawierały nawet wzory  

i szablony niezbędnych elementów dekoracyjnych. 
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 O obchodach tego święta piszę w kontekście roku 1950, nie wcześniej, dlatego, 

że w kronice biblioteki znajduje się relacja z tego wydarzenia, dodatkowo uzupełniona 

wycinkiem prasowym. Można tam odczytać, że w udział i organizację byli zaangażo-

waniu nauczyciele oraz społeczeństwo miasta. 

 

„W dniu 2 bm. została otwarta w Małej Sali Domu Ludowego Wystawa Książki, 

składająca się z dzieł wypożyczonych z Bibliotek Powiatowej i Miejskiej. Dekora-

cję sali wystawowej opracował artysta malarz Z. Pągowski, a pracę organizacyjną 

wykonały bibliotekarki ob. ob. M. Wyczółkowska i H. Stępniewska. Wystawa 

Książki dzieli się na kilka działów, a mianowicie: dział klasyków marksizmu, dział 

klasyków literatury polskiej i rosyjskiej oraz dział przekładów polskich i rosyj-

skich”
483

. 

 

Dobór zaprezentowanych woluminów może sugerować temat przewodni obchodów 

święta w 1950 r. W latach późniejszych także organizowano obchody tego święta;        

w kronice biblioteki można odnaleźć liczne relacje z wydarzeń towarzyszących obcho-

dom Dni Oświaty, Książki i Prasy
484

. 

 W ramach działalności bibliotecznej, którą można nazwać aktywnością regiona-

listyczną należy wspomnieć także o różnego rodzaju wystawach o tematyce regionalnej, 

które organizowano wraz z innymi łowickimi instytucjami. Do takich wydarzeń należy 

Wystawa Książki z 1955 r., która odbyła się w budynku, pozostającego wówczas w re-

moncie, łowickiego muzeum. Hasłem towarzyszącym temu wydarzeniu było 10 lat 

książki w Polsce Ludowej
485

. 

 W tym samym roku w życiu bibliotekarzy zaszły pewne istotne zmiany. Jak już 

wspomniałam, kiedy analizowałam działania łowickich bibliotek we wcześniejszym 

okresie, funkcjonowały dwie odrębne instytucje, które wspólnie organizowały różne 

przedsięwzięcia. „Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 1955 r. obie 
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placówki połączono w jedną: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publ.”
486

. W tym też cza-

sie organizowano punkty biblioteczne i biblioteki na terenie powiatu oraz zajmowano 

się podległymi 42 bibliotekami i 150 punktami bibliotecznymi
487

. 

 I tak jak w przypadku wcześniejszego okresu, pojawiają się pewne nieścisłości, 

których niestety nie wyjaśnia kronika biblioteki. M. Wyczółkowska-Pakulska w swojej 

pracy na temat rozwoju czytelnictwa, podaje datę 1 czerwca 1956 r., kiedy to uchwałą 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej połączono obie biblioteki
488

. Dokument ten 

wpłynął nie tylko na swoistą fuzję bibliotek, ale także dokonał pewnych zmian w kwe-

stiach administracyjnych, odczuwalnych na terenie całego państwa. 

 

„w powiecie łowickim powstało 47 gromad i tyleż gromadzkich rad narodowych. 

Taki stan rzeczy wymagał zorganizowania nowych bibliotek. I tak już w r. 1955 

uruchomiono 16 nowych bibliotek w siedzibach gromadzkich rad narodowych. 

[…] Składały się na nie książki wydzielone z księgozbioru Powiatowej Biblioteki 

jak również z 11 dawnych bibliotek gminnych”
489

. 

 

 W porównaniu do stosunkowo prężnie rozwijającej się biblioteki i jej filii roz-

sianych po całym regionie, sytuacja Dom Ludowego w Łowiczu była bardzo trudna. 

Można śmiało stwierdzić, że jest to jedyna organizacja w regionie, której działaniom 

kres przyniosła centralizacja władzy i całkowite ograniczanie aktywności oddolnej. 

Znacznie pogłębiały się problemy finansowe Domu Ludowego, uniemożliwiające dal-

szą statutową działalność. W 1949 r., co podkreśla wieloletni działacz towarzystwa, 

Czesław Sut, władza rozpoczęła likwidację niezależnej działalności społecznej. Sam 

fakt zaboru sali kinowej i przekazanie jej w ręce organów państwowych nie tylko do-

prowadził Dom Ludowy do bankructwa, ale pozwolił także na stworzenie ważnego 

ośrodka propagandy politycznej. Warto w tym miejscu dodać, że zachował się rejestr    

z 1949 r. zgłoszonych filmów, które można było oglądać w Łowiczu na wielkim ekra-
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nie. W większości, poza projekcjami Polskiej Kroniki Filmowej, przeważały produkcje 

radzieckie
490

. 

 W maszynopisie Czesława Suta można odnaleźć zapis, który stwierdza,            

że w związku niezwykle trudną sytuacją finansową na walnym zebraniu z 10 kwietnia 

1949 r. podjęto decyzję o zlikwidowaniu organizacji. Majątek, którym ona dysponowała 

miał zostać przekazany Powiatowemu Związkowi Samorządowemu. W ten sposób dzia-

łalność Towarzystwa „Dom Ludowy” w Łowiczu miała być przerwana po 15 latach 

niezwykle żywej i obfitującej w ciekawe wydarzenia aktywności
491

. Uchwała podjęta 

przez zarząd została przesłana do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 8 

lipca 1949 r., jednak nie zatwierdzono wynikającej z niej likwidacji Domu Ludowego; 

co więcej nie wykreślono go z rejestru towarzystw. Dokonano jedynie zawieszenia dzia-

łalności i przekazania organizacji Powiatowemu Związkowi Samorządowemu w Łowi-

czu na czas określony
492

. 

 Ogromną wartość regionalistyczną tego okresu ma także obecność reaktywowa-

nych po latach instytucji czy organizacji, które na czas wojny zawiesiły swoją działal-

ność. Kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu było powo-

łane w 1953 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Bezpośrednio po za-

kończeniu wojny próbowano reaktywować wcześniejsze PTK, jednak próba się nie uda-

ła.  

 Niestety nie zachowały się ani kroniki ani dokumenty z tego okresu. Najwięcej 

informacji na temat PTTK zdobyłam dzięki rozmowom z osobami, które w czasach 

swojej młodości angażowały się w tę działalność. 

 

„PTTK ruszyło 16 grudnia 1953 r. Na prezesa wybrano Wincentego Kaźmierczaka. 

Natomiast pierwszy, ten legendarny, kurs przewodnicki zorganizowano dzięki 

współpracy Zarządu PTTK i Maurycego Klimeckiego, przedstawiciela Miejskiej 

Rady Narodowej. Przyszli przewodnicy zdawali egzamin przed profesorem Broni-

sławem Szwalmem z Łodzi, doktorem Janem Wegnerem i Maurycym Klimeckim. 
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Ale tak naprawdę, to w tym czasie to jeszcze nie działaliśmy. Ja miałam swój kurs 

przewodnicki w 1957 r. O, i od tego czasu można powiedzieć, że oprowadzaliśmy 

po Łowiczu. Bo tak to co, kościoły mieliśmy pokazać? Przecież to się gryzło          

z władzą”
493

. 

 

 W 1948 r. zbiory muzealne gromadzone pierwotnie przez Władysława Tarczyń-

skiego i Anielę Chmielińską włączono w struktury Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Reaktywowana w ten sposób placówka otrzymała nowy budynek – dawny gmach pomi-

sjonarski wzniesiony w końcu XVII w. według projektu Tylmana z Gameren. Remont 

zniszczonego podczas wojny obiektu zajął wiele lat, lecz pierwszą ekspozycję zwiedza-

jącym udostępniono w 1952 r.
494

. Uroczyste otwarcie miało miejsce 22 lipca 1952 r.
495

. 

Wyremontowany budynek miał 1875 m powierzchni wystawienniczej
496

. Należy pod-

kreślić, że podczas działań wojennych zniszczeniu i rozproszeniu uległo ponad 60% 

zbiorów, dlatego też placówkę zasilono eksponatami z Muzeum Narodowego w War-

szawie oraz Muzeum w Raperswilu. Projekt ekspozycji archeologicznej, historycznej     

i etnograficznej wykonał architekt inż. Mieczysław Piprek. Plany i mapy powstały dzię-

ki zaangażowaniu Zdzisława Pągowskiego
497

. 

 Kierownikiem muzeum został, mianowany przez Stanisława Lorentza będącego 

wówczas dyrektorem Naczelnej Dyrekcji i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury     

i Sztuki, Henryk Świątkowski
498

. Na podstawie kwerendy przeprowadzonej na moją 

prośbę przez pracownika archiwum przy Muzeum Narodowym w Warszawie na temat 

osoby Henryka Świątkowskiego wynika, że pracę w łowickim oddziale rozpoczął dnia  

1 sierpnia 1952 r. na stanowisku referendarza. Kierownikiem zaś został nie wcześniej 
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niż w lipcu roku następnego. W aktach archiwalnych znajduje się informacja o tym,    

że do 30 czerwca 1953 r. stanowisko kierownika obejmował Ziemowit Szuman
499

. 

 Jedną ze sztandarowych instytucji, która powstała w tym czasie w Łowiczu był 

Powiatowy Dom Kultury. 

 

„Jego siedzibą był dawny budynek kinoteatru Eos, przy ul. Podrzecznej. Podczas 

wojny był zajęty na Dom Żołnierza, a po wojnie przez pewien czas część budynku 

stanowiły biura i mieszkania prywatne. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na 

siedzibę Powiatowego Domu Kultury. Uroczyste otwarcie przygotowano na           

4 grudnia 1954 r. na godzinę 17. W związku z tym przeprowadzono gruntowny re-

mont sali widowiskowej. Zachowało się zaproszenie na to wydarzenie. W progra-

mie uroczystości znalazło się przemówienie przewodniczącego Prezydium Woje-

wódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, pana Juliana Horodeckiego. Wyguglowałem 

go sobie, miał wtedy 47 lat, był z ZSL a od 1952 r. był posłem na sejm. A dodat-

kową atrakcją był pierwszy występ nowo powstałego wówczas Łowickiego Zespo-

łu Pieśni i Tańca, który prowadził Wincenty Kaźmierczak. I to był ten czas, kiedy 

dawna sala kinoteatru Eos stała się na powrót miejscem występów zespołów mu-

zyczno-tanecznych, spotkań łowiczan z pisarzami i aktorami, konferencji, zjazdów 

oraz zabaw”
500

. 

 

 Nie zachowały się materiały dotyczące działalności domu kultury w tym okresie. 

Być może jest to spowodowane tym, że w późniejszych latach instytucja dwukrotnie się 

przenosiła do innych siedzib, część dokumentacji, czy kroniki zaginęły, bądź znalazły 

się w prywatnych archiwach. Niewielki zbiór fotografii został przekazany przez obec-

nego dyrektora Łowickiego Ośrodka Kultury, Macieja Malangiewicza do zbiorów Ar-

chiwum Urzędu Miejskiego w Łowiczu. 

 Obok Powiatowego Domu Kultury, w Łowiczu funkcjonował także Dom Kultu-

ry Kolejarza znajdujący się przy ul. Tkaczew. Niestety nie można odnaleźć dokumen-
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tów, które poświadczyły by dokładną datę wybudowania i oddania do użytku tego 

obiektu. Z relacji osób korzystających z wydarzeń organizowanych przez tę instytucję 

oraz nielicznych opracowań wynika, że już od 1953 r. w budynku tym funkcjonowała 

Biblioteka Związku Zawodowego Kolejarzy
501

. Stąd moje twierdzenie, że sam dom 

kultury musiał powstać mniej więcej w tym okresie. 

 Odrębną formą pielęgnowania tradycji regionalnych było odwołanie się do bez-

pośredniego dziedzictwa kulturowego Księżaków. Wspomniane we wcześniejszym roz-

dziale elementy kultury ludowej, kształtującej m.in. tożsamość regionalną, szczególnie 

w tym okresie przeżywały swój renesans. Widoczne jest to w powoływaniu do życia 

nowych instytucji, odnoszących się do spuścizny mieszkańców dawnego Księstwa Ło-

wickiego i ich folkloru. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w okresie międzywojen-

nym jedną z form regionalizmu były inscenizacje zwyczajów i obyczajów łowickich 

najczęściej w wykonaniu mieszkańców okolicznych wsi zrzeszonych w organizacjach 

wiejskich
502

. 

 W latach 1950-1954 można odnotować zainteresowanie muzyką i tańcem ludo-

wym regionu łowickiego z naukowego punktu widzenia. Dokonano wówczas dokumen-

tacji pieśni i przyśpiewek z terenów ówczesnego powiatu łowickiego i skierniewickie-

go; zebrano materiał od 31 wykonawców, w liczbie 402 utworów. 

 

„Materiał z 1952 r. jest szczególnie cenny z uwagi na wiek wykonawców. Czterna-

stu wykonawców urodziło się w drugiej połowie XIX w. Najstarszy z nich, Franci-

szek Jagoda urodził się w 1879 r. Biorąc pod uwagę ustno-pamięciowy przekaz re-

pertuaru przechodzącego z pokolenia na pokolenie, pieśni prezentowane przez tę 

grupę wykonawców mogą mieć kilkusetletni rodowód”
503

. 

 

 Mając świadomość zainteresowania tematem i potencjału płynącego z folkloru 

muzycznego regionu nie należy się dziwić, że lata 1948-1956, które były okresem li-

kwidacji ruchu społeczno-kulturalnego, okazały się doskonałym momentem dziejowym 
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dla pojawienia się, wykorzystywanego przez władzę ludową folkloryzmu
504

. Zaczęły 

wówczas powstawać organizacje pielęgnujące tradycje związane z muzyką i tańcem 

ludowym, co było bezpośrednio związane z przygotowaniem oferty kulturalnej dla war-

stwy robotniczo-chłopskiej. 

 W 1948 r. powstał Łowicki Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz”, jako organizacja 

istniejąca przy związku zawodowym kolejarzy
505

. Zachowała się broszura z 1963 r. wy-

dana z okazji 15-lecia działalności zespołu. Tak autorzy tego wydawnictwa prezentują 

historię jego powstania: „Była jesień 1948 roku – tak jak każda jesień polska. Zebrała 

się grupa miłośników folkloru łowickiego, którzy oprócz zapału niczym innym nie dys-

ponowali, nie zrażeni tym zorganizowali Łowicki Zespół Pieśni i Tańca przy Związku 

Zawodowym Kolejarzy”
506

. Pośród twórców zespołu znaleźli się Ryszard Ler, Stani-

sław Budzyński, Mieczysław Chmieliński, Janusz Rejment oraz młodzież, zaintereso-

wana muzyką, tańcem i pieśniami łowickimi
507

. Początkowa działalność „Kolejarza” 

wiązała się ze zorganizowaniem niezbędnego sprzętu: „Nie było kostiumów, nie było 

instrumentów, ale był zapał i silne postanowienie zorganizowania regionalnego zespołu. 

Zaczęto szukać kostiumów wśród miejscowej ludności, skompletowano instrumenty dla 

kapeli, zaczęły się odbywać próby, aby jak najszybciej wystąpić przed Łowiczana-

mi”
508

. O sprzęcie, na którym grała kapela ludowa wspomina jeden z jej muzyków: „In-

strument był raczej kiepski, ale na początek przynajmniej było się na czym uczyć. Poza 

tym nie liczyło się to, na czym graliśmy”
509

. 

 Zespół zaprezentował się w oficjalnie 17 stycznia 1949 r., czyli dokładnie         

w czwartą rocznicę wyzwolenia Łowicza. Łowicki Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz” 

został przyjęty bardzo serdecznie przez mieszkańców miasta. Akceptacja tej formy dzia-

łalności regionalistycznej wiązała się z potrzebą serca realizacji pewnych akcji o cha-

rakterze propagandowym i społeczno-kulturalnym. Istotne jest także to, że od początku 
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istnienia zespołu dokładano wszelkich starań, by podnosić poziom artystyczny wystę-

pów, z uwzględnieniem pielęgnowania autentycznych pieśni, tańców w oprawie łowic-

kich strojów ludowych
510

. 

 Sukces w Łowiczu spowodował uczestnictwo w licznych ogólnopolskich kon-

kursach. Warto więc wspomnieć o jednym z pierwszych wydarzeń tego typu: 

„Po pierwszych występach w Łowiczu Zespół wyjeżdża na Ogólnopolski Konkurs 

Chórów i Zespołów Tanecznych Związku Zawodowego Kolejarzy, do Warszawy 

gdzie w sali Teatru «ROMA» zajmuje pierwsze miejsce, zdobywając tym samym 

miano zespołu o wysokim poziomie artystycznym”
511

. 

 

 We wspomnianej broszurze z okazji 15-lecia „Kolejarza” znalazł się wykaz 

członków zespołu oraz kapeli ludowej. Choreografem była Stanisława Michałowska, 

kierownikiem muzycznym Janusz Kaźmierczak, kierownikiem kapeli ludowej Jan Pel-

ski, konferansjerem i gawędziarzem Wincenty Kaźmierczak
512

, kierownikiem arty-

stycznym Stanisława Michałowska i Janusz Kaźmierczak (syn Wincentego). Funkcję 

kierownika zespołu pełnił Stanisław Zimny
513

. 

 Niezwykle ciepło dawni członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” wspomi-

nają postać Zygmunta Pilichowskiego: 

„To był mój nauczyciel muzyki od początku. Jak tylko zauważył, że mam, nie 

chwaląc się, talent zaproponował mi, żebym zaczął grać w zespole. Uczył mnie 

grać na klarnecie. Ale sam pan Zygmunt, to on grał na prawie wszystkim. Przecież 

był w 10 pułku piechoty, był elewem. Grał na kontrabasie, akordeonie i nawet na 

wiolonczeli umiał. Pięknie nas uczył i prowadził. Dzięki niemu jak jeździliśmy na 

konkursy, to wygrywaliśmy. Ale jeszcze jedno, bo na początku to w Kolejarzu, to 

była orkiestra dęta. Tam zaczynałem. A potem jak się rozkręcił zespół ludowy, to 

powiedział mi: chodź, to się więcej tam nauczysz. Pan Pilichowski to był prawdzi-

wy regionalista. On się znał i na kulturze i na muzyce i na wszystkim. O jego wie-
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dzy może świadczyć fakt, że tak jak inne zespoły działające wtedy w mieście tań-

czyły i śpiewały po łowicku, to nasz pokazywał folklory innych regionów. Był        

i krakowski i góralski i inne”
514

. 

 

 Kolejnym zespołem folklorystycznym, który także powstał w 1948 r. był Zespół 

Pieśni i Tańca „Blichowiacy”
515

. Grupa skupiona przy Szkole Rolniczej na Blichu od 

samego początku za cel założyła sobie zrzeszanie młodzieży szkolnej, pobierającej na-

ukę właśnie w tej placówce. Jej działalność skupiła się głównie na odtwarzaniu trady-

cyjnych melodii, pieśni i tańców, a co za tym idzie pielęgnowania dorobku kulturowego 

Księżaków
516

. W początkowym okresie istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, 

w latach 1948-1955, kierownictwem muzycznym oraz choreografią zajmował się Stani-

sław Cieślak. Stanisław Wielec, wieloletni dyrektor szkoły rolniczej oraz opiekun ze-

społu tak opisuje w swych wspomnieniach ten okres: 

„W roku 1948 Stanisław Cieślak – absolwent Seminarium Nauczycielskiego, na-

uczyciel Szkoły Rolniczej powołał do życia szkolny świetlicowy zespół ludowy. 

Brakowało wtedy wszystkiego: strojów, instrumentów, muzykantów. Pomysłodaw-

ca mógł liczyć tylko na entuzjazm swój i młodzieży, spragnionej lepszego, ciekaw-

szego życia. Wtedy stroje pożyczano od rodzin i sąsiadów. Kapelę skompletowano 

z muzyków pochodzących z okolicznych wsi. Mimo trudności, jakie napotkał ze-

spół w okresie od 1945 do 1954, wystąpił w ponad 200. koncertach, w szkole, po-

wiecie i województwie. Uczestniczył w imprezach i uroczystościach centralnych 

organizowanych przez władze szkolne, administracyjne i partyjne. Pasmo sukce-

sów otworzyła zdobyta nagroda na Krajowym Konkursie Zespołów Śpiewaczych   

i Regionalnych we Wrocławiu w roku 1949. Były koncerty w NRD, we Frankfur-

cie nad Odrą. Był to pierwszy zorganizowany wyjazd za granicę”
517

. 

 

 Popularność i dobre przygotowanie merytoryczne zespołu, składającego się      

w całości z młodzieży szkolnej (poza instruktorami i członkami kapeli) doprowadziło 
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do ich zaistnienia nie tylko na arenie ogólnopolskiej. Ogromnym zaszczytem dla „Bli-

chowiaków” było docenienie ich pracy przez Tadeusza Sygietyńskiego, kierownika ar-

tystycznego „Mazowsza”. Po jednej z wizyt na koncercie zespołu pozostawił zapis        

o treści: „Kochanej młodzieży z Technikum Rolniczego w Blichu dziękując za piękny 

pokaz klapoka, z zachętą do dalszej pracy sukcesów naukowych”
518

. 

 W 1955 r. nastąpiły zmiany w strukturach kierowniczych zespołu. Stanisława 

Cieślaka zastąpił Piotr Cecha, muzyk, znawca regionu łowickiego. Dodatkowo z ramie-

nia szkoły opiekę nad zespołem roztoczył Zdzisław Ochnicki, pełniący wówczas funk-

cję wicedyrektora. Warto także dodać na marginesie, że grał w kapeli na skrzypcach. Do 

współpracy zaproszono także Stanisławę Michałowską – choreografkę oraz Stanisławę 

Borkowską – która miała czuwać nad kwestiami etnograficznymi dotyczącymi strojów. 

Ważnym wydarzeniem tego roku był także udział „Blichowiaków” w V Światowym 

Festiwalu Młodzieży i Studentów, który odbywał się od 31 lipca do 15 sierpnia 1955 r. 

w Warszawie, na który łowicki zespół pojechał ze specjalnie na tę okazję przygotowa-

nym repertuarem
519

. 

 Kolejnym zespołem, pielęgnującym w swej działalności kulturę regionu łowic-

kiego był powołany w 1954 r. Łowicki Zespół Pieśni i Tańca. Nie bez powodu istotny 

jest rok powstania tej grupy; wiąże się on bezpośrednio z otwarciem Powiatowego Do-

mu Kultury. W zasobach Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu     

z zespole Maurycego Klimeckiego znajduje się maszynopis opisujący 10 lat działalno-

ści zespołu. 

 

„Historia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łowickiej rozpoczęła się w dniu 8 grudnia 

1953 r. W tym dniu w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łowiczu odbyło 

się zebranie organizacyjne pod przewodnictwem Walerii Gładkówny, ówczesnej 

Przewodniczącej Miejskiej Rady Narodowej. Powzięto wówczas decyzję zorgani-
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zowania zespołu artystycznego, który miałby na celu wskrzeszanie zapomnianych 

niejednokrotnie pieśni, tańców i obrzędów ludowych Ziemi Łowickiej”
520

. 

 Pomimo, że od kilku lat istniały dwa, wcześniej wspomniane, zespoły, odczu-

wano potrzebę powołania takiej grupy, która będzie funkcjonowała „pod protektoratem 

Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej”
521

. Organizację powierzono Wincentemu 

Kaźmierczakowi, gawędziarzowi ludowemu, który, o czym pisałam wyżej, angażował 

się także w działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”. Opieka organów władzy nad 

powstawaniem zespołu wiązała się także z udostępnieniem sali ratuszowej dla odbywa-

nia prób. Jak można przeczytać to z cytowanego już sprawozdania, powodem wypoży-

czenia sali radzieckiej był brak siedziby dla zespołu w postaci Powiatowego Domu Kul-

tury. 

 Celem jaki postawił sobie nowy zespół folklorystyczny było przede wszystkim 

wskrzeszanie zapomnianych pieśni ludowych, odświeżanie dawnych obrzędów oraz 

podkreślanie swoich korzeni i tradycji ludowych oraz prezentowanie ich na szerszym, 

nie tylko ogólnopolskim forum
522

. 

 22 lipca 1954 r., w dniu święta odrodzenia Polski, odbyła się premiera łowickie-

go zespołu, który wystąpił na akademii w Łowiczu
523

. Wówczas liczył on 80 osób, na-

tomiast choreografią zajmowała się najpierw Joanna Nowak, którą w tym samym roku 

zastąpiła Stanisława Michałowska. Funkcję kierownika muzycznego pełnił Janusz 

Kaźmierczak
524

. Także i ta organizacja musiała zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt. 

 

„Przede wszystkim należało Zespół ubrać w stroje łowickie, a zdecydowano przy 

tym, że Zespół będzie występował w oryginalnych strojach ludowych, które nale-

żało zakupić na wsi. Myśl słuszna, ale żeby ją zrealizować trzeba było mieć pie-

niądze i to nie mało, gdyż jeden tylko komplet damskiego stroju łowickiego szacu-
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je się na około 7.000 zł. Wszczęte starania w Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-

rodowej w Łodzi i tu należy podkreślić serdeczne podejście do tej sprawy ówcze-

snego Przewodniczącego Prezydium WRN, a obecnie Sekretarza Rady Państwa Ju-

liana Horodeckiego. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi przydzie-

liło dla Zespołu 150.000 złotych na zakup strojów. Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Łowiczu dołożyło drugie 150.000 złotych i w ten sposób pokonało 

największą przeszkodę. Zespół wystąpił w nowych, barwnych strojach łowickich, 

które niejednokrotnie budziły zachwyt widzów”
525

. 

 

 O jednym z pierwszych występów zespołu wspomniałam charakteryzując po-

czątki Powiatowego Domu Kultury. Od tego wydarzenia, główną siedzibą zespołu,        

a także miejscem prób stał się budynek przy ul. Podrzecznej 20. Łowicki Zespół Pieśni  

i Tańca szybko zyskał rozgłos; w dużej mierze było to zasługą Łódzkiej Rozgłośni Pol-

skiego Radia, którego ekipa regularnie nagrywała audycje. Dodatkowo łowiczanie kon-

certowali w wielu miastach Polski, także w zakładach pracy. Jednak pierwszym na-

prawdę poważnym i godnym odnotowania sukcesem był udział w Światowym Festiwa-

lu Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 r., na którym występowali także „Bli-

chowiacy”. 

 

„W tym samym roku Zespół bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów 

Ludowych w Olsztynie, gdzie zdobywa pierwsze miejsce. Od tego czasu zaczęła 

się pomyślna kariera Zespołu. Można stwierdzić, że Zespół zjeździł całą Polskę 

wzdłuż i wszerz. Ilość odbytych koncertów przekracza 600, chociaż nikt dokładnie 

tego nie liczył. Należy tu wymienić również kilkakrotne koncerty przez kamerami 

Telewizji”
526

. 
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Liczne doniesienia z ówczesnej prasy ogólnopolskiej wielokrotnie odnotowywały dzia-

łalność, a przede wszystkim sukcesy zespołu
527

. 

 Warto w tym miejscu zastanowić się nad fenomenem zespołów ludowych, pielę-

gnujących tradycje regionu łowickiego. Na przestrzeni zaledwie kilku lat powstały trzy 

prężnie działające grupy; „Kolejarz” przy związku zawodowym łowickiej kolei, „Bli-

chowiacy” przy Szkole Rolniczej i Łowicki Zespół Pieśni i Tańca (który nie doczekał 

się skrótowej nazwy), znajdujący się pod opieką władz państwowych. Wszystkie te in-

stytucje skupiały młodych, zdolnych i chętnych do działania na rzecz kultywowania 

swoich tradycji ludzi oraz wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. W wielu 

przypadkach w role kierowników i opiekunów wcielali się ci sami ludzie, nadając dzia-

łalności zespołu odpowiednią oprawę choreograficzną, konsultację etnograficzną czy 

historyczną. Istotne jest także to, że uczestnicząc w tych samych konkursach, przygoto-

wywali odrębne repertuary, zdobywający tym uznanie widzów. 

 

„Ja grałem i w Kolejarzu i w tym tu, w domu kultury. Kolejarz miał wszystkie re-

giony, ale ten łowicki zespół, to on tylko się skupiał na łowickich pieśniach i tańcu. 

Blichowiacy natomiast dużą uwagę przykładali do wesela łowickiego. Ale to nie 

znaczy, że myśmy też tego nie robili. Tylko trochę inaczej”
528

. 

 

 Pytając o motywację przystąpienia młodzieży do zespołu folklorystycznego czę-

sto spotykałam się z takim stwierdzeniem. 

 

„Poszedłem tam, bo babcia mnie zapisała na lekcje muzyki. Sama mnie wycho-

wywała, mama zmarła. Musiała mnie jakoś zorganizować. A że zauważyli, że radzę 

sobie, to grałem. Podobało mi się to, bo dziewczyny się za nami oglądały. Poza 

tym to było coś grać w takim zespole. Koledzy na przykład cieszyli się, bo mogli-

śmy jeździć na te konkursy, widzieliśmy całą Polskę. Potem to i nawet za granicę 
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jeździliśmy, ale to potem. A wie pani ile małżeństw się zawiązało na tych graniach. 

Ja jak grałem, to dostałem instrument, a potem jeździłem po weselach i na nich za-

rabiałem pieniądze. Bo pierwszą ratę za instrument babcia zapłaciła, potem ja sam. 

Przecież za to granie i śpiewanie w zespole nie dostawaliśmy nic. Oklaski tylko, 

czasem jakiś upominek. Ale instruktorzy to normalnie mieli pensję”
529

. 

 

 Podsumowując tę część warto odnieść się do jeszcze jednego ważnego wydarze-

nia tego okresu. 12 października 1948 r. w sali Miejskiej Rady Narodowej w łowickim 

ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia kronik szkolnych kierownikom szkół po-

wszechnych i szkoły zawodowej, funkcjonujących na terenie miasta. W nowych re-

aliach społeczno-politycznych już najmłodszych obywateli zachęcano do relacjonowa-

nia wydarzeń. Należy jednak pamiętać, że kroniki te miały być prowadzone pod pełną 

kontrolą kierownictw szkół. W praktyce wszelkie wpisy były realizowane przez wyzna-

czonych nauczycieli, a następnie zatwierdzane lub korygowane przez ich przełożonych. 

Znane są podobne księgi pamiątkowe także innych działających wówczas instytucji. 

 Kroniki zostały przygotowane i oprawione introligatorsko w Powiatowej Dru-

karni Łowickiej, indywidualną dla każdej placówki szatą graficzną zajął się Zdzisław 

Pągowski. Do czasów współczesnych zachowały się: kronika Powiatowej Biblioteki 

Publicznej (po połączeniu w 1955 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej) –    

w zbiorach biblioteki; kroniki Szkół Powszechnych nr 1 i nr 3 – znajdujące się w tych 

placówkach oraz kronika SP 2 – w zasobach Archiwum Państwowego w Warszawie 

Oddział w Łowiczu. 

 Ważnym elementem, o którym należy wspomnieć w kontekście odradzającego 

się regionalizmu na terenie Łowickiego jest utworzenie 21 czerwca 1946 r. na mocy 

uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Spółdzielczo-Państwowej Centrali 

Przemysłu Ludowego i Artystycznego, znanej pod krótszą nazwą „Cepelii”. Przewodni-

czącą Komisji Organizacyjnej została Zofia Szydłowska
530

. Należy podkreślić, że insty-

tucja ta, bazująca na spółdzielczości działała niezwykle aktywnie na terenie Polski, po-

nieważ, jak zauważył Roman Gmurczyk, 
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„«CEPELIA» była dużą organizacją zrzeszającą po 1954 roku 153 spółdzielnie 

pracy rękodzieła ludowego i artystycznego różnych branż, posiadającą rozbudowa-

ną strukturę handlu krajowego z około 350 sklepami, władne jednostki handlu za-

granicznego, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, dużą bazę szkoleniowo-

wypoczynkową i inne jednostki pomocnicze”
531

. 

 

 Rozbudowana sieć Cepelii znalazła swoje miejsce w Łowiczu. Należy wspo-

mnieć, że już od 1946 r. na w regionie istniała Łódzka Spółdzielnia „Sztuka i Przemysł 

Ludowy”, której praca  ograniczała się do skupowania wyrobów ludowej. Rok później, 

w 1947 r. powstał „zwarty zakład tkacki oraz zespoły chałupniczek wykonujących tka-

niny regionalne […] oraz hafty, wycinanki, wyroby dziewiarstwa ręcznego i firanki”
532

. 

Zatrudniano w nim około 120 osób. Kierownikiem mianowano Zofię Machowską. 

 Przełomowym wydarzeniem związanym z działalnością spółdzielni pracujących 

pod szyldem Cepelii było utworzenie w 1951 r. samodzielnej spółdzielni „Sztuka Ło-

wicka”. Powstała ona dzięki inicjatywie wykazanej przez Łódzką Ekspozyturę 

CPLiA
533

. W dokumentach archiwalnych znajdujących się w zasobach Archiwum Pań-

stwowego miasta stołecznego Warszawy, Oddział w Łowiczu znajduje się informacja, 

że „Sztuka Łowicka” powstała w połączenia Oddziału Spółdzielni Sztuki i Przemysłu 

Ludowego w Łodzi i prywatnego zakładu państwa Żurowskich, które rozpoznawane 

było pod nazwą „Leszczków”
534

. Pierwszym prezesem, pełniącym tę funkcję do 1953 r. 

był Józef Skowroński. Biuro nowej instytucji ulokowano w lokalu prywatnym przy     

ul. Stanisławskiego 2. Prace prowadzono w oparciu o zakład tkacki oraz grono chałup-

niczek. „W momencie rozpoczęcia działalności własnością spółdzielni były tylko 3 kro-

sna ręczne, maszyna do szycia, sztanca i proste narzędzia do produkcji lalek oraz 2 ko-

tły farbiarskie. Inne maszyny i urządzenia (oraz budynki) Sp-nia «SZTUKA ŁOWIC-

KA» użytkowała na zasadzie umowy o dzierżawę”
535

.  
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 W tym samym też roku dołączono kilka innych, przeważnie rodzinnych firm, 

dzięki czemu poszerzono asortyment produkcji „Sztuki Łowickiej”. Pośród tych zakła-

dów znalazła się: Wytwórnia Tkanin Firmy Żurowskich „Leszaków” (Łowicz ul. Ży-

mierskiego 8) – w niedługim czasie przeniesiono tam biuro; Zakład Tkacki K. Obręb-

skiego w Łowiczu (ul. Kościuszki 9); Przędzalnia i Farbiarnia Wełny Edwarda Arnolda 

w Łowicz (ul. Kilińskiego 9), Zakład Zabawkarski w Łowiczu (Stanisławskiego 20); 

Gręplarnia Wełny St. Kolasińskiej w Łowiczu (u. Kilińskiego 23), Zakład Garncarski 

Fr. Jezierskiego w Łowiczu (ul. Ułańska 4) oraz inne małe prywatne pracownie. 

 Wówczas, posiadając już większe zaplecze oraz park maszynowy, można było 

poszerzyć także wachlarz produktów. W ramach pracy w zakładach tkackich, do zadań 

pracowników należały dodatkowo usługi gręplarskie i farbiarskie. Natomiast chałupnicy 

wykonywali najczęściej lalki regionalne, wycinanki, firanki, wyroby dziewiarskie, wy-

roby haftowane, garnki i doniczki. 

 Kiedy dostrzeżono i doceniono prace „Sztuki Łowickiej”, zaczęto także sprowa-

dzać nowe sprzęty spoza Łowicza. I tak w 1952 r. od Rejonowej Spółdzielni Przemysłu 

Ludowego i Artystycznego w Skierniewicach przejęto usługowy zakład farbiarski          

i zgrzeblarski oraz dział odzieżowy i skórzany. Jednak w niedługim czasie przekazano 

je Spółdzielni „Promień” w Skierniewicach
536

. Dodać należy, że wraz z rozwojem spół-

dzielni w Łowiczu, zaczęto uruchamiać zakłady tego typu w innych miastach, które 

administracyjnie podlegały „Sztuce Łowickiej”. W 1953 r. uruchomiono taką spółdziel-

nię w Zgierzu, a w roku następnym – w Strykowie
537

. Od 1953 r. (do 1993 r.) funkcję 

prezesa Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka” pełniła 

Marianna Sołtyszewska. 

 Niezwykły rozmach i rozmiar prac wykonywanych przez wszystkie elementy 

organizmu jakim była „Sztuka Łowicka” spowodował niezaprzeczalnie zainteresowanie 

się zewnętrznych odbiorców i turystów pamiątkami regionalnymi. Tym bardziej,          

że nieprzerwanie odwoływano się do tradycji ludowych, które jeszcze w tamtym okresie 

były obecne i widoczne w przestrzeni zarówno wiejskiej jak i miejskiej. 
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 Na marginesie pragnę odwołać się do wydarzenia w Łowiczu, które okazało się 

niezwykle interesujące z punktu widzenia ówczesnych mieszkańców miasta. 3 maja 

1954 r. przez miasto przejechał peleton kolarzy biorących udział w Wyścigu Pokoju. 

 Wydarzeniem, które wywarło ogromny wpływ na uczniów szkoły był przejazd 

przez Łowicz kolarzy Wyścigu Pokoju, który miał miejsce 3 maja 1954 r. Uczniowie 

starszych klas, zapaleni sportowcy, uprzątnęli trasę przejazdu wyścigu na odcinku od 

dworca kolejowego do ul. Browarnej. „Cała szkoła witała zawodników! Dzieci trzyma-

ły w ręku chorągiewki państw, które brały udział w wyścigu. Ogromne zainteresowanie 

wzbudzili Hindusi oraz przedstawiciele ZSRR, ponad wszystkich jednak Polacy,           

a wśród nich mały Grabowski”. Obecność, egzotycznych dla łowiczan, przedstawicieli 

z odległych Indii, zapadła w pamięci starszych mieszkańców. Pamiętają oni kolarzy, 

jadących w turbanach i sędziów wyścigu, zwiedzających zabytki Łowicza. 

 

 
 

Podsumowanie 

 

 Pomimo wszechogarniającej centralizacji życia obywateli Polski, władza przy-

gotowywała specjalny program kulturalny dla przedstawicieli wszystkich klas,             

ze szczególnym uwzględnieniem klasy robotniczej i chłopskiej. W literaturze przedmio-

tu okresu stalinizmu podkreśla się fakt braku inicjatywy oddolnej w działalności regio-

nalistycznej
538

. Jest to oczywiście prawdą, ponieważ wszelkie inicjatywy kulturotwór-

cze i społeczne wynikały z podyktowanych przez władzę państwową dyrektyw. Na pod-

stawie przedstawionej analizy regionalizmu łowickiego w latach 1948-1956 można za-
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uważyć osobiste zaangażowanie poszczególnych animatorów kultury, którzy swoimi 

czynami włączali się w działalność regionalistyczną i dodawali niewielki pierwiastek 

indywidualny, stanowiący ich oddolną inicjatywę. 
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2. Rola kościoła w zachowaniu tradycji kulturowych w regionie 

 

Wprowadzenie 

 

 By móc zaprezentować zaangażowanie kościoła i jego rolę w pielęgnowaniu 

tradycji kulturowych w regionie łowickim należy w kilku zdaniach odnieść się do ogól-

nej sytuacji społeczno-politycznej i relacji pomiędzy państwem a Kościołem tuż po za-

kończeniu drugiej wojny światowej. Nie ulega wątpliwości, że planem partii rządzącej 

było doprowadzenie do całkowitej marginalizacji wpływów kościoła, jednak początko-

wo nie było to tak widoczne. 

 

„Nam mówiło się tak, że pozwolono po 1945 r. uczyć religii w szkołach, urucho-

miono Katolicki Uniwersytet Lubelski, Caritas i inne organizacje. Pozwolono też 

wrócić prymasowi Hlondowi. Ale nie było tak, bo przecież we wrześniu, nie po-

wiem ci dokładnie którego dnia, ale też w 1945 (12 września – przyp. K.W.R), ze-

rwano konkordat z 1925 r. No a potem, jak to się ładnie określa zaczęto prowadzić 

plan rozdziału kościoła od państwa. To było już trochę później”
539

. 

 

 Szczególnie od 1948 r. widoczne były usilne próby  zepchnięcia roli kościoła    

w Polsce na margines; wnikano w jego struktury, inwigilowano osoby duchowne. Ma-

sowo i przymusowo angażowano młodzież do pracy na rzecz partii, odsuwając jedno-

cześnie od działalności w kościele. Rozmawiając ze znajomym księdzem starałam się 

dowiedzieć jak najwięcej z pierwszej ręki i skonfrontować jego wiedzę i doświadczenia 

z pojawiającymi się relacjami i opiniami dotyczącymi tych, bez sporu, trudnych dziejów 

współczesnej Polski. 

 

„Z tego co pamiętam, to nie było tak źle. Nie było łatwo, ale umówmy się, tragicz-

nie nie było. Wiadomo, w Warszawie, dużych miastach, to były akcje pokazowe.   

A to procesy księży, a to zakaz uczenia religii w szkołach. W małych miastach 

trzeba było być ostrożnym, nie wychylać się i było dobrze. Potem było gorzej, pu-

                                                 

539
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ste ramy w kościołach zamiast obrazów, zakaz studiowania teologii na uniwersyte-

tach. No ale to były późne lata 50-te.”
540

. 

 

 

 

 Łowicz, jako miasto znajdujące się dawniej pod opieką prymasów, miał bardzo 

bogate tradycje kościelne. Warto w tym miejscu podkreślić, że po drugiej wojnie świa-

towej znajdowały się tu dwie parafie: pod wezwaniem Św. Ducha oraz pod wezwaniem 

Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja. W związku z przynależnością parafialną oko-

licznych wsi, ludność chłopska regularnie pojawiała się w Łowiczu na uroczystościach 

kościelnych. Innym czasem, kiedy gromadnie odwiedzała miasto były jarmarki. Wtedy 

to przybywali ubrani w stroje ludowe, traktowane w tym wypadku jako odświętny 

ubiór, zakładany na szczególne okazje. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że błędne jest 

posługiwanie się nazwą (powielaną przez lata) łowicki strój ludowy; w mieście dążono 

do ubierania się po „miastowemu”, natomiast barwne, pasiaste wełniaki były odświęt-

nym odzieniem dawnych Księżaków, czyli mieszkańców podłowickich wsi. 

 W regionie znajdowało się jeszcze wiele kościołów parafialnych dla oddalonych 

od Łowicza wsi. Wspomnę tu chociażby o Kocierzewie (kościół parafialny pw. św. 

Wawrzyńca) czy o Złakowie Kościelnym (kościół pw. Wszystkich Świętych); wymie-

niam akurat te dwa, ponieważ szczególnie widocznie zarysowała się ich działalność     

w pielęgnowaniu tradycji w regionie. 

  Mieszkańcy regionu łowickiego słynęli z niezwykłej pobożności, która manife-

stowała się nie tylko w obrzędowości rodzinnej i dorocznej, głębokiej wierze i ufności 

w moc świętych pańskich, ale także w uczestnictwie w szeroko życiu religijnym. 

 Najbardziej rozpowszechnionym świętem obrządku katolickiego na ziemi ło-

wickiej było i nadal jest Boże Ciało, czyli Święto Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, zwane 

również świętem Eucharystii. Ustanowione zostało już w XIII w.; początkowo obcho-

dzono je w Belgii, jednak już od 1264 r., za sprawą bulli papieża Urbana IV stało się 
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świętem obowiązującym w całym Kościele powszechnym
541

. W 1314 r. papież Klemens 

V nadał świętu nazwę, którą stosujemy współcześnie
542

. W 1316 r. ukazało się rozpo-

rządzenie papieża Jana XXII, w którym nakazał on organizować uroczyste precesje, 

mające wieńczyć to wyjątkowe święto
543

. 

Polskie początki Bożego Ciała sięgają 1320 r. i są związane z Diecezją Krakow-

ską i osobą biskupa Nankera
544

. Specyfiką tego święta i ważnym elementem związanym 

z jego ceremoniałem była i jest publiczna manifestacja wyznawanej wiary w prawdziwą 

obecność Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie, poprzez udział w uroczystej 

procesji, odbywającej się nie tylko wokół świątyni, ale również ulicami miast lub wiej-

skimi drogami, na stosunkowo długim dystansie. Publiczne wyznanie wiary jest wszak-

że jednym w dogmatów katolickich
545

. Pod tym względem Boże Ciało różni się od in-

nych uroczystości kościelnych, modlitwy prywatnej czy udziału we wspólnym nabożeń-

stwie. Wierni raz do roku wykraczają poza sacrum świątyni i niosąc monstrancję z Naj-

świętszym Sakramentem sprawują ceremonię określoną kościelnym rytuałem. 

Początków święta Bożego Ciała w Łowiczu należy szukać przed 1462 r., bo-

wiem pod datą 23 kwietnia widnieje ustanowienie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego 

Jana ze Sprowy prymasa Polski w Kolegiacie Łowickiej odprawianie w czwartki, „po 

dawnemu” wotywy o Bożym Ciele (Cibavit)
546

. Powyższy zapis odnoszący się do pry-

masowskiej dyspozycji dotyczącej czczenia tego święta, a jednocześnie wiodąca rola 

arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w życiu Kościoła w ówczesnej Polsce, pozwala loko-

wać łowickie uroczystości wśród najstarszych w kraju. 

Procesje Bożego Ciała odbywające się na terenie dawnego Księstwa Łowickiego 

charakteryzowały się wielobarwnością. Ich uczestnicy ubrani byli w tradycyjne łowic-

kie stroje ludowe. Zwyczaj ten przetrwał do dnia dzisiejszego i stanowi element wyróż-

niający łowickie obchody tego święta niemal na całym świecie
547

. 

I nawet w tym trudnym okresie zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej 

do 1956 r. procesje Bożego Ciała nadal mogły się odbywać. Władze państwowe nie 
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uniemożliwiały uczestnictwa w tym święcie, jednak musiało być zachowane pewne 

status quo. 

 

„Pamiętam, że na początku lat 50. to było tak, że ołtarze bożocielne były tylko      

w obrębie Starego Rynku. Na pewno na dzwonnicy, na kościele Pijarów i na wyso-

kości kaplicy Karola Boromeusza w obecnym muzeum. Ale nie pamiętam gdzie 

ten czwarty był. Procesja chodziła tylko po Starym Rynku, nie dalej. Ale jeszcze 

mi się przypomniało, bo przecież nie można było się za bardzo angażować w bu-

dowanie ołtarzy. I był zakaz wykorzystywania do tego prywatnych kamienic”
548

. 

 

Warto się więc zastanowić, czy w omawianym okresie pojawiały się próby za-

kłócenia uroczystości święta kościelnego. W pamięci najstarszych łowiczan, zachowała 

się pewna opowieść, powtarzana obecnie na zasadzie anegdoty, ciekawostki o jednym 

epizodzie. 

 

„Mówili mi, ja tego nie mam prawa pamiętać, bo byłam dzieckiem, ale mówili mi 

o tym, że niedługo po wojnie, jak szła procesja po Starym Rynku nagle zaczęła 

wyć syrena. Ludzie nie wiedzieli co się dzieje, bo wyło dość długo. A potem na ry-

nek wjechał na sygnale wóz strażacki, w pełnym rynsztunku, jakby do pożaru je-

chał. To się cała procesja rozstąpiła i puściła go. Kilku strażaków ochotników, któ-

rzy byli na procesji, widząc to pobiegli za samochodem. Samochód skręcił w Mo-

stową i jak mi opowiadali, pojechał Blichem i wrócił na Podrzeczną do strażnicy. 

Żadnego pożaru nie było, tylko oni po prostu chcieli przeszkodzić. Tak to wygląda-

ło, jak nam władza utrudniała manifestować swoją wiarę. Bo przecież w tym świę-

cie chodzi o to, żeby publicznie pokazać, że się wierzy”
549

. 

 

W innych parafiach regionu łowickiego także organizowano procesje Bożego 

Ciała, które śmiało mogę stwierdzić, że były równie piękne i barwne jak ta odbywająca 

się na terenie Starego Rynku. 

Innym ważnym wydarzeniem związanym z kościołem i jego działalnością zmie-

rzającą do zachowania tradycji w regionie była i jest łowicka pielgrzymka. 

                                                 

548
 PAKWR, Wywiad z E.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Boże Ciało w 

Łowiczu”, s. 1. 
549

 Tamże, Wywiad z J.L., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Boże Ciało w Ło-

wiczu”, s. 2. 



140 

 

 

„Mówi się o niej jaskółka, bo jest pierwszą pielgrzymką, która przychodzi na Jasną 

Górę. W tym roku będzie szła już trzysta sześćdziesiąta druga. Na pierwszą poszli 

mieszkańcy Łowicza zaraz po tym jak Szwedzi opuścili miasto. No i akurat to było 

przed Zielonymi Świątkami, więc potem co roku taka dziękczynna pielgrzymka 

wyruszała. Żeby na Zielone Świątki zdążyć do Częstochowy. […] Chodziła nie-

przerwanie, przecież pamiętam, że czasami było tak, że nas przeganiali. Czasami 

szły po dwie, trzy osoby, żeby potem się spotkać już na miejscu u paulinów”
550

. 

 

Ponieważ współcześnie łowicka jaskółka jest odprowadzana z krzyżem, w asyście miej-

scowego biskupa, Łowiczanek i Łowiczaków, chciałam się dowiedzieć, jak to wygląda-

ło w czasach, kiedy marginalizowano rolę kościoła. 

 

„Raz pamiętam, że pielgrzymka nie została wyprowadzona z miasta, tak jak to po-

winno być. Bo zazwyczaj to było tak, że szedł pan z kotłem, w który walił tak,     

że z okolicznych domów wyglądali, czy kto nowy nie uderza w ten bęben. Zawsze 

szedł ktoś z krzyżem i ludzie, którzy nie brali udziału w pielgrzymce, to przynajm-

niej ucałowali ten krzyż i tak żegnali tych, co to szli do Częstochowy. Pielgrzymka 

chodziła nieprzerwanie. Nawet jak było bardzo źle, że żaden ksiądz z nami nie 

szedł, to myśmy szli. Teraz to jest tak, że jak idziemy, to policja nas kieruje, 

wstrzymuje ruch. Dawniej to było tak, że nam nikt nie pomagał, trzeba było jak 

najszybciej przejść przez miasto. Zdarzało się, że kiedyś szliśmy bardzo szybko 

przez miasto, małymi grupkami, żeby nam nikt za bardzo nie utrudniał. Bo i tak się 

zdarzało”
551

. 

 

Nie bez powodu wcześniej wspomniałam o dwóch innych parafiach usytuowa-

nych w odległości kilkunastu km od Łowicza. W Kocierzewie znajduje się murowany, 

jednonawowy kościół z końca XIX w., jednak w tym miejscu istniała już świątynia      

w XVII w.
552

. 10 sierpnia odbywa się tam odpust św. Wawrzyńca Diakona Męczennika. 

O święcie tym opowiada się wiele anegdot. Myślę, że doskonałym przykładem roli ko-

                                                 

550
 Tamże, Wywiad z E.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Jaskółka łowicka”, 

s. 1-2. 
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 F. Augustyński, K. Plichta, S. Majkut, H. Andrzejewski (red.), Informator Diecezji Łowickiej 

2002/2003, Łowicz 2002, s. 203-205. 
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ścioła w zachowaniu tradycji kulturowych w regionie, może być relacja jednej z uczest-

niczek: „O tak, na Wawrzyńca szykowali piękny odpust. Kościół zawsze był wysprząta-

ny, ozdobiony kwiatami. Bo to było nawet ważniejsze niż procesja na Boże Ciało. Pa-

miętam jak byłam mała i się szło z Osieka przez Różyce, to już pod Kocierzewem, jesz-

cze kawał przed cmentarzem ludzie wylewali się na drogę. Było kolorowo, bo wszyscy 

ubierali się w wełniaki. Ale powiem ci szczerze, że na odpust to w Kocierzewie każda 

dziewucha miała nowy wełniak. Bo to było wielkie święto i nie wypadało chodzić        

w byle jakim wełniaku. Ja akurat swojego nie miałam, ale mama mi uszyła ładną su-

kienkę. Moje starsze siostry, to szły po łowicku. Tam gdzie była bogata chałupa,            

a w Kocierzewie sami tacy byli, to wszystkie miały nowe kiecki. A jak nie całe kiecki, 

to przynajmniej nowe ozdoby. A w Łowiczu na Boże Ciało… w Łowiczu to jak miała 

jedna na dziesięć nowy strój to wszystko. Bo w mieście to tak ludzie pieniędzy nie mie-

li.   I też nie uważali tak odpustu, jak u nas w Kocierzewie”
553

. 

W Złakowie Kościelnym było więcej okazji do wzięcia udziału w odpuście, po-

nieważ organizowano je 13 czerwca – na św. Antoniego, 26 lipca – na św. Anny oraz    

1 listopada – na Wszystkich Świętych. Dawne odpusty tak wspomina jednej z ich 

uczestników: 

„No chodziło się, chodziło. Wiadomo, kobiety to się pchały do kościoła, żeby jak 

najwięcej zobaczyć. Nam się tak nie  śpieszyło. Przyznam się, po tylu latach to już 

chyba mogę, że wolałem z innymi chłopami postać pod płotem, popalić papierosa. 

Bo co to innego, odpust jak odpust. Każdy wyglądał tak samo. Ale u nas to piękna 

była procesja na Boże Ciało. Ludzie z daleka przyjeżdżali do Łowicza, tłumy były, 

a u nas spokojnie. Ludzie się tu modlili, a nie tylko gapili. Jak byłem mały, to ga-

niałem z chłopakami i zbieraliśmy tatarak, którym potem wyścielaliśmy drogę dla 

księdza. To była taka różnica, niż  to, co było w mieście. No i mieliśmy odszyko-

wane stroje. Kto mógł, to albo kupował nowy, a kto nie mógł, to chociaż żona od-

szykowała, żeby elegancko wyglądać. Ja pamiętam niedługo po wojnie to mi ojciec 

kupił nowy kapelusz na procesję”
554

. 
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 PAKWR, Wywiad z W.P., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Rola kościoła w 
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142 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 Powyższe przykłady działalności kościoła w regionie łowickim uświadamiają 

jedną rzecz. Wiele z tych inicjatyw nie miało by miejsca, gdyby nie szczególna poboż-

ność parafian. Księża wykonywali swoją pracę w sposób jak najbezpieczniejszy, nato-

miast łowiczanie, czy nazywając tę grupę szerzej Księżacy, wykazywali inicjatywę cho-

ciażby poprzez uczestnictwo w nabożeństwach w strojach ludowych – traktowanym 

jako strój odświętny. Dlatego myślę, że nie będzie błędem skomentować to następująco: 

rola duchowieństwa w pielęgnowaniu i zachowaniu tradycji kulturowych regionu wią-

zała się z akceptowaniem oraz zachęcaniem do manifestowania zarówno swojej wiary 

oraz tożsamości kulturowej za pośrednictwem odwoływania się do tradycyjnych warto-

ści. Dlatego też obecność barwnych pasiaków, czy regionalne odmiany pieśni kościel-

nych wykonywanych w gwarze łowickiej, zawdzięczano pobożnym parafianom, którzy 

realizowali swoje potrzeby religijne uczestnicząc w tych świętach, przygotowując się po 

swojemu, zgodnie z przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycją. Tym samym jed-

nostki te oddziaływały na lokalną społeczność i jako strażnicy tradycji cieszyli się wiel-

kim poważaniem i szacunkiem. 
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Rozdział IV 

Regionalizm łowicki w warunkach realnego socjalizmu 

1. Ożywienie działalności regionalistycznej w dobie odwilży popaździerni-

kowej 

 

Wprowadzenie 

 

 W momencie przejęcia władzy przez Władysława Gomułkę, nastąpiły także 

pewne zmiany ustrojowe. Doszło wówczas do swego rodzaju liberalizacji systemu poli-

tycznego, co wpłynęło m.in. na życie społeczno-kulturalne ówczesnych Polaków. Do-

szło wówczas do przejścia z formy totalitarnej do autorytarnej. W efekcie odwilży po-

październikowej, nazywanej również gomułkowską, zaczęto zwalniać z miejsc interno-

wania więźniów politycznych i przedstawicieli duchowieństwa (w tym także kardynała 

Stefana Wyszyńskiego – prymasa Polski). Zmiany te były bezpośrednim następstwem 

śmierci Józefa Stalina w 1953 r. oraz przemian ustrojowych w samym Związku Socjali-

stycznych Republik Radzieckich; nastąpił wówczas okres destalinizacji. Bezpośrednimi 

skutkami tego zabiegu było wycofanie się z planów kolektywizacji rolnictwa, przywró-

cenie na dawne posady profesorów, którzy w czasach stalinowskich zostali usunięci ze 

szkół wyższych, ponownie nauczano religii w szkołach, a nawet odstąpiono od nurtu 

socrealizmu w sztuce. Początkowy zachwyt wobec wprowadzanych przez Gomułkę 

zmian wzbudził jednak płonne nadzieje, czego wyrazem była m.in. likwidacja tygodni-

ka „Po Prostu” w 1957 r. Dodatkowym elementem było także ograniczanie praw oby-

watelskich oraz stworzenie po poznańskim czerwcu nowej formacji milicyjnej, jaką 

były Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
555

. 

 Regionalizm łowicki także w dobie odwilży popaździernikowej zaczął się pręż-

nie rozwijać. Dotychczas funkcjonujące organizacje mogły kontynuować i poszerzać 

swoją działalność. W obliczu poprawy warunków, władze państwowe wydawały zgody 
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na powoływanie do życia nowych tworów społeczno-kulturalnych, których celem było 

szeroko rozumiane wspieranie i pielęgnowanie kultury regionu. 

 

 

 

 Pośród nowych instytucji znalazła się powołana w 1957 r. Łowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa. Pomysł jej utworzenia łączył się z przemianami politycznymi, gospo-

darczymi i społecznymi związanymi z kryzysem państwa i odwilżą popaździernikową. 

Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się 30 listopada 1957 r. Tak je wspomina Stani-

sław Teleman, drugi prezes ŁSM: 

„w listopadowy wieczór, trzydziestego, 1957 roku do budynku magistratu (obecnie 

siedziba Urzędu Miejskiego na Starym Rynku) przyszło 44 mieszkańców Łowicza 

na zebranie, na którym się mieli dowiedzieć, jak rozwiązać swoje problemy miesz-

kaniowe. Wśród przybyłych znaleźli się między innymi: adwokaci, lekarze, rze-

mieślnicy, którzy choć lepiej sytuowani, nie bardzo wiedzieli, jak rozwiązać swoją 

trudną sytuację mieszkaniową. W spotkaniu wziął również udział Prezes Oddziału 

Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Łodzi, Rudziński. Zreferował zebranym, 

jak rozstrzyga się sprawa budownictwa mieszkaniowego w Łodzi, przedstawił też 

projekt statutu. Biorący udział w spotkaniu, widząc możliwość dość szybkiego 

otrzymania mieszkania, przyjęli i podpisali zaprezentowany statut”
556

. 

 

Osoby, które na to spotkanie się stawiły, stały się jednocześnie członkami założycielami 

Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym też czasie ukształtował się jej Zarząd,    

w składzie: Jan Kotecki – przewodniczący, Stanisław Teleman – zastępca przewodni-

czącego, Maria Tarka – sekretarz, Maria Szajnowa – członek i Antoni Humka – czło-

nek
557

. 

 Od samego początku nowo powstała spółdzielnia ściśle współpracowała z Pre-

zydium Miejskiej Rady Narodowej, szczególnie z jej przewodniczącą Walerią Gład-
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kówną oraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, którego dyrekto-

rem był wówczas Henryk Maltański
558

. Jednak poza wypełnianiem statutowych celów, 

ŁSM realizowała także szeroko rozumianą działalność społeczno-wychowawczą. 

„Działalność ta miała na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych, wynikających z za-

mieszkiwania w jednym spółdzielczym osiedlu lub budynku”
559

. W związku z takim 

szczytnym zamiarem, utworzono spółdzielczą świetlicę usytuowaną w bloku przy       

ul. 11 Listopada 5, stanowiącym jeden z pierwszych budynków wzniesionych przez 

ŁSM. Wyposażono ją w odbiornik telewizyjny, będący darem Centralnego Związku 

Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, stając się jednocześnie główną atrakcją dla 

odwiedzających placówkę mieszkańców Łowicza. Początkowo świetlicą zarządzał 

„społeczny aktyw, jaki wytworzył się przy uruchamianiu świetlicy, a później przez wy-

kwalifikowaną instruktorkę. […] Objęła ona swym działaniem nie tylko mieszkańców 

spółdzielczych domów, ale również dzieci i młodzież, a nierzadko i starszych, spoza 

Spółdzielni”
560

. 

 Duże zainteresowanie działaniem świetlicy oraz rozwój domów spółdzielczych, 

spowodowały konieczność otwierania nowych obiektów. W związku z tym postanowio-

no o utworzeniu Domu Spółdzielczego, który usytuowano z pobliżu osiedla Tkaczew I, 

pierwszego w pełni spółdzielczego osiedla mieszkaniowego. Oddany do użytku           

17 grudnia 1965 r. budynek posiadał sklep spożywczy i ośrodek Praktyczna Pani, świe-

tlicę przeznaczoną dla dwustu osób wraz z pomieszczeniami administracyjnymi, a także 

trzy pokoje zainteresowań, w tym salę dla sekcji rytmiczno-wokalnej, ciemnię fotogra-

ficzną i pracownię modelarską. Pierwszym kierownikiem tego obiektu został Jacek 

Wójcicki
561

. 

 O tych salach tak opowiada jeden z użytkowników Domu Spółdzielczego: 

„Najwyższą formą wtajemniczenia była modelarnia, do której należeli nieliczni, 

głównie starsza młodzież. Często organizowano różne, bardzo różne zajęcia do-

stępne także dla osób niezapisanych. Musiałeś być zapisany do świetlicy i wtedy 

mogłeś przychodzić, ale zawsze kilka osób przychodziło z kolegą lub z kimś z ro-

dziny. Pamiętam zabawy w czasie ferii, był bilard, dużo planszowych gier, szachy, 
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warcaby. Jednak najbardziej ciekawiła nas ta modelarnia, ale dla nas była zamknię-

ta. W dużej sali na ostatnim piętrze były stoły, dużo narzędzi. Na szafach i pod su-

fitem wisiało kilka modeli samolotów. Czasami można było zwiedzać. [...] Były też 

zabawy choinkowe dla dzieci. Na tej dużej sali, gdzie były próby zespołu. Czasem 

z konkursami, na których się śpiewało i jak się udało, dawali słodycze. Przycho-

dząc trzeba było zostawić ubranie w szatni i powiedzieć gdzie się mieszka. Była 

tam też kuchnia i naczynia, ludzie sobie organizowali a to imieniny, a to inne uro-

czystości rodzinne. […]  Spółdzielnia co roku organizowała święto latawca, w któ-

rym brało udział nawet kilkadziesiąt osób. Ale wybrańcy próbowali swoje szybow-

ce”
562

. 

 

 Dom spółdzielczy stał się miejscem spotkań nie tylko najmłodszych. Dorośli 

mogli wykorzystywać świetlicę i inne pomieszczenia do organizowania różnego rodzaju 

uroczystości, spotkań, itp. wydarzeń. Ważnym wkładem Łowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej w rozwój miasta i regionu było to, że dzięki jej zaangażowaniu i patronatowi 

w 1960 r. powstał Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Budowlani”, zrzeszający dzieci       

i młodzież do 18 roku życia. Kierownikiem zespołu był Kazimierz Lewandowski, na-

tomiast instruktorem – Piotr Cecha
563

. W zachowanej kronice grupy, na pierwszej stro-

nie zapisano, że kierował nią Tadeusz Peńsko, będący jednocześnie kronikarzem
564

. Jak 

podano w ówczesnej prasie, w ciągu 5 lat swojej działalności młodzi artyści wystąpili 

niemal sto razy
565

. Ważnym wydarzeniem dla „Budowlanych” było zaprezentowanie 

długiego, ponieważ trwającego dwie godziny, wesela łowickiego, którego premiera od-

była się z okazji „Dni Łowicza” w 1962 r.
566

. 

 Jedna z dawnych członkiń tego zespołu wspomina, że pomimo wielu występów  

i wytężonej pracy instruktorów, działalność „Budowlanych” nie była często uwiecznia-
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na na fotografiach, a doniesienia prasowe podnosiły raczej kwestie dotyczące grup folk-

lorystycznych, do których należały osoby dorosłe
567

. 

 W działalność regionalistyczną włączyła się w nowych warunkach społeczno-

politycznych także i łowicka książnica. Poza wystawami prezentującymi zbiory biblio-

teczne czy udostępnianiem swoich przestrzeni by w nich organizować liczne wydarze-

nia kulturalne dla mieszkańców miasta i regionu, należy wspomnieć o niezwykle intere-

sującej inicjatywie. W 1957 r. utworzono Koło Przyjaciół Biblioteki, które było „współ-

organizatorem imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Bibliotekę […]. 

Z wieloma imprezami wiąże się wydawanie okolicznościowych druków i zaproszeń”
568

. 

Trudno jest odtworzyć pierwszy zarząd koła, natomiast kiedy w 1959 r. ukonstytuował 

się nowy zarząd znaleźli się w nim prof. Krystyna Górecka – przewodnicząca, dr Zyg-

munt Pągowski – zastępca przewodniczącej, Pelagia Michałowska – sekretarz i Jerzy 

Jurewicz – skarbnik
569

. 

 Największym wkładem koła w działalność biblioteki, było organizowanie spo-

tkań ze znanymi osobistościami, głównie z pisarzami. Jednym z największych przed-

sięwzięć było przygotowanie spotkania z Melchiorem Wańkowiczem. Pisarz odwiedził 

Łowicz 21 maja 1959 r. i wygłosił dwa referaty; po południu dla młodzieży szkolnej na 

temat bitwy pod Monte Cassino oraz wieczorem dla dorosłych na temat przeżyć poza 

granicami kraju i tuż po powrocie do Polski. Wykłady te zgromadziły ogromną, jak na 

owe czasy, publiczność – kolejno 450 i 430 osób
570

. Łowicz odwiedził także Jerzy Wal-

dorff, który 12 października 1959 r. wygłosił odczyt pt. Kryzys czy katastrofa
571

. Nieste-

ty nie wszystkie zaproszone osoby mogły przybywać na spotkania z łowiczanami; tak 

było m.in. z Zofią Kossak, która zmuszona była odwołać swój odczyt mimo wcześniej-

szych ustaleń. Powodem była konieczność dokończenia pisania książki
572

. 

 Poza licznymi spotkaniami z autorami formatu ogólnokrajowego, ważnym zada-

niem które podejmowało Koło Przyjaciół Biblioteki, było organizowanie prelekcji        

w wykonaniu łowickich regionalistów. Przykładem może być wykład, Tadeusza Gumiń-
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skiego, który odbył się 7 listopada 1960 r. Prelegent, pomimo że mieszkał w Legnicy 

był mocno przywiązany do tego miasta, ponieważ „w Łowiczu uczęszczał do Gimna-

zjum i czuje się z tym miastem związany uczuciowo”
573

. Owa więź zaowocowała także 

innymi formami zaangażowania w sprawy miasta ze strony Gumińskiego. 

 Jednym z łowickich społeczników, któremu szczególnie zależało na wspieraniu 

biblioteki był Zdzisław Pągowski. Jego ścisła współpraca z tą placówką opierała się 

głównie na umiłowaniu książek oraz prawdziwej przyjaźni z kierownictwem biblioteki  

i jej pracownikami. Jak zauważa Alina Owczarek-Chichowska, która miała okazję czę-

sto pracować z artystą: 

„To on był najczęściej reżyserem, jeśli mogę tak go nazwać, naszych przedsię-

wzięć. Projektował nam ex librisy, plakaty na wystawy, przeróżne druki. Muszę 

przyznać, że odkąd zaczął współpracować z Powiatową i Miejską Biblioteką         

w Łowiczu byliśmy zauważalni i traktowani jako bardzo poważna instytucja ze 

swoimi oryginalnymi drukami czy zaproszeniami. Kiedy zabrakło Zdzisława Pą-

gowskiego, bardzo odczuliśmy tę stratę”
574

. 

 

 Odradzające swoją działalność Muzeum w Łowiczu, stanowiące oddział Mu-

zeum Narodowego w Warszawie w latach 50. realizowało swoje statutowe cele głównie 

poprzez pozyskiwanie nowych eksponatów dla wzbogacenia kolekcji ich pierwotnych 

twórców. Muzeum udostępniło część swojego budynku dla innych instytucji funkcjonu-

jących w mieście, zajmując jednocześnie powierzchnię blisko 12 000 m kwadrato-

wych
575

. W skrzydle w którym znajduje się kaplica św. Karola Boromeusza przezna-

czono pomieszczenia dla archiwum oraz biblioteki
576

. 

 Jak podaje Tomasz Romanowicz oficjalne otwarcie Muzeum Narodowego        

w Warszawie Oddział w Łowiczu odbyło się 26 kwietnia 1959 r., a zwiedzający mogli 

zobaczyć eksponaty należące wcześniej do kolekcji Władysława Tarczyńskiego i Anieli 

Chmielińskiej. Autorem scenariusza ekspozycji historycznej był Jan Wegner. Dodatko-

                                                 

573
 Tamże. 
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 PAKWR, Wywiad z A.O-C., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

biblioteki i Stacji Naukowej”, s. 1. 
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 Kora, Czy znacie to Muzeum, „Gospodyni”, 1980, nr 9, s. 6. 
576

 Por. H. Batorowicz, Łowicki skarbiec, „Głos Robotniczy, 1960, nr 19, s. 6. 
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wym elementem zachęcającym do zwiedzania była wystawa malarstwa Józefa Cheł-

mońskiego oraz prac Stanisława Noakowskiego
577

. 

 Od 1959 r. przy muzeum funkcjonowało Studium Kultury i Sztuki, które prowa-

dziło działalność odczytową w sezonie jesienno-zimowym. „jeden lub dwa razy w mie-

siącu są wygłaszane prelekcje przez przyjezdnych specjalistów na tematy z zakresu ma-

larstwa, rzeźby, architektury, sztuki, etnografii itp.”
578

. 

  Trzy lata później, w 1962 r. oddano do użytku kaplicę św. Karola Boromeusza,  

a dzięki nawiązaniu bliskiej współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym        

i Instytutem Sztuki PAN, przygotowano stałą ekspozycję sztuki baroku
579

. Otwarciu 

towarzyszyła także wystawa portretów z XVII i XVIII w.
580

. Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że w ówczesnej prasie poinformowano czytelników o tym, że w łowickim muzeum 

tylko w roku 1962 przyjęto ponad tysiąc wycieczek
581

. 

 Przy łowickiej placówce muzealnej już w 1959 r. powstało Towarzystwo Przyja-

ciół Muzeum w Łowiczu. Podstawowym zamysłem, dla którego je powołano, było 

wsparcie działalności łowickiego muzeum, które od 1948 r. znajdowało się pod opieką 

Muzeum Narodowego w Warszawie. Inicjatywa utworzenia towarzystwa wypłynęła 

bezpośrednio od prof. Stanisława Lorentza, ówczesnego dyrektora warszawskiej pla-

cówki. W protokole z zebrania założycielskiego, które miało miejsce 14 listopada 1959 

r., można odczytać: „Obecny na zebraniu dyrektor Muzeum Narodowego, prof. Stani-

sław Lorentz na samym wstępie podziękował za zaufanie wszystkim tym, którzy podpi-

sali memoriał do Ministerstwa Kultury i Sztuki, zawierający prośbę o pozostawienie 

Muzeum Łowickiego pod opieką Muzeum Narodowego w Warszawie. Petycja ta zosta-

ła załatwiona pozytywnie i minister Galiński po uprzednim obejrzeniu Muzeum wyraził 

zgodę na umieszczenie w budżecie na 1960 rok wydatków Muzeum w Łowiczu”
582

. 
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 T. Romanowicz, Jak Feniks z popiołów, „Łowiczanin. Kwartalnik historyczny”,2017,  nr 3, s. 2. 

Por. T. Caban, Skarbiec folkloru, „Głos Robotniczy”, 1977, nr 198, s. 5; R. Por., W łowickim mu-

zeum, „Głos Robotniczy”, 1984, nr 285, s. 5. 
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nr 7, s. 22. 
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 APW OŁ, Protokoły zebrania organizacyjnego Muzeum w Łowiczu, powołanie i organizacja 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu, sygn. 164, k. 7; Protokół z zebrania organizacyjnego 
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Konieczność przyznania nie tylko środków finansowych, ale pozostania pod opieką 

Muzeum Narodowego w Warszawie była dla łowickiej placówki muzealnej sposobem 

na przetrwanie i zakończenie inwestycji związanych z odbudową zniszczonego w czasie 

wojny gmachu. Ważnym elementem działalności muzeum miało być istniejące przy nim 

towarzystwo, którego głównym celem miało być szeroko rozumiane wspierania akcji 

podejmowanych przez placówkę
583

. 

 Dzięki wsparciu autorytetu, jakim był prof. Stanisław Lorentz, pismo przedłożo-

ne Ministrowi Kultury i Sztuki zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem i zaakcep-

towane. 14 listopada 1959 r. odbyło się zebranie organizacyjne, natomiast 14 lipca 1960 

r. Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zatwierdziło statut 

organizacji
584

. W skład pierwszego, Tymczasowego Zarządu towarzystwa weszli: Jan 

Xiężopolski (prezes), Zygmunt Pągowski, Maurycy Klimecki, Irena Trawińska, Zdzi-

sław Pągowski, Stanisław Jarosiński, Stanisław Rotstad oraz Teofil Jankowski
585

. 

 Dokument założycielski poruszał niezwykle istotne treści, skorelowane z pod-

stawowymi funkcjami, które powinno pełnić muzeum. Przede wszystkim działalność 

towarzystwa miała popularyzować zbiory muzealne łowickiej placówki, wspierać jego 

działalność naukową, oświatową i artystyczną. Statut zwracał także uwagę na ścisłą 

współpracę z Muzeum w Łowiczu w zakresie uzupełniania i konserwacji zbiorów, pracy 

badawczo-naukowej oraz działaniach popularyzatorskich i wychowawczych. Na pod-

stawie tych zadań, które zrzeszeni w towarzystwie regionaliści sobie założyli można 

zauważyć dwa nurty ich działalności, a mianowicie gromadzenie zbiorów muzealnych, 

zgodnie z profilem ekspozycji (etnografia, historia i archeologia), ich renowacja i kon-

serwacja, a także naukowe opracowanie. Drugim nurtem miała być popularyzacja po-

siadanych zbiorów oraz ścisła współpraca w wyżej wymienionych dziedzinach
586

. 

                                                                                                                                               

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu z dnia 14.11.1959. Por. R. Por., Przyjaciele łowickie-

go muzeum, „Głos Robotniczy”, 1978, nr 179, s. 6. 
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 Tamże, Protokoły zebrania organizacyjnego Muzeum w Łowiczu, powołanie i organizacja To-

warzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu, sygn. 164, k. 8-14. 
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kie”, t. VIII, Łowicz 2011, s. 239; T. Świątkowski, dz. cyt., s. 198. 
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 Początki działalności regionalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Ło-

wiczu skupiały się właśnie na popularyzowaniu zbiorów muzealnych. By móc realizo-

wać to założenie wynajęto autokar od Spółdzielni Turystycznej „Gromada”
587

, której 

siedziba znajdowała się na Starym Rynku w Łowiczu, obok siedziby MRN; dzięki temu 

środkowi transportu organizowano wycieczki do muzeum dla wszystkich zainteresowa-

nych spoza miasta. Takich zorganizowanych wyjazdów musiało być naprawdę dużo, 

skoro w sprawozdaniu dotyczącym okresu ostatniego kwartału 1960 r. zanotowano,     

że odbyły się 92 wycieczki, w których uczestniczyło łącznie 4701 osób. Często wyjazdy 

te połączone były ze zwiedzaniem innych zabytków rozsianych po całym regionie; od-

wiedzano Nieborów, Arkadię czy Żelazową Wolę. Odbywały się także wycieczki do 

stolicy; zwiedzano wówczas tamtejsze muzea (obowiązkowym obiektem było Muzeum 

Narodowe), a także brano udział występowano, a chyba nie byli aktorami w spektaklach 

teatralnych. Można z tego wnosić, że idea przyświecająca tej formie działalności towa-

rzystwa, poza popularyzowaniem wyjazdów do placówek muzealnych, miała także na 

celu ożywienie życia kulturalnego, tym bardziej, że od okresu międzywojennego nie 

funkcjonowała w Łowiczu żadna trupa teatralna
588

. 

 Kolejnym, niezwykle istotnym zadaniem realizowanym przez Towarzystwo 

Przyjaciół Muzeum w Łowiczu było zbieranie środków finansowych przeznaczonych 

na zakup eksponatów muzealnych oraz równoległe prowadzenie prac konserwatorskich. 

Główne fundusze pochodziły ze składek członkowskich i prowizji wynikających z dzia-

łalności stoiska z pamiątkami zlokalizowanego w muzeum. Należy także wspomnieć    

o darczyńcach prywatnych i instytucjach spółdzielczych. 

 Ze względu na duże zainteresowanie pracą towarzystwa, bardzo szybko znaleźli 

się chętni do współpracy z nim. Większość z zaangażowanych członków wzrastała       

w kontakcie z działającymi przed drugą wojną światową instytucjami i stowarzysze-

niami, można więc przypuszczać, że w nowej rzeczywistości także pragnęła kontynu-

ować działalność społeczno-kulturalną swoich poprzedników. Cała ich praca była wy-

konywana w duchu czynu społecznego, oparta więc była na niczym nie skażonej tu wy-

jątkowo nie osobno chęci pielęgnowania dorobku kulturowego regionu, a nie ukierun-
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 Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” w Łowiczu była oddziałem Ogólnokrajowej Spółdzielni 

Turystycznej Gromada, założonej w 1937 r. Było to przedsiębiorstwo oferujące usługi w zakresie 

hotelarstwa, restauracji oraz biura podróży. 
588

 A. Świątkowska, Dwadzieścia lat...; T. Romanowicz, dz. cyt., s. 2 



152 

 

kowana na czerpanie z tego tytułu korzyści finansowych. Poczet osób zaangażowanych 

w działalność towarzystwa był niezwykle liczny. Pośród nich znaleźli się m.in. Helena 

Dietrich, Wiktoria Dzierżek, Stanisław Fabijański, Stanisław Janicki, Stanisław Jarosiń-

ski, Teofil Jankowski, Maurycy Klimecki, Janina Kutkowska, Zofia Machowska, Ge-

nowefa Mastalska, Pelagia Michałowska, Mieczysław Mielczarski, Zdzisław Pągowski, 

Zygmunt Pągowski, Stanisław Rotstad, Lubomira Skorupska, Wacław Stokowski, Ma-

ria Sierakowska, Henryk Sierakowski, Janina Suchożebrska, Anna Świątkowska, Hen-

ryk Świątkowski, Aleksander Szawel, Irena Trawińska, Jan Wegner, Jadwiga Wegner, 

Maria Weryńska, Maria Wyczółkowska, Janusz Zakrzewski, Jan Zbudniewek, Irena 

Xsiężopolska, Jan Xsiężopolski
589

. Członkami zwyczajnymi było przeszło 100 osób 

związanych z Łowiczem i całym regionem. Natomiast członkiem honorowym był Sta-

nisław Lorentz; członkostwo to otrzymał w ramach podziękowania jako głównej sile 

sprawczej powołania tej organizacji w Łowiczu. Warto także odnieść się do specyficz-

nej grupy członków należących do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu,          

a mianowicie organizacji, które zostały scharakteryzowane jako członkowie prawni 

(zbiorowi). Pośród nich znalazła się: Spółdzielnia „Sztuka Łowicka” w Łowiczu, Spół-

dzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Łowiczu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska        

w Łowiczu, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chąśnie, Gminna Spół-

dzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dąbkowicach oraz Regionalny Zespół Spółdzielczy 

„Zwycięstwo” w Jackowicach
590

. 

 Zaangażowanie się regionalistów łowickich w realizację celów statutowych To-

warzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu przyniosło widoczne rezultaty
591

. W latach 

1963-1965 udało się dokonać zakupu dwóch drewnianych zagród wiejskich (XVIII-

wieczna zagroda z Goleńska i XIX-wieczny okólnik ze Złakowa Borowego
592

), które 

przeniesiono do skansenu znajdującego się w ogrodzie muzealnym. Ten jedyny w Pol-

sce skansen znajdujący się w centrum miasta otrzymał wówczas swoją oficjalną nazwę 

Ośrodka Plenerowego Budownictwa Ludowego. Poza całymi zagrodami, dzięki fundu-
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szom towarzystwa, udało się skompletować wyposażenie wnętrz. Godnym odnotowania 

jest fakt zabezpieczenia i uchronienia kolekcji drewnianych świątków
593

. Warto w tym 

miejscu dodać, że inwestycja ta nie była jedynie zasługą nowo powstałej organizacji.  

Na finalizację przedsięwzięcia złożyło się wiele innych grup, m.in. Centrala Rolnicza 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, Centralny Związek Spółdzielni 

Mleczarskich w Warszawie, Centrala Spółdzielni Ogrodniczych w Warszawie, Powia-

towy Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łowiczu, Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarstwa w Łowiczu, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Łowiczu, Spółdziel-

nia „Sztuka Łowicka” w Łowiczu, Bank Spółdzielczy w Łowiczu, Gminne Spółdzielnie 

„Samopomoc Chłopska” w Łyszkowicach, Dąbkowicach i Kiernozi, Spółdzielnia 

Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Łyszkowicach, Kiernozi, Bolimowie, Zdunach, 

Głownie, Spółdzielnia Pracy Stolarzy „Sprzęt” w Łowiczu
594

. 

 Inną poważną inwestycją była ta z 1965 r. „Aby móc organizować koncerty, To-

warzystwo zakupiło w 1965 roku fortepian Bechstein. Łącznie zorganizowane zostały 

74 koncerty. A występowali najlepsi: Lidia Grychtołówna, Halina Czerny-Stefańska, 

laureaci koncertów Chopinowskich, i wielu innych”
595

. 

 Swoją działalność kontynuował także Powiatowy Dom Kultury, który brał czyn-

ny udział w organizowanych przez miasto uroczystościach, jubileuszach czy imprezach 

o charakterze masowym; najczęściej ta współpraca polegała na udostępnieniu sali ki-

nowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia tego rodzaju wydarzeń. Poza tym w dalszym 

ciągu roztaczał opiekę nad już wtedy znanym i wyróżnionym prestiżowymi nagrodami 

Łowickim Zespołem Pieśni i Tańca. Członkowie grupy oraz kapela mogli w budynku 

domu kultury przygotowywać się do występów. 

 Dom Kultury Kolejarza, budynek dobrze kojarzony przez łowiczan, poza tym  

że posiadał bibliotekę i salę w której organizowano imprezy okolicznościowe, wyposa-

żony był także w kort tenisowy i boisko. Natomiast bezpośrednio za budynkiem usytu-
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owany był basen, który stanowił niezwykłą atrakcję dla osób korzystających z dobro-

dziejstw tej instytucji
596

. 

 Przywoływane w poprzednim rozdziale Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze w dobie odwilży popaździernikowej także uaktywniło się na polu regio-

nalnym. Jednym z przejawów działalności PTTK w Łowiczu było zaangażowanie mło-

dzieży łowickiej (głównie zrzeszonej w harcerstwie) w prace na rzecz regionu i włącza-

nie jej w akcje przygotowywane przez towarzystwo. Wynikiem tej współpracy było 

zorganizowanie w 1957 r. kursu przewodnickiego dla uczniów liceum ogólnokształcą-

cego i liceum pedagogicznego, którego wykładowcą był dr Jan Wegner. Kurs ten za-

kończony egzaminem ukończyły trzy osoby: Anna Burzykowska, Ewa Zbudniewek       

i Zdzisław Ciesielski
597

. Ewa Zbudniewek tak wspomina swój kurs: 

„Całość trwała ze dwa miesiące. Doktor Wegner prowadził wszystkie wykłady. Hi-

storię Łowicza wysnuł od czasów prehistorycznych, opowiadał o wszystkim ze 

szczegółami. Notatek to miałam tyle, że głowa mała. Potem jak skończył historię 

miasta, to nam robił takie spacery. No i pamiętam doskonale, jak lecieliśmy za nim 

po kolegiacie. On nam opowiadał, a ja robiłam notatki, w takim miękkim zeszycie. 

Tyle było informacji, że po powrocie do domu przepisywałam to kilka dni. Kurs 

dotyczył tylko Łowicza. Dopiero potem rozszerzyli na region. Ale mój kurs był 

tylko łowicki”
598

. 

 

 Ze względu na wzmożony ruch turystyczny podjęto decyzję o budowie Domu 

Turysty w Łowiczu, ponieważ miasto nie dysponowało odpowiednim zapleczem ga-

stronomicznym i noclegowym dla przyjezdnych. Na ten cen Wojewódzki Komitet Tury-

styki w 1958 r. postanowił przekazać 4 mln. ówczesnych złotych. Według planu nowy 

budynek miał zapewniać sto miejsc noclegowych. Głównym inwestorem było Prezy-

dium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Gospodarki Komunalnej wraz z Prezy-
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dium Miejskiej Rady Narodowej. Budowa obiektu trwała niezwykle długo i wielokrot-

nie przekroczyła środki, które otrzymano na realizację tego celu
599

. 

 W doniesieniu prasowym z 1960 r. można odnaleźć informację o tym, że oddział 

PTTK przygotowuje monografię i pocztówki z Łowicza, ze względu fakt, że stał się 

miastem turystycznym
600

. Należy być sceptycznym co do zapewnień dziennikarzy, po-

nieważ taka publikacja nie powstała. 

 W kolejnych latach organizowano kursy, których lista uczestników stale rosła
601

. 

Był to wynik poszerzającej się grupy turystów przybywających do Łowicza i zapotrze-

bowania na usługi przewodnika PTTK. W latach 1962-1965, jak wynika ze statystyk 

koła, oprowadzonych zostało 217 wycieczek. Czynnych przewodników w tym czasie 

było blisko trzydziestu
602

. W tym okresie, w latach 1961-1964 funkcję Prezesa Koła 

Przewodników pełniła Krystyna Górecka. Od 1964 r. jej stanowisko przejęła Danuta 

Zabrzewska
603

. 

 Poza działalnością organizacji społeczno-kulturalnych należy także zwrócić 

uwagę na obecność instytucji, której działalność odwoływała się nie tylko do historii 

Łowicza i całego regionu, ale także do tradycji ludowych dawnych mieszkańców Księ-

stwa Łowickiego. Jedną z naczelnych instytucji obecnych w mieście była Spółdzielnia 

Pracy Przemysłu (później Rękodzieła) Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka”. 

Jej wieloletnim prezesem była Marianna Sołtyszewska
604

. W 1956 r. wprowadzono 

pewne, znaczące zmiany. Wyeliminowano tzw. „wyroby nieprofilowe”; skupiając się na 

produkcji wyrobów ludowych stanowiących od tego momentu doskonałą pamiątkę re-

gionalną i bezpośrednio nawiązywały do dorobku Łowickiego. W związku z tym roz-

winięto produkcję lalek ubranych w stroje ludowe, wycinanek i tkanin. Ważnym wyda-

rzeniem było także otworzenie na terenie Łowicza dwóch sklepów, podlegających spół-

dzielni. 

 

 „W «Sztuce Łowickiej» zawsze potrzebowali uzdolnionych chałupników. Żona 

zgłosiła się i ze względu na pracę przy konserwacji wycinanek, które wykonywała 
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pracując w muzeum, została przyjęta jako wycinankarka. Wymagania były duże, 

bo trzeba było opracować swoje projekty na podstawie wzorów, które były poka-

zywane na wzorcowni. To musiała przygotować kilka wycinanek z postaciami        

i mniejsze kwiatowe. I warunkiem było żeby to robić nożycami do strzyżenia 

owiec. Tego bardzo przestrzegano. Wcześniej jeszcze podobno można było używać 

tylko kleju z mąki żytniej, ale on czasami pleśniał na starych wycinankach. Potem 

znaleźliśmy taki dobry klej w żółtych tubach. Fotograficzny się nazywał i trzeba 

było mieć zapas do pracy. Raz w miesiącu niosło się taką normę, a to było różnie  

w zależności od rozmiarów. Największe to były SR 300. Ona miała około metra 

długości i trzydzieści centymetrów wysokości. Za te najlepiej płacili i łatwo je się 

robiło, bo elementy były duże. Po zdaniu wycinanek, jak nie było zwrotów, bo mu-

siały być czyste i dobrze skomponowane, szło się z kwitem do magazynu i wyda-

wali odpowiednie kartony. To były duże ilości. Na normę to mogło być nawet trzy-

dzieści wielkich wycinanek tematycznych. Do tego były odpowiednie ilości papie-

ru glansowanego, który się bardzo oszczędzało, wykorzystując najmniejsze kawał-

ki, ale po roku czy dwóch już był taki zapas, że jak się umiało, to całe arkusze szły 

do rulonu w tapczanie a korzystało się z zapasów. Taka wycinanka tematyczna, ko-

dra duża to był na dole kolorowy długi szlaczek. Na każdej inny. I potem te posta-

cie z wielu części sklejane i później przyklejane na kartonie, który był kredowy, ale 

nie błyszczący. Jak były rozmieszczone te Łowiczanki z Łowiczakami, to dorabiało 

się scenkę. Jak to było w chałupie, to kredens i gdzieś okno. A jak na podwórzu to 

skraj chałupy niebieskiej, drzewa, studnia na korbę lub z żurawiem. To była poka-

zana praca, czyli były narzędzia rolnicze. Takie dawne, proste. Czyli, że na przy-

kład chłop w konia orał, obok biegł pies, a baba kury karmiła czy kaczki. Musiało 

być wszystko uzupełnione płotem, kamieniami z papieru, docinało się trawę, żeby 

nie było pusto. Czasem zamiast pracy, obok chałupy przedstawiało się takie sceny 

rodzinne, albo że z jarmarku idą z gęsią w kosałce i cielakiem. Takie tradycyjne 

sceny z dawnej łowickiej wsi. Na górze zawsze były kwiaty. Wycinanka była dłu-

ga, to dwa czy trzy bukiety z listkami. Jak kiedyś na jednej wycinance wymyślili-

śmy, że ma być kopiec z kartoflami pod słomą, to na jednej wycinance samych kar-

tofli była ponad setka, a tych wycinanek o podobnym układzie było pięć. To żona 

wycinała, syn i jeszcze ja. Bo często pomagałem po pracy. […] Czasem spotykam 

wycinanki żony gdzieś oprawione na ścianie. Były bardzo precyzyjne i z wielu 

elementów. Taka postać Łowiczanki, to na kiecce miała mnóstwo paseczków i każ-

dy kwiatek ze środkiem i listkiem wycinane osobno. Jeszcze mniejsze kwiatki na 
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koszuli i sznurówki czerwone w butach i chustka z frędzelkami. Bardzo misterne. 

Jedna postać to było kilkadziesiąt kawałeczków kolorowego papieru”
605

. 

 

 Ze względu na coraz większe problemy lokalowe prężnie rozwijających się za-

kładów, podjęto starania o przydzielenie nowego budynku, usytuowanego przy ul. So-

chaczewskiej. Dzięki temu można było rozpocząć budowę zakładu włókienniczego       

z zapleczem produkcyjnym, magazynami oraz budynkiem dla administracji
606

. 

 W miarę rozwoju przedsiębiorstwa nawiązywano nowe kontakty. Od 1958 r. 

ściśle współpracowano z łowickim artystą, o którym wielokrotnie już wspominałam, 

Zdzisławem Pągowskim. Dzięki wielu konsultacjom rozpoczęto produkcję tkanin. Ro-

man Gmurczyk w swoim niezwykle obszernym sprawozdaniu działalności Cepelii       

w Polsce od początków jej powstania podkreśla, że współpraca z Pągowskim zaowoco-

wała produkcją tzw. pasiaków zwanych „książęcymi”
607

. Jednak uważam za stosowne, 

w oparciu o informacje otrzymane od jednego z dawnych pracowników „Sztuki Łowic-

kiej” sprostować tę nazwę. 

 

„Władze spółdzielni poprosiły Zdzisława Pągowskiego o konsultacje w kwestii 

tkanin typowo łowickich. Zauważono, że jest na nie zapotrzebowanie, no i zbyt był 

niezły. Na podstawie starych, tradycyjnych raportów pasów na łowickich strojach, 

dokonał on swego rodzaju reaktywacji tych dawnych pasiaków. […] Książęcymi to 

one nigdy nie mogły być. Nie mieliśmy tu przecież księstwa z księciem, a do ko-

ścielnych tradycji nikt by się w tamtych czasach nie odwołał. Ale do księżackości 

to tak”
608

. 

 

 Inną ważną gałęzią ludowej produkcji było garncarstwo. Dlatego też, widząc 

możliwość poszerzenia asortymentu o gliniane wyroby, nawiązano współpracę ze Ste-

fanem Konopczyńskim z Bolimowa. Należy wspomnieć, że tradycje jednego z najstar-

szych rzemiosł ludowych w rodzinie Konopczyńskich obecne są od przeszło dwustu 
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lat
609

. Jak głosi legenda rodzinna, Stefan Konopczyński był jednym z założycieli Spół-

dzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka”
610

. I od początku jej 

istnienia współpracował z nią na zasadzie chałupnictwa. 

 

„Od twórców wymagano, aby co miesiąc wykonywali odpowiednią ilość towaru   

w pierwszym gatunku. Wynagrodzenie za pracę wynosiło cztery złote za godzinę. 

Dla Sztuki Łowickiej pracowali Stefan i Aleksandra, a w ciągu miesiąca każdemu 

wolno było przepracować najwyżej dwieście godzin. W sumie zarabiali tysiąc 

sześćset złotych. Pracy natomiast było dużo więcej, sam wypał trwał dwadzieścia 

godzin. W zarządzie Spółdzielni zasiadali często ludzie, którzy nie mieli pojęcia    

o ciężkiej pracy rzemieślników. Liczyła się jedynie ilość i zysk”
611

. 

 

 W 1963 r. „Sztuka Łowicka” przeniosła się do nowej siedziby (w której ostała 

już do końca swojego istnienia) na ul. Nadbzurzańską 20. Tam jak zapisał Gmurczyk 

„mieściły się: przędzalnia, farbiarnia, hale tkactwa ręcznego i mechanicznego, wykań-

czalnia, oddziały pomocnicze oraz wzorcownia, magazyn oraz budynki administracyjne 

z częścią socjalną”
612

. Asortyment produkowanych wyrobów został znacznie poszerzo-

ny; szyto tradycyjne stroje ludowe, rozwinięto wycinankarstwo, skup haftów i wyrobów 

regionalnych od twórców ludowych. 

 Ożywienie działalności regionalistycznej można też było zauważyć większym 

zainteresowaniem się szeroko rozumianymi tradycjami ludowymi regionu. Podnoszono 

wówczas kwestie folkloru, tradycji Łowickiego jako swego rodzaju terenu, w którym 

występuje jeszcze oryginalna kultura ludowa, ze swoją bogatą obrzędowością doroczną 

i rodzinną, wyróżniającą się spośród innych regionów sztuką ludową i niezaprzeczal-

nymi walorami związanymi z łowickim strojem ludowym. Nie można więc nie odnieść 

się do tych przejawów działalności regionalistycznej, która czerpała z lokalnej kultury. 

Zwrot ku folkloryzmowi był w tym czasie jednym w głównych akcentów propagowania 
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ideologii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wykorzystywano potencjał drzemiący    

w regionie łowickim nawiązując do elementów ludowych. 

Nawiązania do księżackiej tradycji można znaleźć nie tylko w działalności ze-

społów ludowych, które wówczas funkcjonowały w regionie. Należy także przyjrzeć się 

bliżej organizowanym niemal rok rocznie Dniom Łowicza, które odbywały się latem, co 

oczywiście sprzyjało wzmożeniu ruchu turystycznego. Przeważnie świętu miasta towa-

rzyszyło mniejszych lub większych rozmiarów wydawnictwo, które poza repertuarem 

zawierało także mapę miasta oraz informacje dodatkowe dla przyjezdnych, jak adresy 

lokali gastronomicznych, postojów taksówek, czy nawet godziny odjazdów pociągów  

w kierunku Łodzi i Warszawy. Zachowane programy uroczystości pozwalają nie tylko 

na zrekonstruowanie godzina po godzinie Dni Łowicza, ale przede wszystkim uświa-

domienie sobie, w jaki sposób promowano miasto oraz co stanowiło dla ówczesnych 

rozrywkę i jakie funkcjonujące instytucje włączano do komitetu organizacyjnego. 

 W 1957 r. uroczystości te trwały od 23 do 30 czerwca
613

. Święto miasta reakty-

wowano po dziesięcioletniej przerwie, której przyczyną było brak środków finansowych 

na organizację tak dużego przedsięwzięcia w obliczu konieczności odbudowy miasta 

zniszczonego działaniami wojennymi. Na każdy dzień przygotowano różne wydarzenia, 

które przeznaczone były dla uczestników należących do różnych grup wiekowych,        

a także odwoływały się do indywidualnych zainteresowań gości. Można śmiało stwier-

dzić, że w myśl ówczesnej propagandy, która zakładała włączenie wszystkich możli-

wych instytucji i organizacji w działalność społeczno-kulturalną, do obchodów święta 

miasta angażowano niemal wszystkich. 

 Duży nacisk, o czym wcześniej wspomniałam, kładziono na pielęgnowanie tra-

dycji ludowych. Dlatego też organizowano barwne korowody weselne ulicami miasta, 

w których brali udział ubrani po łowicku mieszkańcy Łowicza oraz okolicznych wsi; 

zabawy ludowe; Jarmark Świętojański; występy zespołów pieśni i tańca; różne konkur-

sy i inne liczne wydarzenia dodatkowe
614

. O Dniach Łowicza tego okresu tak wspomina 

jedna z respondentek: 

„Nie pamiętam już dokładnie który to był rok. Bo co roku robili prawie to samo, 

tańce ludowe, wystawy rolnicze, konkursy na traktorach, czasem jakieś mecze       
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z reprezentacjami miast sąsiadujących z Łowiczem. Ale jednego roku to tak rozwi-

nęli repertuar, że chodziłam z ojcem codziennie i praktycznie przez cały tydzień 

nic się nie powtórzyło. Było bardzo ciekawie, ponieważ połączono obchody razem 

z tradycyjnymi wiankami, to dlatego zapamiętałam. Wielką fanką sportu nie je-

stem, ale co mnie zaskoczyło wtedy. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Był 

nawet mecz piłki motorowej. Chyba do najciekawszych atrakcji należały targi 

zwierząt. Na Końskim Targu sprzedawano bydło, konie, świnie, owce i kozy. Dla 

mnie to było o tyle fajne, że pozwalali głaskać. No i zachwalali towar, chcieli 

sprzedać za jak najwyższą cenę. Takie były to czasy. Później to się pozmieniało. Te 

targi zwierzęce się przeniosły gdzie indziej”
615

. 

 

Ponieważ interlokutorka nie potrafiła przyporządkować opisywanych wydarzeń 

do konkretnego roku, to na podstawie jej wypowiedzi jak i posiadanego programu świę-

ta miasta, mogę z całą pewnością stwierdzić, że był to rok 1957. 

 Na podstawie programu Dni Łowicza można zauważyć, że już w 1957 r. w re-

gionie funkcjonowało wiele zespołów ludowych. Były to m.in. wspomniany wcześniej 

Łowicki Zespół Pieśni i Tańca, Zespół Związku Zawodowego Kolejarzy „Kolejarz”       

i „Blichowiacy” działający przy Szkole Rolniczej na Blichu. Co ciekawe, wystąpił także 

Zespół Sztuki Łowickiej, co jasno pokazuje, że i przy spółdzielni rękodzielniczej funk-

cjonował zespół folklorystyczny. 

 Pośród innych organizacji, które zaangażowano w obchody można wymienić 

Dom Kultury, Klub Sportowy „Pelikan” oraz Muzeum Narodowe w Warszawie oddział 

w Łowiczu, które przygotowało na tę okazję dwie wystawy Łowicz i łowickie w książce, 

malarstwie i fotografii oraz Ubiory i wnętrza w dawnej Polsce. Ekspozycje można było 

oglądać w gmachu muzeum tylko w czasie trwania święta miasta. Wystawom tym towa-

rzyszyły jeszcze inne, wyprofilowane pod kątem zainteresowań mieszkańców wsi, jak 

rolnicze, materiałów budowlanych, przemysłowe. Odbywały się one w budynku OSP,  

w szkole na Blichu, Technikum Mechanicznym czy Cechu Rzemiosł Różnych. 

 Podobne obchody Dni Łowicza odbyły się w dwa lata później, czyli w 1959 r. 

Jednak w zachowanym programie imprezy można odnaleźć dwie zasadnicze różnice: 

skrócono je z tygodnia do dwóch dni (13-14 czerwca 1959 r.) oraz część wydarzeń od-
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bywała się także poza miastem, w okolicznych wsiach. Zaproszono także wykonawców 

oraz sportowców z innych miast, nie tylko znajdujących się w najbliższej okolicy. 

 Okres ten obfitował szczególnie w ożywienie się działalności regionalistycznej, 

widocznej m.in. w sferze folklorystycznej. Co więcej, ocieplenie stosunków, pozwoliło 

na rozwinięcie tej formy pracy regionalistów łowickich i doprowadzenie do promowa-

nia jej nie tylko lokalnie. Po 1956 r. zauważalny jest wzrost wyjazdów zagranicznych na 

konkursy, czy planowane tournée koncertowe
616

. 

 Powołane do życia zespoły pieśni i tańca, pielęgnujące tradycje kulturowe Księ-

żaków, w tym czasie obchodziły pierwsze „okrągłe” jubileusze. W październiku 1958 r. 

10-lecie obchodził Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz”, który z tej okazji wystąpił ze spe-

cjalnym koncertem w sali kina „Bzura” (mieszczącym się w budynku, który został 

wzniesiony dla Domu Ludowego w Łowiczu)
617

. Pięć lat później 23 listopada 1963 r., 

„Kolejarz” świętował kolejny jubileusz. Na uroczystości, która odbyła się w Powiato-

wym Domu Kultury pojawili się zaproszeni goście, m.in. I sekretarz KW PZPR Stani-

sław Jędryszczak, sekretarz KW PZPR Jan Szczeblewski, wiceprezes Zarządu Główne-

go Związków Zawodowych Kolejarzy Stanisław Wnuk, dyrektor Okręgowej Dyrekcji 

Kolei Państwowych w Warszawie Romuald Rakowski, posłanka na Sejm Maria Sołty-

szewska oraz przedstawiciele innych, lokalnie działających instytucji kultury
618

. Zapro-

szeni goście mogli zobaczyć specjalnie przygotowany na tę okazję repertuar. Zespół 

został doceniony za swoją pracę nie tylko gromkimi brawami, ale także: „28 członków 

zespołu otrzymało nagrody pieniężne i indywidualne, dyplomy uznania, a pierwszy or-

ganizator zespołu, Stanisław Budzyński otrzymał dyplom honorowy od ZG ZZK”
619

.  

W ciągu 15 lat funkcjonowania, grupa tancerzy, śpiewaków i muzyków koncertowała 

ponad tysiąc razy. 

 Kolejny zespół, działający równie długo jak „Kolejarz”, a mianowicie Zespół 

Pieśni i Tańca „Blichowiacy” od 1961 r. był kierowany przez Zdzisława Ochnickiego. 

                                                 

616
 Por. L. Protekta, Łowicki ZP i T „Kolejarz” wystąpi w Pilźnie i Karlowych Varach, „Głos Ro-

botniczy”, 1961, nr 269, s. 3.; Mik., Obiektywem po województwie. Łowicki Zespół Pieśni i Tańca 

po występach w Berlinie, „Dziennik Łódzki”, 1960, nr 150, s. 4; Z łowickim tańcem i przyśpiew-

kami do dalekiej Walii, „Głos Robotniczy”, 1959, nr 54, s. 3; Mik., Łowickie dumne jest z sukce-

sów swego zespołu w Anglii, „Głos Robotniczy”, 1959, nr 61, s. 3. 
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 Mik, Łowicz. 10-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”, „Dziennik Łódzki”, 1958, nr 235,    

s. 4. 
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 Lup., 15-lecie Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”, „Głos Robotniczy”, 1963,         

nr 278, s. 3. 
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 Tamże. Por. Sto lat dla Zespołu „Kolejarz” w Łowiczu, „Dziennik Łódzki”, 1963, nr 285, s. 6. 
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Dzięki nowemu kierownikowi zespół uczestniczył w licznych konkursach oraz koncer-

tował. Uważam za stosowanie wspomnieć o 14 koncertach podczas Jubileuszowej Wy-

stawy Rolniczej 10-lecia w Lipsku, która miała miejsce w 1962 r.
620

.  

 Należy zaznaczyć, że także w obrębie funkcjonujących już od lat zespołów folk-

lorystycznych następowały zmiany, nie tylko w gronie występujących, ale także kieru-

jących pracą grupy i współpracujących z nimi choreografów. W latach 1959-1963 dla 

Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca, utworzonego przy Domu Kultury akompaniament 

muzyczny zapewniała kapela Adama Radzymińskiego. W momencie, kiedy ten utalen-

towany i zdobywający wiele prestiżowych nagród muzyk ludowy zakończył współpracę 

z Łowickim Zespołem Pieśni i Tańca, jego miejsce zajęła kapela Janusza Kaźmierczaka 

– kierownika muzycznego
621

. Istniejący wówczas od 10 lat zespół miał na swoim kon-

cie liczne występy oraz udziały w konkursach, często związane z wysokimi lokatami. 

Przykładem może być festiwal w Landgollen (Anglia) z 1959 r., gdzie zespół uplasował 

się na drugim miejscu, czy festiwal, który odbył się z 1963 r. w sycylijskim Agrigento, 

na którym łowicki zespół zdobył czwarte miejsce
622

. 

 Z doniesienia prasowego umieszczonego w „Głosie Robotniczym” ze stycznia 

1964 r. wynika, że wówczas kierownikiem zespołu był Władysław Wojda, choreogra-

fem zaś Daniela Nawrocka
623

. Rok ten był także czasem jubileuszu 10-lecia funkcjono-

wania zespołu. Główne uroczystości z nim związane odbyły się w sobotę 1 lutego   

1964 r. Pośród zaproszonych gości byli m.in.: sekretarz rady państwa Julian Horodecki, 

kierownik wydziału Kultury KC PZPR W. Kraśko, sekretarz KW PZPR J. Szczeblew-

ski, prezes WK ZSL T. Sitek i przewodniczący WRN T. Gębicki. Łowicki Zespół Pieśni 

i Tańca przygotował półtoragodzinny koncert, na którym zaprezentowano swój 10-letni 

dorobek artystyczny
624

. Obchody okrągłej rocznicy działalności były także możliwością 

do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, pośród których niewątpliwie należy 
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 J. Łepeta, Jakby dziadek z grobu wstali…, „Dziennik Ludowy”, 1984, nr 180, s. 5. 
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 K-a, Na łowicką nutę, „Stolica”, 1965, s. 18. 
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„Głos Robotniczy”, 1963, nr 46, s. 4; M. Jagoszewski, Łowickie pasiaki w pomarańczowych ga-

jach Sycylii, „Dziennik Łódzki”, 1963, nr 49, s. 3; Śpiewaczka polska zdobyła I nagrodę w Llan-

gollen, „Głos Robotniczy”,1959, nr 61, s. 3. 
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 Z.S., Łowickie święto pieśni i tańca, „Głos Robotniczy”,1964, nr 34, s. 3. 



163 

 

zwrócić uwagę na liczne wyjazdy zagraniczne (m.in. do Anglii, Danii, NRD, Austrii, 

Włoch) z koncertami i udziały w prestiżowych konkursach
625

. Obecność Władysława 

Wojdy w ŁZPiT była bardzo istotna, nie tylko dlatego, że kierował on zespołem. Był 

także fenomenalnym gawędziarzem, dzięki czemu występy były zawsze pełne niesa-

mowitych opowieści. 

 Bardzo ważnym elementem współpracy pomiędzy zespołami był fakt wymiany 

członków obu grup i wspólne wyjazdy zagraniczne. Nie powinno to dziwić, chociażby 

dlatego, że tancerze oraz muzycy znali się dobrze; zawierali trwałe przyjaźnie, często 

nawet byli ze sobą spokrewnieni. Z takim transferem tańczących związany był wyjazd 

do Smoleńska na koncert w ramach porozumienia ziemi smoleńskiej i województwa 

łódzkiego, który miał miejsce w 1964 r.
626

. 

 W tym okresie niezwykle popularne stały się audycje Polskiego Radia zatytuło-

wane Wesoły Autobus
627

; skupiały one rzesze radiosłuchaczy. 

 

„Pamiętam to dość dobrze, że tam występowało wielu naszych. Kierowcą autobusu 

był pan Wincenty Kaźmierczak. Zawsze zaczynał audycję od słów «Jak się mota 

kochane ludziska?». […] Pamiętam też doskonale piosenkę, którą audycja się za-

czynała, bo przecież jak miałam te trzynaście lat, to już łapałam o co chodzi.         

A słowa piosenki były takie: Sroczka na płocie – aha – Wyjrzyj że no ociec – aha – 

Co tam pędzi drogą aż popatrzyć strach – Wesoły Autobus gna po kocich łbach – 

Śmiać się psze pana – aha – dobrze jest od rana – aha – Najsmutniejsza rzecz ka-

rawaniarza twarz – Pełna śmiechu beczka to autobus nasz.  Był gawędziarzem, 

świetnie opowiadał. Władał perfekcyjnie gwarą łowicką. Rodzice mi opowiadali, 

że on z radiem był związany już przed wojną. A po wojnie wciągnął do tego przed-

sięwzięcia swojego syna Janusza. […] Janusz to był w autobusie chyba od 1957 

roku. Sukcesywnie do współpracy z rodziną Kaźmierczaków włączali się inni ło-

wiccy gawędziarze, między innymi Władysław Wojda”
628

. 
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 E. Ostrowska, Życzymy sto lat. „A zagrajta muzykanty bo bierzeta grosz galanty”, „Dziennik 
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 Na odnotowanie zasługuje także fakt, że w 1959 r. łódzka Wytwórnia Filmów 

Oświatowych (funkcjonująca nieprzerwanie od 1949 r.) zrealizowała pod Łowiczem 

film pt. Wesele łowickie. W rolę Pana Młodego wcielił się wówczas Ludomir Goździ-

kiewicz. Ważnym elementem współpracy filmowców była konsultacja etnograficzna     

z Henrykiem Świątkowskim
629

.  

 Łowiccy regionaliści występowali także w innych produkcjach filmowych. 

Sześć lat później, w 1965 r. członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łowickiej brał 

udział w filmie Popioły. Jak wspomina Stanisław Madanowski: „Oprawę taneczną my 

obsługiwaliśmy. Byliśmy przebrani w kontusze, odpowiednio ubrani i ucharakteryzo-

wani”
630

. 

 Ciekawostką tego okresu jest także to, że w Łowiczu 8 sierpnia 1965 r. znajdo-

wała się główna meta wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Jak można się dowiedzieć 

z doniesienia prasowego umieszczonego w „Dzienniku Łódzkim”, publiczność w ocze-

kiwaniu na przyjazd kolarzy mogła wysłuchać koncertów gwiazd ówczesnej estrady. 

Wystąpili wówczas: Kalina Jędrusik, Violetta Villas, Barbara Dunin, Tadeusz Woźnia-

kowski i Zbigniew Kurtycz. Wieczorem przygotowano także występ zespołu ludowego 

przy akompaniamencie kapeli Zenona Jagiełły. Elementem wizualnym, towarzyszącym 

temu wydarzeniu był stylizowany kogut łowicki, z wpisanymi ważnymi informacjami, 

dotyczącymi zakończenia wyścigu kolarskiego w mieście
631

. 

 Wielki potencjał regionalistyczny, tkwiący w spuściźnie księżackiej dostrzegany 

był także na organizowanych poza Łowiczem i okolicą, licznych wystawach. Jednym    

z takich wydarzeń, była zorganizowana w dniach 16-28 października 1961 r. przez 

Okręgową Komisję Krajoznawczą PTTK w Łodzi i WKKFiT wystawa łowickich wyci-

nanek, która była odwiedzana przez Łodzian z wielkim zainteresowaniem. Prezentowa-

no na niej 38 papierowych dzieł należących do sztuki ludowej, wykonanych przez zna-

mienite wycinankarki. Ponieważ wystawa cieszyła się wielką popularnością, została 
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także zaprezentowana w innych miastach województwa: Pabianicach, Piotrkowie, Ra-

domsku i in.
632

. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 Szereg wydarzeń kulturalnych dotyczących miasta i regionu wymagało odpo-

wiedniej oprawy graficznej i atrakcyjnej scenografii. W sposób naturalny projekty te 

nawiązywały wprost do bogatej łowickiej kultury ludowej, a niektórzy plastycy potrafili 

wypracować oryginalne stylizacje. Na wielu archiwaliach można dostrzec wykonane     

z rozmachem dekoracje w postaci wycinanek łowickich, kogutów, szlaczków, pasiaków. 

Szereg takich elementów osiągających monumentalne rozmiary wrósł w krajobraz Ło-

wicza w centralnych jego miejscach. W tym okresie szczególne widoczne było odwo-

ływanie się do nadal żywej kultury Księżaków jako swoistej stylizacji do form dekora-

cyjnych, informacyjnych, a nawet propagandowych. 
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2. Regionalizm łowicki w okresie obchodów 1000-lecia Państwa           

Polskiego 

 

Wprowadzenie 

 

 Obchody przypadającego w 1966 r. Tysiąclecia Państwa Polskiego dotyczyły 

uroczystości rozłożonych w czasie od 1960 do 1966 r. Ogłoszono je oficjalnie uchwałą 

Sejmu wydaną w 1958 r.
633

. Całość zainaugurowała sesja plenarna Ogólnopolskiego 

Komitetu Frontu Jedności Narodu, która odbyła się 16 lutego 1960 r.
634

. 

 W związku z ogólnokrajowymi obchodami przygotowywano szereg różnego 

rodzaju działań  i inwestycji, mających poprawić wizerunek Polski oraz jakość życia jej 

mieszkańców; organizowano liczne konferencje, odczyty, otwierano nowe budynki uży-

teczności publicznej. Został przygotowany specjalny dokument zatytułowany Zasady 

organizacji Komitetu Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w m.st. Warszawie, 

który określał poszczególne zadania, jakie ma realizować ten specjalnie dla tego celu 

powołany organ. Należało do nich: 

 

„opracowywanie projektów, wniosków i opinii, mających na celu zapewnienie Ob-

chodom sprawnego przebiegu […], organizowanie wszechstronnej propagandy –  

w celu pobudzenia jak najszerszych rzesz mieszkańców Warszawy do stałego inte-

resowania się Obchodami i czynnego udziału w związanych z nimi akcjach […], 

współdziałanie z władzami oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacja-

mi społecznymi w zakresie realizowania przez szkoły, biblioteki, domy kultury, 

świetlice i tp. placówki […], uzgadnianie […] ich programów i działań […] gro-

madzenie różnych dokumentów o wartości archiwalnej, ilustrujących organizację   

i wyniki wszelkich akcji, dotyczących Obchodów /programy, instrukcje, sprawoz-

dania i tp.”
635

. 
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 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie obcho-
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635
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Pomimo, że dokument ten odnosił się bezpośrednio do stolicy Państwa, działania po-

dejmowane w związku z jubileuszem miały charakter ogólnopaństwowy i przeniosły się 

także na inne ośrodki miejskie. 

 Ogólnopaństwowe działania można przedstawić na podstawie odniesień do hi-

storii Polski. W 1960 r. zorganizowano obchody 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, 

22 lipca 1966 r. ulice Warszawy zapełnił wielotysięczny pochód składający się z przed-

stawicieli władz państwowych, wojskowych, sportowców oraz młodzieży. Wielką 

atrakcją defilady były pokazy lotnicze, w których samoloty przelatujące nad uczestni-

kami prezentowały sylwetkę orła oraz liczbę 1000
636

. Obchody, pojmowane jako jubile-

usz powstania państwa polskiego, zamknięto Kongresem Kultury Polskiej, który odbył 

się w dniach od 7 do 9 października 1966 r. Zaproszeni na niego zostali pisarze, na-

ukowcy oraz działacze, reprezentujący cały kraj
637

. 

 Uroczystościom towarzyszyły także dodatkowe elementy. Wyemitowano z tej 

okazji okolicznościowe monety. Projekty zostały wybrane w drodze konkursu, ogłoszo-

nego przez Narodowy Bank Polski w 1957 r. Ostatecznie wybrano propozycję Józefa 

Gosławskiego
638

, który zaprojektował monetę o nominale 10 zł zawierającą wizerunek 

Mieszka i Dobrawy. Numizmat ten, który ostatecznie opatrzono nominałem 100 zł, stał 

się jedną z najcenniejszych monet tamtych czasów. Należy podkreślić, że poza samą 

wartością nabywczą, został także okrzyknięty „najpiękniejszą monetą polską”
639

. 

 W czasie, kiedy oficjalnie władze inicjowały obchody Tysiąclecia Państwa Pol-

skiego, Kościół zaplanował religijne obchody, nazwane Milenium Chrztu Polski.         

16 kwietnia 1966 r. Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński (nazywany Prymasem 

Tysiąclecia), podczas inauguracji obchodów Milenium Chrztu Polski w Gnieźnie wy-

stąpił w asyście mężczyzn i dziewcząt ubranych w stroje łowickie
640

. 

 Uroczystości, tych na pozór dwóch równoległych obchodów, do historii przeszły 

jako walka kościoła z socjalizmem o rząd dusz. Tak na antenie Polskiego Radia sko-
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mentował to prof. Jerzy Eisler: „Spór o kształt polskiego Millenium. Tego, czy mamy 

świętować tysiąclecie chrześcijaństwa na ziemiach polskich, czy tysiąclecie państwo-

wości polskiej, której najdoskonalszą emanacją w zamyśle komunistów miała być Pol-

ska Ludowa, rozpalił namiętności aż do białości”
641

. 

 

 

 

 Także i w Łowiczu zorganizowano liczne akcje, mające na celu uroczyste upa-

miętnienie wydarzeń z 966 r. Zgodnie z wcześniej cytowanym dokumentem, który co 

prawda wyznaczał zadania dla Warszawy, w obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego    

w Łowiczu włączały się liczne organizacje i instytucje. 

 Jednym z istotnych wydarzeń związanych z tymi uroczystościami było przyjęcie 

w Łowiczu uczestników Sztafety Tysiąclecia. Było to nie lada przedsięwzięcie, które 

zakładało przejazd odległości 3.5 tys. km czterema różnymi trasami (Lublin – Zgorze-

lec, Chełm – Kołobrzeg, Bogatynia – Szczecin, Białystok – Gdańsk). Kolumna motocy-

kli i samochodów, chcąca upamiętnić Tysiąclecie Państwa Polskiego wyruszyła w drogę 

16 kwietnia 1966 r. Trasa kolumny, która wyruszyła z Chełma przebiegała właśnie przez 

Łowicz. W związku z tym, mieszkańcy miasta przygotowali uroczystości, by powitać 

uczestników sztafety. Witali ich przedstawiciele władzy powiatowej i miejskiej oraz 

licznie przybyłe delegacje z całego województwa łódzkiego. Wśród zaproszonych gości 

znajdował się m.in. I sekretarz KW PZPR Stefan Jędryszczak, prezes KW ZSL Tadeusz 

Sitek, prezes WRN Franciszek Grochalski czy sekretarz KW PZPR Wiesław Bek.       

To wydarzenie wpłynęło na życie łowiczan, także tych najmłodszych. W kronice jednej 

z łowickich szkół powszechnych zapisano: „Po wczorajszym powitaniu Sztafety przez 

społeczeństwo Łowicza w mieście zapanował iście świąteczny nastrój. W naszej szkole 

odbył się uroczysty apel. Młodzież wysłuchała przemówienia kierownika szkoły o isto-
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cie i znaczeniu tego rodzaju imprezy, odśpiewała kilka stosownych pieśni, a następnie 

udała się na Rynek Kościuszki”
642

. 

 Niezwykle uroczyście przygotowano pochód z okazji święta 1 Maja. Jak można 

odczytać z archiwalnych fotografii, brali w nim udział przedstawiciele niemal wszyst-

kich profesji, ludzie dojrzali, młodzież szkolna. Uczniowie łowickich szkół własnoręcz-

nie przygotowali kostiumy historyczne, prezentujące dzieje państwa polskiego od jego 

początków. O wydarzeniu tym napisano w „Głosie Robotniczym”: „Pochód łowicki     

w ogóle był pochodem młodości. Uczniowie Szkoły nr 1 i nr 2, uczniowie Technikum 

Mechanicznego, Elektrycznego i Technikum Ochrony Roślin z Dąbrowy Zduńskiej idą 

w strojach historycznych”
643

.W pochodzie tym brały także udział zespoły pieśni i tańca 

funkcjonujące w mieście i okolicy, o czym świadczy zapis z kroniki „Budowlanych”, 

informujący o występie dzieci podczas uroczystości związanych ze Świętem Pracy
644

. 

 Należy także wskazać kilka przykładów zaangażowania się w obchody poszcze-

gólnych instytucji i organizacji. Jak wcześniej wspomniałam, włączano do tego wyda-

rzenia niemalże każdego, dlatego też nie mogło zabraknąć udziału szkół. Szkoła Po-

wszechna nr 1, zobowiązała się do wykonania dodatkowego planu, mającego usprawnić 

działanie placówki w ramach Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pośród dwunastopunkto-

wego planu znalazło się m.in. odnowienie wszystkich klas, uporządkowanie i utrzyma-

nie estetycznego wyglądu otoczenia zewnętrznego szkoły, pomoc przy odnowieniu 

sprzętu ocalałego z pożaru sali gimnastycznej, poprawa wyników szkolnych uczniów, 

zaangażowanie się w prace społecznie użyteczne, jak uporządkowanie terenu wokół 

baszty gen. Stanisława Klickiego, a także roztoczenie opieki nad osobami starszymi      

z Łowicza
645

. Co ciekawe, w realizację tych zamierzeń chętnie zaangażowali się wszy-

scy związani ze szkołą: uczniowie, nauczyciele, pracownicy fizyczni szkoły oraz rodzi-

ce. W związku z wielkim zainteresowanie, została powołana specjalna Komisja Współ-

zawodnictwa, która miała oceniać poszczególne akcje i kolejność miejsc zajętych przez 

rywalizujące ze sobą grupy. Wręczenie nagród najlepszym klasom odbyło się 30 kwiet-

                                                 

642
 Archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowicz im. Tadeusza Kościuszki (ASP1), Kronika szko-

ły, t. 2. Egzemplarz nie posiada numeracji stron. 
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 „Głos Robotniczy”, 1966, nr 103, s. 3; K.W. Rutkowska, Łowicka Jedynka. Z dziejów Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, Łowicz 2017, s. 40. 
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 AMŁ, Kronika Dziecięcego Zespołu…, s. 13. 
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 Por. Lup, Szkoła Podstawowa nr 1 świeci przykładem, „Głos Robotniczy”, 1966, nr 123, s. 6. 
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nia 1966 r., podczas uroczystego apelu z okazji 1 maja
646

. Podobne inicjatywy miały 

miejsce w pozostałych placówkach oświatowych Łowicza. 

 W roku obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego także i w Łowiczu odbywały 

się liczne uroczystości, odwołujące się do milenijnej rocznicy, a swoją treścią odnoszą-

ce się do dziedzictwa kulturowego regionu. Wraz z nią zbiegło się także 15-lecie istnie-

nia w mieście spółdzielni „Sztuka Łowicka”. W związku z tym przygotowano z gmachu 

muzealnym wystawę poświęconą tej instytucji, na której zaprezentowano jej niezwykle 

bogaty dorobek. 

 

„Eksponowane w tej chwili materiały odzieżowe i dekoracyjne, barwne kilimy ło-

wickie, poduszki i zapaski, a także wycinanki, hafty, bukiety, lalki itd. obrazują po-

ziom wyrobów artystycznych «Sztuki Łowickiej». Jest on naprawdę wysoki! A po-

nieważ równocześnie spółdzielnia zdobywa dla państwa cenne dewizy, zdawać by 

się mogło, że korzysta ona z pełnego poparcia miarodajnych czynników i instytu-

cji”
647

. 

 

 Z okazji tego ważnego dla spółdzielni jubileuszu został wydany informator za-

wierający zwięzłe dane dotyczące podejmowanych zadań. Wymieniono w nim dwa 

główne cele, jakimi kierowała się ta instytucja: prowadzenie warsztatów i produkowa-

nie w nich artystycznych wyrobów ludowych oraz chałupnicza organizacja pracy, wy-

specjalizowana w ceramice, hafcie, wycinance, bukietach, pająkach, meblach, lalkach    

i innych małych elementach stanowiących doskonałą pamiątkę
648

. 

 W roku milenijnym w szczególny sposób obchodzone były uroczystości związa-

ne z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu. Stało się to pomimo           

że w 1966 r. nie przypadała okrągła rocznica powołania jednostki, której proweniencja 

sięgała 1879 r. 

 Rok jubileuszowy był doskonałą okazją do wypełnienia jeszcze innego zamie-

rzenia, jakie nałożyły ówczesne władze państwowe, a mianowicie budowania, otwiera-

nia i udostępniania obywatelom nowych budynków użyteczności publicznej. Także        

                                                 

646
 K.W. Rutkowska, Łowicka Jedynka..., s. 40; ASP1, Kronika szkoły, t. 2. 
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i w Łowiczu takie wydarzenia miało miejsce. Uważam za stosowne zaznaczyć, że plany 

rozbudowy jednej ze szkół powszechnych poczyniono już wcześniej, jednak widząc 

możliwość połączenia tej inwestycji z jubileuszem Tysiąclecia Państwa Polskiego, wy-

korzystano tę sytuację. Przy czym do użytku Szkołę Podstawową nr 4 oddano już          

3 września 1961 r., co współgrało z wcześniej wspomnianą ustawą, wprowadzającą ob-

chody milenijne na długo przed 1966 r. W kronice placówki odnotowano: 

„Szkoła została przygotowana na uroczystość otwarcia złożoną pracą wielu osób: 

grona nauczycielskiego, żołnierzy, rodziców, młodzieży Liceum Pedagogicznego,   

a także Majorowi Trawińskiemu, kapitanowi Wasilukowi, dyrektorowi Szeszkow-

skiemu, dyrektorowi Michałkiewiczowi, kierownikowi budowy Józefowi Durce, 

prof. Gustawowi Gęburze, prof. Józefowi Pobralskiemu, dyrektorowi Pakulskiemu, 

dyrektorowi Łapczyńskiemu, profesor Gajewskiej, prof. Koteckiemu, prof. Zie-

miańczykowi, prof. Serwachowi i prof. Marianowi Moskwie należy się podzięko-

wanie z wpisaniem do kroniki za ich wielki wkład w budowę szkoły, jak i przygo-

towania do uroczystości”
649

. 

 

 Nowa placówka oświatowa otrzymała imię Marii Konopnickiej; budynek zaś 

wyposażony był w nowoczesne na owe czasy pomoce naukowe, pracownie, salę gimna-

styczną i inne pomieszczenia. Elementem regionalistycznym było malowidło w holu 

szkoły na parterze przedstawiające Lecha, Czecha i Rusa, odwołujące się do powstania 

państwa polskiego. Autorem tego wielkoformatowego dzieła był łowicki artysta, regio-

nalista, Zdzisław Pągowski. 

 Warto nadmienić, że łowicki akcent pojawił się także w uroczystościach jubile-

uszowych wykraczających poza region. Dzieci zrzeszone w zespole „Budowlani” brały 

udział w Dniach Folkloru Ziemi Łódzkiej zorganizowanych w Łodzi 14 czerwca 1966 r. 

Po przejściu korowodu ulicami miasta, wystąpiły one w koncercie, na którym był obec-

ny ówczesny ministrem kultury i sztuki, Lucjanem Motyką
650

. 

 Na przeciwległej szali celebracji obchodów, Kościół łowicki znajdujący się pod 

jurysdykcją archidiecezji warszawskiej wcześniej zaplanował i postanowił przywrócić  

z tej okazji wiernym kościół św. Leonarda i św. Małgorzaty. Obiekt sakralny uległ 
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zniszczeniu podczas działań drugiej wojny światowej i długo czekał na podjęcie prac 

remontowych. Całemu przedsięwzięciu patronował ks. prałat Józef Wieteska, proboszcz 

parafii kolegiackiej w Łowiczu. Jak zapisano w kronice parafialnej: „Odbudowa kościo-

ła św. Leonarda jako votum 1000-lecia”
651

. 

 Ważnym wydarzeniem dla religijnych mieszkańców Łowicza i okolicznych 

miejscowości był przyjazd prymasa Polski, Stefana Wyszyńskiego, który miał miejsce 

13 marca 1966 r. o godzinie 16.00. W kolegiacie zebrał się liczny tłum wiernych. „Po 

powitaniu w w. drzwiach, przy śpiewie Wierzę w Boga, ks. Prymas zasiadł na tronie 

[…] biorąc udział w nabożeństwie Gorzkich Żali, w czasie których z ambony wygłosił 

godzinne kazanie”
652

. 

 W cytowanej powyżej Kronice Parafialnej Kolegiaty Łowickiej od 1938 r. 

umieszczone są także rysunki upamiętniające wydarzenia związane z milenijnym jubi-

leuszem. Można pomyśleć, że była to forma upominku przekazanego prymasowi, po-

nieważ na pierwszym z nich znajduje się inskrypcja: „Jego Eminencji Księdzu Kardy-

nałowi Prymasowi Polski na pamiątkę nawiedzenia prymasowskiej kolegiaty łowickiej 

13 marca 1966 r.”
653

. Po tej karcie następują dwa rysunki; pierwszy przedstawiający 

odbudowany z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego kościół pw. św. Leonarda               

i św. Małgorzaty, drugi zaś uwieczniający wizerunek łowickiej kolegiaty w roku mile-

nijnym. Prymas Tysiąclecia otrzymał je w formie drzeworytu od ówczesnego probosz-

cza parafii kolegiackiej, prałata Józefa Wieteski
654

. 

 Na podstawie dokumentów znajdujących się w łódzkim oddziale Instytutu Pa-

mięci Narodowej można wywnioskować, że główne obchody milenijne w Łowiczu we-

dług planu miały się odbyć 15 sierpnia 1966 r. Na uroczystościach oprócz osoby pryma-

sa Polski miał być także biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Wacław Ma-

jewski, a także około 50 księży asysty. Plan zakładał, że homilię wygłosi kardynał Wy-

szyński, który poprowadzi także procesję w obrębie kościoła. Jednak pasterz polskiego 
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Kościoła nie był obecny w tym czasie w Łowiczu, a kazanie wygłosił biskup Wacław 

Majewski
655

. 

 Jak wynika z dalszej lektury kroniki, obchodom tym towarzyszyła także ekspo-

zycja zatytułowana Wystawa Milenijna, na której zwiedzający mogli zobaczyć skarby 

arcybiskupów gnieźnieńskich. Myślę, że wszystkie eksponaty pochodziły z kolegiac-

kiego skarbca. Na zachowanych fotografiach można zauważyć portrety i inne pamiątki 

po książętach kościoła związanych z Łowiczem, należące do nich ornaty, liczne staro-

druki wydawane w drukarni łowickiej. Zaprezentowano także marmurowe fragmenty 

dawnego budynku głównej świątyni Łowicza, odnalezione w latach 1962-1963
656

. 

 Duże zainteresowanie i włączenie się mieszkańców Łowicza i okolic w obchody 

związane z Tysiącleciem Państwa Polskiego obudziły wśród nich potrzebę realizowania 

się w życiu społeczno-kulturalnym miasta i regionu. Dlatego też okres, który nastąpił 

bezpośrednio po zakończeniu głównych obchodów milenijnych spowodował kolejny 

etap widocznej działalności regionalistycznych.  

 Można uznać, że powstające krótko po obchodach jubileuszu organizacje spo-

łeczne mogą być swego rodzaju wyrazem potrzeby zrzeszania się łowiczan i wspólnego 

pielęgnowania rodzimej kultury, a także pokłosiem szeregu przedsięwzięć ogólnopań-

stwowych. Jednym z jej przejawów było powołanie w 1967 r. Towarzystwa Przyjaciół 

Łowicza i Ziemi Łowickiej
657

. Idea powstania tej organizacji zrodziła się pośród osób 

bezpośrednio związanych z organizowaniem Dni Łowicza i Ziemi Łowickiej, które już 

od okresu międzywojennego stanowiły swego rodzaju atrakcję turystyczną. To właśnie 

podczas prac nad kolejnym świętem miasta, w bliskim porozumieniu z władzami Łowi-

cza, pojawił się pomysł, zarys statutu oraz cele, które towarzystwo miało by realizować. 

I tak 20 maja 1967 r. w sali radzieckiej łowickiego ratusza miało miejsce zebranie zało-

życielskie Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, w którym uczestniczyło 

65 osób interesujących się losem miasta
658

. Stosunkowo szybko, ponieważ już 9 paź-

dziernika 1967 r., zatwierdzono statut oraz zarejestrowano towarzystwo w Rejestrze 
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Stowarzyszeń i Związków, nadając mu numer 739. Decyzję o jego rejestracji wydał 

Aleksander Rybałow, pełniący funkcję kierownika Wydziału Spraw Społecznych
659

. 

 Pierwszym Zarządem, który się ukonstytuował, przewodził Wincenty Kaźmier-

czak, funkcję wice prezesów pełnili Irena Trawińska i Jerzy Maciejak. W skład Zarządu 

weszli także: Jerzy Kuczyński – sekretarz, Jan Kępka – skarbnik, Jan Kołaczyński, Cze-

sław Motyliński, Janusz Zakrzewski, Stanisław Rokicki, Roman Kołaczyński, Zofia 

Niedziałkowska, Jan Wegner, Zygmunt Pągowski, Leon Lesiak, Mieczysław Ancero-

wicz i Henryk Świątkowski
660

. Jan Kołaczyński początkowo był członkiem Prezydium, 

jednak później przez wiele lat piastował funkcję wiceprezesa
661

. 

 Członkiem towarzystwa mogła zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia 

i była żywo zainteresowana prowadzeniem działalności na rzecz Łowicza i regionu. 

Poza członkostwem zwyczajnym przewidziano także zbiorową formę uczestnictwa      

w życiu TPŁiZŁ, przeznaczoną dla zakładów pracy, szkół czy innych organizacji. 

 Celami statutowymi było przede wszystkim „krzewienie miłości do Łowicza”,   

a co za tym idzie działanie na rzecz rozwoju całego regionu. Realizację tych zadań pla-

nowano prowadzić wielotorowo, a mianowicie poprzez propagowanie regionu łowic-

kiego w Polsce i za granicą, włączanie w działalność regionalistyczną miejscowych oraz 

ścisłą współpracę z organami państwowymi. Dodatkowo pragnieniem towarzystwa było 

roztoczenie opieki nad osobami szczególnie zasłużonymi dla regionu – m.in. dotyczyło 

to promowania twórczości artystów ludowych na wystawach i konkursach w kraju         

i poza jego granicami. 

„Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej postawiło sobie ambitne cele, 

do których należy m.in. kultywowanie tradycji i dorobku tutejszych mieszkańców, 

popularyzowanie wyników badań naukowych, organizowanie imprez kulturalnych 

oraz aktywizacja środowiska na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju regio-

nu”
662

. 
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Każda osoba należąca do towarzystwa otrzymywała legitymację członkowską, opra-

wioną w płótno z charakterystycznym łowickim wzorem
663

. Tak wspomina ów doku-

ment syn członkini towarzystwa: 

 

„To była taka książeczka oprawna w płótno z utkanym cienkim barwnym pasia-

kiem łowickim. Członkowie dostawali też chyba miedziane znaczki organizacji na 

szpilce. […] Może nie tyle książeczka, ale taka okładeczka, bardzo dokładnie zro-

biona introligatorsko w drukarni na Podrzecznej. Słyszałem potem, że na klatce 

schodowej w administracyjnej części muzeum, tuż przy wejściu na strych była 

drewniana szafa z jakimiś dokumentami i sporym zapasem znaczków legityma-

cji”
664

. 

 

 Jednym z elementów, które jednoczyły członków towarzystwa było zaprojekto-

wanie w 1968 r. przez Zdzisława Pągowskiego, wyżej wspomnianego przez interlokuto-

ra, znaczka organizacyjnego. 

 

„Ten znaczek był zaprojektowany tak, jak większość prac Pągowskiego. To nawet 

teraz łatwo to określić, bo Zdzisław miał taką charakterystyczną kreskę. Znaczek 

był owalny, w centralnej części umieszczono stylizowany herb Łowicza. Dwa peli-

kany, a pomiędzy nimi coś, co miało być drzewem, ale wygląda jak kwiat z zazna-

czonymi korzeniami. Dookoła tego herbu był napis, trochę skrócony. Widniało na 

nim Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łowickiej. A napis ten jeszcze był okolony ta-

kim jakby wieńcem laurowym. Taka była ta odznaka. A na papierach różnego sor-

tymentu był taki, tyle, że rysowany”
665

. 

 

Obecność tego znaku rozpoznawczego spowodowała, że umieszczano go na wszelkich 

drukach i wydawnictwach towarzystwa. 

 Od samego początku swojego istnienia Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi 

Łowickiej włączyło się w działalność regionalistyczną, organizując liczne przedsię-
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wzięcia. Na uwagę zasługuje fakt, że zapoczątkowali oni akcję odnawiania na miejsco-

wych cmentarzach grobów zasłużonych łowiczan
666

. Bardzo aktywnie działała sekcja 

konkursowa. Już w 1968 r. zorganizowano konkurs pod nazwą Wspomnienia łowiczan  

o Ziemi Łowickiej. Celem właśnie takiej akcji było popularyzowanie wiedzy o rodzin-

nym mieście i regionie dzięki pamiętnikom, reportażom i wspomnieniom. W rozstrzy-

gnięciu konkursu nie wyłoniono pierwszego i drugiego miejsca. Trzecią nagrodę otrzy-

mał Janusz Zakrzewski za pracę pt. Krótka relacja o Łowiczu i Ziemi Łowickiej w latach 

1956-1968, natomiast wyróżnienie otrzymali Czesław Motyliński i Tomasz Kazimiero-

wicz za Wieś moja i okoliczne do 1914 r.
667

. 

 W roku kolejnym, 1969, przy okazji obchodów Dni Łowicza przygotowano 

konkurs fotograficzny pod hasłem Ziemia Łowicka w fotografii. Rozstrzygnięcie kon-

kursu odbyło w dwóch kategoriach: profesjonalnych fotografików i amatorów. W tej 

pierwszej najlepszą pracą była fotografia łowickiego lekarza dentysty Romualda Kowa-

lika. Wśród amatorów nagrody zdobyli pochodzący z Łodzi: Janina Makowska i Jaro-

sław Makowski
668

. Należy podkreślić, że konkurs ten zorganizowano we współpracy    

z łowickim Amatorskim Klubem Filmowym „Kodra”
669

. 

 W 1970 r. przygotowano specjalny konkurs przeznaczony dla uczniów ostatnich 

klas szkół podstawowych mający krzewić wśród młodzieży zainteresowanie historią      

i kulturą regionu. W szranki do rywalizacji zatytułowanej „Czy znasz swoje miasto        

i powiat” stanęło 800 uczniów z 31 placówek szkolnych regionu
670

. 

 Równoległą formą aktywności towarzystwa była działalność wydawnicza.        

W 1970 r. z okazji Dni Łowicza przygotowano specjalną jednodniówkę zatytułowaną 

Ziemia Łowicka, biuletyn informacyjny ze sprawozdaniem z I Walnego Zebrania oraz 

cztery sztuki Księgi Pamiątkowej Dni Łowicza i Ziemi Łowickiej w 1970 r.
671

.  

 Statutowa działalność Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej zwią-

zana była także ze ścisłą współpracą z licznie działającymi organizacjami regionalnymi. 

Należy wspomnieć chociażby o związkach z Łowickim Oddziałem Polskiego Towarzy-

stwa Turystyczno-Krajoznawczego, Towarzystwem Przyjaciół Muzeum i łowickim mu-
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zeum; Kołem Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Łowiczu czy Kołem Wychowanków    

i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu. Działania te zaowoco-

wały szeregiem interesujących inicjatyw i wydarzeń, które można śmiało nazwać przed-

sięwzięciami o charakterze regionalistycznym. 

 Wraz z PTTK organizowano, wcześniej wspomniane Dni Łowicza, Dni Turysty-

ki Łowickiej, a także plenerowe dożynki. Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum 

współpracowano przy projektach skansenu, ale także przy organizacji sesji naukowych, 

jak np. międzynarodowej sesji poświęconej Stanisławowi Noakowskiemu. Ścisłe kon-

takty z Kołem Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Łowiczu zaowocowały niezliczonymi 

wręcz konkursami i wystawami o charakterze regionalnym. W 1968 r. towarzystwo 

wraz z kołem wychowanków przygotowało uroczystości z okazji obchodów 300-lecia 

istnienia szkół średnich w Łowiczu. Połączono je z VIII Zjazdem Wychowanków. Jubi-

leusz uświetnił koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”, a konferansje-

rem wydarzenia był Wincenty Kaźmierczak
672

. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane 

w porozumieniu z innymi organizacjami miały na celu przybliżenie historii miasta         

i regionu oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Łowicza i turystów na niepowtarzalną, 

jeszcze wówczas żywą, kulturę ludową tutejszej ludności. Od 1970 r. cykliczne wyda-

rzenia przyciągały turystów, którzy mogli zapoznać się z oryginalnymi obrzędami, cha-

rakterystycznymi dla wsi łowickiej. 

 Ważnym i chyba nadrzędnym celem, jaki sobie nałożyło towarzystwo, było 

stworzenie Łowickiego Parku Etnograficznego. Wcześniej wspomniana inicjatywa To-

warzystwa Przyjaciół Muzeum i otwarcie mikro-skansenu przy muzeum nie było wy-

starczające. Dlatego też działające wówczas organizacje postanowiły połączyć swoje 

siły, by móc zrealizować postawiony sobie cel. Spotkanie, na którym podjęto dyskusje 

na ten temat odbyło się 31 maja 1969 r., a wzięli w nim udział dyrektor Muzeum Naro-

dowego w Warszawie prof. Stanisław Lorentz, dyrekcja łowickiego muzeum oraz 

przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Towarzystwa Przyjaciół Łowicza      

i Ziemi Łowickiej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
673

. Na 

zebraniu tym kustosz muzeum, w osobie Henryka Świątkowskiego, powiedział: „Park 

winien być ośrodkiem żywym i spełniać trzy podstawowe funkcje: wystawienniczą, 
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naukową oraz rekreacyjną dla mieszkańców Łowicza i okolicznych wsi”
674

. Należy 

podkreślić, że pomysł skansenu nie był nową ideą, wszakże jeszcze w okresie między-

wojennym ówcześni regionaliści mieli taki plan. 

 Jednym w głównych problemów było umiejscowienie parku etnograficznego. 

Wybrano kilka dogodnych lokalizacji: jedną z nich był teren o powierzchni 6 ha w Zła-

kowie Kościelnym, przy drodze na Mastki. Obiekt był przygotowany ciekawie, ponie-

waż znajdował się na nim wykop o powierzchni 1 ha, który miałby stać się stawem, 

dzięki czemu można by było odpowiednio zaaranżować wygląd łowickiej wsi. Jednak 

pomimo wielu zalet, pomysłodawcy zauważyli sporo minusów, jak chociażby znaczna 

odległość od Łowicza i od drogi Warszawa-Poznań. 

 Kolejną propozycją miały więc się stać Boczki, stanowiące niezwykłą atrakcję 

dla turystów ze względu na osobę Józefa Chełmońskiego. Dodatkowym atutem miała 

być bliskość do zabytkowego, drewnianego kościoła oraz piękny park ze stawem. Jed-

nak i tu pojawił się poważny problem. Ziemia, którą brano pod uwagę była dobrej jako-

ści, więc wielkim marnotrawstwem było by ją wykorzystać na potrzeby budowy skan-

senu. 

 Trzecim pomysłem usytuowania parku etnograficznego były ziemie w okolicy 

Arkadii, jednak właściciele terenu nie wyrazili zgody przekazania go na te potrzeby. 

Dlatego też zaczęto interesować się obszarem znajdującym się za lasami nieborowski-

mi, na gruncie piaszczystym. Problemem z tym wypadku okazało się to, że należały one 

łącznie do sześciu różnych właścicieli, którzy jednogłośnie sprzeciwili się budowie 

skansenu na ich polach. 

 Niestrudzenie jednak szukano odpowiedniego miejsca dla ekspozycji plenero-

wej. Zainteresowano się działką także o powierzchni 6 ha we wsi Bobrowniki. Atutem 

tego terenu była rzeka Skierniewka, młyn wodny oraz okoliczne lasy. Minusem inwe-

stycji stał się jednak zły dojazd do terenu. 

 Dopiero szósta lokalizacja okazała się odpowiednia pod każdym względem. 

Wybór ostatecznie padł na Maurzyce, wieś w gminie Zduny znajdującą się w bezpo-

średniej bliskości do trasy Warszawa-Poznań. Większych trudności nie nastręczał także 

wykup działki od jej dotychczasowych właścicieli. Należy podkreślić, że propozycja 
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budowy parku etnograficznego w Maurzycach została pozytywnie oceniona zarówno 

przez Mieczysława Pacuta, konserwatora zabytków, jak i prof. Ignacego Tłoczka, kie-

rownika Katedry Budownictwa Wiejskiego SGGW. Zakupiono teren o powierzchni 

16,35 ha i rozpoczęto prace mające na celu otwarcie Łowickiego Parku Etnograficzne-

go
675

. Jak zapisano w Biuletynie Informacyjnym relacjonującym 10-letnią działalność 

Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, nowy skansen miał być zupełnie 

innym muzeum na świeżym powietrzu niż funkcjonujące wówczas na terenie kraju.   

Od samego początku pomysłodawcy pragnęli by umieszczano tam zabudowania wiej-

skie zgodne z ciągami wsi charakterystycznymi dla XVIII i XIX w.
676

. Należy przy-

puszczać, że jedną z przesłanek wyboru Maurzyc jako miejsca budowy ekspozycji ple-

nerowej stała się bliskość unikalnego zabytku techniki w postaci pierwszego na świecie 

spawanego mostu drogowego, wybudowanego opodal w latach 1928-1929 według pro-

jektu prof. Stefana Bryły
677

. 

 Czas związany z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego to także okres roz-

woju kapel ludowych oraz zespołów pieśni i tańca. Ciekawym rozwiązaniem było utwo-

rzenie przy funkcjonującym w Łowiczu Powiatowym Domu Kultury, Klubu Kapel Lu-

dowych, którego koordynatorem był Tadeusz Klimczak, będący kierownikiem ognisk 

muzycznych w Łowiczu. Zauważył on wielki potencjał turystyczny nie tylko w kulturze 

regionu, ale także w jej szczególnym aspekcie jakim jest taniec i śpiew ludowy. Pod 

opieką klubu, jak podał reporter „Dziennika Ludowego” z 1970 r., znalazło się sześć 

kapel ludowych, nie tylko z miasta ale i okolicznych wsi
678

. 

 Warto także zwrócić uwagę na powstanie w tym czasie zakładu pracy, jakim był 

Zakład Przemysłu Pończoszniczego „Syntex”, zajmujący się produkcją skarpet, poń-

czoch i rajstop. Na terenie miasta funkcjonuje on od 1968 r. Na zakład ten składały się 

trzy samodzielne wydziały produkcyjne oraz pomocnicze (skręcalnia, farbiarnia, maga-

zyny, warsztaty, garaże). Od samego początku „Syntex” był miejscem pracy wielu łowi-
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czan i mieszkańców okolicznych wsi, którzy otrzymując w Łowiczu pracę, zostawali tu 

na stałe. W pierwszych latach działalności zakładu, zatrudnionych w nim było niemal 

3000 osób
679

. W momencie swojego powstania był najnowocześniejszą fabryką tego 

rodzaju wyrobów, stanowiąc w pewnym sensie silną konkurencję dla włókienniczej 

Łodzi. Istotnym z punktu widzenia regionalizmu elementem jest fakt wykorzystania 

przez tę firmę stylizowanego koguta umieszczonego na gmachu budynku biurowego, 

nawiązującego do łowickiej wycinanki. Znak ten stanowił także sygnaturę wszelkiego 

typu etykiet i opakowań stosowanych przez to przedsiębiorstwo przez kilkadziesiąt lat. 

Produkcji „Syntexu” w 1969 r. poświęcono jeden z filmów Polskiej Kroniki Filmo-

wej
680

. 

 Emerytowany pracownik tego zakładu tak wspomina początki jego funkcjono-

wania: 

„Nazwa Syntex jest niestety bardzo podobna do sentexu, materiału wybuchowego. 

Była to ponoć wielka przeszkoda w zarejestrowaniu nazwy naszego zakładu          

w Urzędzie Patentowym. Także i oryginalne, jak nam się wszystkim wydawało lo-

go Syntex w takim owalu ponoć zostało rozpoznane jako bardzo podobny znak do 

emblematu Forda. Może dlatego postawiony także na dachu, ale obecny na na-

szych wyrobach kogut łowicki stał się naszym wyróżnikiem”
681

. 

 

 Lata przypadające na okres obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i bezpo-

średnio po ich zakończeniu obfitowały także w działalność regionalistyczną innych or-

ganizacji i instytucji, które powstały znacznie wcześniej. Należy odnieść się także do 

prac Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, które już w 1970 r. wydało pierwszą swoją pu-

blikację, poświęconą wcześniej wspomnianemu Ośrodkowi Plenerowemu Budownic-

twa. 

 W dalszym ciągu kontynuowano prace związane z katalogowaniem zbiorów 

zakupionych z funduszu towarzystwa. Dokonano wówczas opracowania 2000 kart kata-

logowych zbiorów znajdujących się na stałe w łowickim muzeum. Warto podkreślić,   

że wzmożono także działalność edukacyjną i kulturalno-oświatową, poprzez organizo-
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wanie licznych odczytów prelekcji, lekcji muzealnych, koncertów czy wystaw czaso-

wych. 

 Jak można zauważyć także i 1966 r. był istotny dla działalności łowickiego od-

działu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ponieważ od tego roku 

zaczęto przykładać większą wagę do tworzenia, jak i przechowywania dokumentacji 

dotyczącej aktywności koła. Zainaugurowała ją 25 lutego 1966 r. Danuta Zabrzewska, 

pełniąca wówczas funkcję Prezesa Koła. W tym czasie, według jej prywatnych notatek, 

w łowickim PTTK było 15 aktywnych przewodników turystycznych, przy czym upraw-

nienia do oprowadzania po Łowiczu i Ziemi Łowickiej miały łącznie 23 osoby
682

. Warto 

wspomnieć, że w szkolenie przyszłych przewodników zaangażował się dr doc. Jan We-

gner. 

 W październiku 1967 r. rozpoczęto w Łowiczu pierwszy kurs przewodnicki, 

którego zakończenie uprawniało do oprowadzania po całym ówczesnym województwie 

łódzkim. Szkolenie to trwało do czerwca 1968 r. Według zapisów PTTK, uprawnienia te 

uzyskało 14 słuchaczy. Oprowadzonych wycieczek przybywało z roku na rok. Jak od-

notowano w statystykach, tylko w 1969 r. oprowadzono aż 234 grupy
683

. Zważywszy na 

rozpowszechnioną wówczas turystykę zorganizowaną, jako grupę można uznać około 

50 osób, co potwierdza średnia pojemność ówczesnych autokarów. 

 Łowicki oddział PTTK poza oprowadzaniem grup przyjezdnych, organizował 

także różne atrakcje dla zainteresowanych historią i tradycją mieszkańców miasta i oko-

lic. Specjalnie dla tej coraz liczniejszej grupy osób przygotowywano spacery z prze-

wodnikami pod nazwą Czy znasz swoje miasto?. W ramach tej akcji gruntownie opra-

cowano cztery trasy: muzeum; ul. Bieruta (obecnie Zduńska), Rynek Kilińskiego (obec-

nie Nowy Rynek), Stanisławskiego; Świerczewskiego (obecnie 3 Maja), Tkaczew, Klic-

kiego, 1 Maja i al. Sienkiewicza; Rynek Kościuszki (obecnie Stary Rynek), Podrzeczna 

i ruiny zamku
684

. Spacery te cieszyły się ogromną popularnością o czym świadczy rela-

cja jednej z uczestniczek tych spacerów: 

„Oj pamiętam to bardzo dobrze. Interesowałam się tym co się u nas w mieście 

działo. Miałam wtedy małe dziecko, byłam na urlopie macierzyńskim, to chodzi-

łam na te spacery. Trochę dla zdrowia, trochę dlatego, że chciałam wyjść do ludzi. 
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Najbardziej mi się podobała ta wycieczka, która ruszała ze Starego Rynku. Prze-

wodnik opowiadał ciekawie co na rynku się znajduje, kiedy co powstało, kto tu 

mieszkał, co robił. Potem spacerkiem przez Podrzeczną. Pawie o każdej kamienicy 

coś mówił. Ja tylko to co mówił w myślach sobie przepowiadałam z tym co ja wie-

działam. Że tu jest kamienica Janczich, a tu że uchodźcy z powstania byli zakwate-

rowani, a że ta kamienica jest na głazach. Ostatnim punktem wycieczki był zamek. 

A raczej to co z niego zostało. Było tam trochę niebezpiecznie. Przewodnik to tak 

opowiadał o tym, że miałam wrażenie, że nie chodzę po ruinach, ale po tych kory-

tarzach i salach, po których chodzili arcybiskupi gnieźnieńscy. To były takie cie-

kawe podróże w czasie. Szkoda tylko, że tak mało tych spacerów było. To znaczy, 

często się odbywały, ale tylko kilka tras było. Bo przecież mogli po całym Łowiczu 

chodzić, a nie tylko głównymi ulicami”
685

. 

 

 Oddział prowadził także działalność wydawniczą. Publikował m.in. materiały 

szkoleniowe pod hasłem Z PTTK po kraju i Ziemi Łowickiej
686

. Dodatkowo planowano 

także wydać w 1967 r. biuletyn poświęcony miastu. Niestety pomysł ten nie został zre-

alizowany ze względu na brak zainteresowania ze strony władz miejskich i oddziału 

towarzystwa
687

. 

 Należy wspomnieć także o osobach, które w niezwykle aktywny sposób, anga-

żowały się w działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział 

w Łowiczu. Poświęcili swój wolny czas, a także wykorzystali talenty, by poprzez udział 

w PTTK przysłużyć się także swojej „małej ojczyźnie”. Jedną z tych postaci jest nie-

wątpliwie Zdzisław Pągowski, wielokrotnie przeze mnie przywoływany. Swoje umie-

jętności przelał na papier wykonując wiele prac, znaków okolicznościowych, dzięki 

czemu przyczynił się do upowszechnienia i propagowania ruchu turystycznego. Będąc 

jednocześnie członkiem towarzystwa projektował także znaczki rajdowe i jubileuszowe. 

Kontynuatorem jego pracy, po śmierci Pągowskiego został Marian Kępka, grafik ama-

tor, zajmujący się głównie linorytnictwem
688

. 

 Koniec lat 60. XX w. to także wzrost zainteresowania się twórczością miejsco-

wych artystów ludowych oraz pracami wykonywanymi przez Spółdzielnię Przemysłu 
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Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka” w Łowiczu. Największą popularnością 

cieszyły się wycinanki i hafty ludowe o czym może świadczyć fakt, że w 1969 r. spół-

dzielnia zrzeszała ponad 125 wybitnych twórców
689

. W tym też czasie znacznie wzmógł 

się eksport, także zagraniczny. Wyroby produkowane w Łowiczu wysyłano do Szwecji, 

Szwajcarii, Włoch, Danii, Czechosłowacji, Kanady, Australii a nawet Nigerii
690

. Wiel-

kość eksportu może potwierdzić informacja, iż w 1967 r. samych wycinanek Łowickich 

wysłano 660 tys. sztuk
691

. Warto dodać, że w 1970 r. Zdzisław Pągowski, będący na 

początku jej istnienia konsultantem w kwestii tkanin, pracował w „Sztuce Łowickiej” 

jako kierownik artystyczny
692

. 

 Kiedy w 1969 r. organizowano ogólnopolskie obchody 25-lecia PRL, także ło-

wickie instytucje wzięły w nich udział. Przygotowano wówczas różne akcje o charakte-

rze społeczno-kulturalnym. W kronice jednej z łowickich szkół zapisano: „Wzorem 

całego kraju podejmowaliśmy zobowiązania mające na celu wzmożenie wysiłku w na-

uce i w pracach społecznych dla dobra szkoły i miasta”
693

. W ramach tego postanowie-

nia szczególnie dbano o uporządkowanie terenu szkolnego, odnowiono klasy, które na-

stępnie udekorowano hasłami jubileuszowymi. Zewnętrznym aktem pracy społecznej 

było porządkowanie parku nad Bzurą oraz skwerku, zwanego popularnie Końskim Tar-

giem. Jednak prace porządkowe związane były także z innym wydarzeniem, które        

w niedługim czasie miało miejsce w Łowiczu. Całe miasto zaangażowało się w nie, 

ponieważ 27 kwietnia 1969 r. odbywał się Telewizyjny Turniej Miast, w którym Łowicz 

rywalizował z Sieradzem
694

. 

 Dokument Polskiej Kroniki Filmowej, wyemitowany 13 maja 1969 r. ukazuje 

rozmach przedsięwzięcia. Był to piętnasty TTM. Poza występami osób w regionalnych 

strojach ludowych przygotowano rewię mody ubrań stylizowanych właśnie tradycyj-

nymi strojami. Prezentowały je modelki łódzkiej Telimeny. W starciu tym wygrał Sie-

                                                 

689
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s. 5; K. Wyrzykowska, Jutro, w niedzielę… Sieradz – Łowicz w turniejowych szarnkach, „Dziennik 

Łódzki”, 1969, nr 98, s. 5. 
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radz 8:10, jednak oba miasta otrzymały premie
695

. Organizatorzy tego turnieju postano-

wili zaprezentować oba miasta, wykorzystując ich tradycje regionalne. Pośród konku-

rencji przygotowano m.in. rywalizację na przyśpiewki ludowe, prace gospodarskie jak 

cięcie sieczki, dojenie krów, przędzenie. Dokonano także swego rodzaju hiperboliczne-

go pokazania wsi sieradzkiej i łowickiej, poprzez wyścig slalomowy traktorów, czy 

konkurs na największego plotkarza wśród sołtysów. Obowiązkowym punktem progra-

mu były występy regionalnych zespołów pieśni i tańca
696

. Odniesiono się także do sztu-

ki ludowej, zarówno w konkursie wycinankarskim, jak i w monumentalnych dekora-

cjach. O nich napisano na łamach tygodnika „Odgłosy”: 

„Nad trójkątnym rynkiem powiewają kolorowe «pająki» – właściwie «maxi-

pająki» o parometrowych średnicach nad którymi łowicka ekipa pracowała wiele 

dni. Nikt jeszcze wówczas nie wiedział, że «pająki» zginą zupełnie na telewizyj-

nym ekranie, że zaledwie jeden czy drugi mignie nam na moment… Na razie 

wszyscy są przejęci «pająkami», którymi targa wiatr, które zrywają się z lin i huś-

tają na wietrze. Powiększone, olbrzymie wzory łowickich wycinanek odklejają się 

od drewnianej konstrukcji”
697

. 

 

 Rywalizacja była burzliwa i nie obyło się bez ofiar. Jak wspomina jeden z wi-

dzów tego wydarzenia: „Zapowiadali, że niedługo wchodzimy na antenę, a tu nagle 

oberwał się jeden pająk i uderzyło w kilka osób. I musiała przyjechać karetka. Spadło 

na kogoś i podobno połamało mu kręgosłup. [...] Pamiętam, że na Nowym Rynku usta-

wiono na rusztowaniach taki wielki napis Łowicz”
698

. 

 Wygraną Sieradza tak zrelacjonował Karol Badziak na łamach wcześniej wspo-

mnianego czasopisma: 

 

„Pokonani łowiczanie chyłkiem opuszczali miasto. A tymczasem wirował Sieradz 

w tanecznej wiktorii. Tańczył przewodniczący Powiatowej Rady z przewodniczącą 

Koła Gospodyń, właścicielką 19-kilogramowego indyka, tańczył przewodniczący 
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Miejskiej Rady z właścicielką największego koguta w powiecie, a sekretarz tejże 

rady z właścicielką najcięższej gęsi Rozalią Ślipek z Monic, najlepszy furman tań-

czył z właścicielką potężnego kaczora, tańczył najlepszy traktorzysta, tańczyli 

wszyscy. I ci od drobiu i ci od wycinanek i ci od sieradzkich pasiaków. A nad 

wszystkim górował w tanecznym korowodzie długi melancholijny Jan Suzin, oble-

gany przez rój sieradzkich wielbicielek. Może i zakonnice tańczyły, ale klasztor za 

wysokim murem więc nie było widać. One podobno również przyczyniły się do 

zwycięstwa, tkając konkursowe stroje ku chwale sieradzkiego folkloru”
699

. 

 

 Innym wydarzeniem ważnym z punktu widzenia regionalizmu łowickiego,         

a wpisującym się w obchody 25-lecia Polski Ludowej był konkurs zatytułowany Współ-

czesna łowicka sztuka ludowa, zorganizowany przez muzeum oraz wydział kultury Wo-

jewódzkiej Rady Narodowej oraz Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu. W zmaga-

niach tych wzięło udział 86 osób, przy czym nie dziwi tak duża popularność tego kon-

kursu, a wiek uczestników; wahał się on od 6 do 95 lat. Dodatkowym elementem, który 

można nazwać przejawem regionalizmu była tematyka prac. 

 

„Ma też swoją wymowę fakt, że prócz takich motywów jak wesele łowickie, różne 

obrzędy zwyczajowe,  pokazano również człowieka w pracy i to na tle nowocze-

snych maszyn. Znamienne jest również, że niektórzy wycinankarze a raczej wyci-

nankarki (one bowiem stanowią tu znakomitą większość) nawiązują również do ak-

tualności chwili (np. «25-lecia Ludowego Wojska Polskiego»)”
700

. 

 

Wystawa prac konkursowych była dostępna dla zwiedzających w łowickim muzeum; 

autorem jej scenariusza był Henryk Świątkowski. W lipcu 1969 r. wystawę pod nazwą 

Sztuka ludowa w województwie łódzkim przeniesiono do Łodzi i udostępniono szerszej 

grupie zwiedzających
701

. 

 Konkursy podejmujące tematykę sztuki ludowej i czerpiące z dorobku kulturo-

wego tutejszych mieszkańców stały się niezwykle popularne. Organizacją zajmowały 

się zarówno lokalne instytucje, jak i te ogólnopaństwowe organy. W 1970 r. w Łowiczu 

zorganizowano ogólnopolski konkurs na wycinankę ludową. Jego pomysłodawcą była 
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Cepelia oraz „Sztuka Łowicka”. Udział w nim wzięło 255 twórców z całego kraju, któ-

rzy zaprezentowali ponad 3 tys. prac. Ze względu na ilość złożonych dzieł, wyróżniono 

aż 72 autorów, których wycinanki zostały wystawione w łowickim muzeum. Pierwszą 

nagrodę otrzymała regionalna twórczyni – Katarzyna Kaczor z Wiechnowic. Dodatko-

wym wyróżnieniem jej pracy twórczej był fakt, że wszystkie złożone przez nią wycina-

ki zakupiło Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Ciekawostką jest to, że konkurs nie 

przewidywał ograniczeń wiekowych; najmłodszą uczestniczką była 8-letnia Maria 

Bombrych ze Skowrody (powiat łowicki)
702

. 

 Obok sztuki ludowej promowano także inne formy aktywności artystycznej.     

W tym okresie prężnie rozwijała się działalność funkcjonujących w Łowiczu i okolicy 

zespołów pieśni i tańca. Należy podkreślić, że ich członkowie uczestniczyli w licznych 

konkursach krajowych, ale także zagranicznych. Obchodzący wówczas swoje 20-lecie 

istnienia Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz” wyjeżdżał m.in. do Czechosłowacji, ZSRR, 

Włoch, Anglii czy NRD
703

. 

 Jak wynika z relacji jednego z moich respondentów, który przez wiele lat brał 

czynny udział w regionalnych zespołach folklorystycznych, pod koniec lat 60. (nie był 

w stanie podać dokładnej daty, twierdził, że mogło to być między 1968-1970 r.) Łowic-

ki Zespół Pieśni i Tańca połączył się z zespołem, popularnie w regionie zwanym „Kole-

jarzem”. 

 

„Zaczynałem od tego zespołu, co w domu kultury był. Ale potem jakoś tak wyszło, 

że budynek się nadawał tylko do remontu, szukaliśmy dla siebie sali do ćwiczenia. 

I jakoś tak wyszło, że przeszliśmy do Kolejarza. Pamiętam, że to było wtedy kiedy 

moja żona była w ciąży. Ale czy z pierwszym dzieckiem, czy drugim to nie 

wiem”
704

. 
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Podsumowanie 

 

 Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego obfitowały w wydarzenia o charakterze 

ogólnopaństwowym jak i regionalnym. Liczne przedsięwzięcia podjęte w roku milenij-

nym miały ogromny wpływ na późniejsze, rozłożone w latach inicjatywy o charakterze 

regionalistycznym. Watro zauważyć, że o ile przeważały działania o charakterze spo-

łeczno-kulturalnym, nie zabrakło także tych odwołujących się do kościelnych tradycji 

Łowicza, którego życie umysłowe i kulturowe rozwijało się już za czasów arcybisku-

pów gnieźnieńskich. Dodatkowym elementem jest także niezaprzeczalny fakt rozwoju 

miasta także pod względem gospodarczym w tym okresie. 
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3. Lata stabilizacji (1971-1980) 

 

Wprowadzenie 

 

 Lata 70. XX w. można określić mianem okresu względnej stabilizacji. Widoczne 

to było także w przypadku działalności łowickich organizacji regionalistycznych.        

W dalszym ciągu prężnie funkcjonowały liczne grupy społeczno-kulturalne, których 

nadrzędnym celem było pielęgnowanie tradycji i historii regionu. Zaczęły powstawać 

także nowe, będące swoistą odpowiedzią na realizację potrzeb wyższego rzędu miesz-

kańców miasta i całego regionu łowickiego, którzy chcieli zaangażować się w działal-

ność społeczną i kulturową. 

 

 

 

 Sztandarową organizacją, która powstała w tym okresie była Stacja Naukowa 

Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych Mazowieckiego Towarzystwa Kultury      

w Warszawie. Powołanie jej do życia w roku 1977, wiązało się przede wszystkim z pró-

bą zmiany wizerunku miasta będącego ośrodkiem żywej kultury ludowej i barwnego 

folkloru. Jak zauważa Alina Owczarek-Cichowska: 

„Zapomniano lub nie chciano pamiętać o jego przebogatej kulturze i tradycjach ży-

cia umysłowego, o czym świadczą zachowane dokumenty archiwalne, zabytkowe 

dzieła sztuki i księgozbiory. Niewygodnie było mówić w PRL-u o tym, że Łowicz 

przez wieki rozwijał się pod przemożną opieką prymasów”
705

. 

 

 Początki utworzenia tej instytucji nie były łatwe, ponieważ jak można przeczy-

tać w jednym z artykułów opublikowanym w „Dzienniku Łódzkim”: 
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„Gdy padła propozycja utworzenia stacji naukowej w Łowiczu; wielu uznało to za 

żart. – W takim małym mieście placówka naukowa to bzdura – mówili niektórzy. – 

Przecież tu nie ma żadnych naukowców, a pasjonaci bez fachowej opieki i pomocy 

nic nie zrobią. – To nierealne – dodawali inni. – Który z naukowców zechce tu 

przyjechać?”
706

. 

 

Jak się jednak okazało, istnienie Stacji Naukowej w Łowiczu było potrzebne, co wielo-

krotnie odnotowywano w ówczesnej prasie ogólnokrajowej. 

 Pomysłodawcy tej placówki postanowili przede wszystkim udowodnić, że Ło-

wicz to nie tylko wycinanki i stroje ludowe, jak postrzegano miasto. 

 

„Gdyby zapytać przypadkowych przechodniów, z czym im się kojarzy Łowicz, 

większość zapewne odparłaby krótko: z ludowymi pasiakami i wycinankami. Wąt-

pię, czy znalazłaby się osoba mogąca powiedzieć o mieście coś więcej. Nie tylko   

o obecnym Łowiczu, ale także o jego historii. A jest ona przebogata. Były tu prze-

cież siedziby kasztelanii i księstwa, tutaj też już w XVI wieku istniała gęsta sieć 

szkół parafialnych. Dzisiejsze zabytki, zapiski w starych księgach świadczą o wiel-

kich tradycjach umysłowych tego regionu. Nadal jednak brak jest bardziej szczegó-

łowych, naukowych opracowań traktujących o dziejach Łowicza i jego znaczeniu 

w przeszłości”
707

. 

 

Widząc potencjał także w niezwykle bogatej historii miasta, kilku społeczników 

rozpoczęło pracę nad naukowym badaniem dziejów Łowicza i całego regionu. Innym 

powodem było także coraz większe zainteresowanie społeczeństwa historią swojego 

najbliższego otoczenia. Na łamach ówczesnej prasy zachęcano wszystkich zaintereso-

wanych do włączenia się w prace stacji naukowej, poprzez badania dotyczące Łowicza  

i okolic, co byłoby dodatkowym bodźcem do propagowania historii swojej małej ojczy-

zny
708

. „Poznanie własnej historii i kontynuowanie chlubnych tradycji jest zawsze obo-

wiązkiem kolejnych pokoleń”
709

. Można stwierdzić, że cytat pochodzący z „Głosu Ro-

botniczego”, a stanowiący opis działań, których chciano się podjąć w ramach prac stacji 
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naukowej, bezpośrednio odnosi się do słów Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego. Zwró-

ciłam na to szczególną uwagę na początku dysertacji. 

 Przygotowania do uruchomienia stacji podjęto znacznie wcześniej; oficjalnie 

zaczęło się od konsultacji naczelnika miasta, Teresy Borkowskiej z Tadeuszem Gumiń-

skim i zaproszeniem przedstawicieli MOBN-MTK z Warszawy do Łowicza
710

. Na spo-

tkaniu w ratuszu, siedzibie Miejskiej Rady Narodowej byli obecni także mgr Henryk 

Smuda (MOBN), mgr Krzysztof Janiszowski (MTK) oraz Alina Owczarek-Cichowska. 

Po wstępnych ustaleniach do dyskusji na temat stacji dołączyli doc. dr Jan Wegner         

i dr Kazimierz Jędrzejczyk. Goście z Warszawy przedstawili ogólny zarys działalności 

innych stacji naukowych na terenie Mazowsza
711

. 

 Oficjalna data rozpoczęcia działalności tej instytucji, wiąże się z dniem 1 czerw-

ca 1977 r. Z ramienia władz miejskich głównym jej twórcą była wcześniej wspomniana 

naczelnik miasta – Teresa Borkowska
712

. Alina Owczarek-Cichowska ma w swojej pa-

mięci taki jej obraz: „Była chyba jedyną spośród ówczesnych włodarzy miasta, dla któ-

rej sprawy kultury, nauki i oświaty były bardzo bliskie i ważne”
713

. Mieszkańcy Łowi-

cza mogli się dowiedzieć o powołaniu Stacji Naukowej w kilka dni później, 3 czerwca, 

kiedy to w prymasowskim grodzie odbywała się sesja popularnonaukowa zatytułowana 

„Kultura w dawnym Łowiczu”
714

. 

 Siedzibą stacji został budynek przy Rynku Kościuszki 20; początkową działal-

ność finansowano ze środków miejskich. Teresa Borkowska przeznaczyła na ten cel 200 

tys. zł. Pieniądze te spożytkowano na remont i zakup niezbędnych sprzętów do wyposa-

żenia lokalu. Kierownikiem Stacji Naukowej w Łowiczu mianowano Alinę Owczarek-

Cichowską, która pełniła już od 1961 r. funkcję dyrektora łowickiej biblioteki
715

. Inny-

mi osobami, zatrudnionymi w stacji (w  niepełnym wymiarze godzin) była księgowa – 

Krystyna Kosiorek i sprzątaczka – Zofia Raróg
716

. Niedługo jednak stacja korzystała     

                                                 

710
 M. Wojtylak, Łowicz na kartach…, s. 5, A.M., Łowicz – to nie tylko…, s. 5. 

711
 A. Owczarek-Cichowska, Stacja Naukowa..., s. 162-163; A. Owczarek, Działalność Stacji Na-

ukowej MOBN w Łowiczu 1977-1982, „Rocznik Mazowiecki”, t. 9, Warszawa 1987, s. 419. 
712

 H. Piekut, Stacja naukowo-badawcza w Łowiczu, „Zielony Sztandar”, 1978, nr 3, s. 3. Por. 

APW OŁ, Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, sygn. 6, k. 9; K. Siemiatycka, Nowe 

barwy na pasiaku, „Kobieta i życie”, 1987, nr 4, s. 6-7. 
713

 A. Owczarek-Cichowska, Stacja Naukowa..., s. 162. 
714

 Tamże, s. 162; M. Cybart, Stacja Naukowa w Łowiczu, „Słowo Powszechne” 1978, nr 14, s. 3; 

10 lat działalności…, s. 15. 
715

 Tamże, Stacja Naukowa..., s. 163-164. 
716

 Tamże, s. 164. 



191 

 

z tego lokum; przyczyną było ogromne zawilgocenie budynku, dlatego została przenie-

siona do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu przy ul. Świerczewskiego 

1
717

. 

 Jak zauważa Owczarek-Cichowska, pracę stacji finansowano z Funduszu Roz-

woju Kultury oraz nadwyżek budżetu miejskiego. Z Warszawy przychodziły jedynie 

niewielkie środki, które stanowiły płacę kierownika instytucji. Stacja Naukowa w Ło-

wiczu była jedną z kilku tego typu instytucji, nad którymi nadzór merytoryczny objął 

Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych w Warszawie
718

. 

 Działalność Stacji Naukowej w Łowiczu dokładnie została określona w „Regu-

laminie Stacji”. Określał on precyzyjnie zakres terytorialny zainteresowań badawczych 

placówki, lokując go na Łowicz i tereny stanowiące niegdyś Księstwo Łowickie
719

. 

„głównym zadaniem programowym było prowadzenie i popieranie badań naukowych 

oraz szerzenie wiedzy o tym regionie”
720

. Jak podaje w sprawozdaniu z działalności 

stacji Alina Owczarek, cele jakie stacja realizowała odnosiły się do prowadzenia 

„1. […] prac naukowo-badawczych, zwłaszcza w sferze szeroko rozumianej pro-

blematyki kulturoznawczej (wybrane zagadnienia z zakresu etnografii, archeologii, 

historii, literatury i językoznawstwa oraz socjologii); 2. współdziałanie z władzami 

miasta w zakresie organizowania prowadzenia badań prognostycznych i ekspertyz 

naukowych; 3. inspirowanie placówek naukowo-badawczych do podejmowania 

prac naukowych dotyczących Łowicza i regionu łowickiego; 4. prowadzenie 

współpracy z ogólnopolskimi i regionalnymi placówkami naukowymi i towarzy-

stwami w zakresie planowania i realizacji badań użytecznych w kształtowaniu 

rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu; 5. ułatwianie podnosze-

nia kwalifikacji naukowych i zawodowych kadrze naukowej oraz badaczom regio-

nalnym i mieszkańcom Łowicza i regionu przez organizowanie seminariów dokto-

ranckich i udzielanie konsultacji naukowych; 6. upowszechnianie wyników badań 

naukowych, dotyczących Łowicza i regionu, poprzez organizowanie sympozjów, 

sesji naukowych i popularnonaukowych, odczytów, udostępnianie wyników badań 

własnych i udzielanie informacji badaczom regionalnym; 7. gromadzenie, organi-

zowanie oraz udostępnianie księgozbioru naukowego oraz prowadzenie bibliografii 
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i kartoteki prac nie publikowanych dotyczących Łowicza i regionu łowickiego;     

8. publikowanie w ramach planu wydawniczego MOBN prac naukowych i popu-

larnonaukowych o Łowiczu i regionie łowickim; 9. pozyskiwanie dla pracy na 

rzecz regionu łowickiego działaczy kultury i naukowców z Warszawy i innych 

ośrodków”
721

. 

 

Główny trzon pracy stacji opierał się więc na działalności naukowo-badawczej, wy-

dawniczej, dydaktyczno-oświatowej, popularyzatorskiej i dokumentalno-informacyjnej. 

Wielokrotnie podczas moich rozmów z kierowniczką stacji słyszałam, że była to pla-

cówka „otwarta”. Zachęcano do czynnego udziału w przedsięwzięciach przez nią orga-

nizowanych, ale także do jej współtworzenia
722

. 

 W sierpniu 1977 r. odbyło się zebranie, którego celem miało być ustanowienie 

Rady Naukowej Stacji. Obecni na nim byli: Teresa Borkowska, dr Bogusław Gierlach 

(sekretarz naukowy MOBN), mgr Henryk Smuda, Jerzy Kuczyński (prezes Towarzy-

stwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej), Olga Stasykiw (kierowniczka Wydziału 

Kultury Urzędu Miasta), Krystyna Kosiorek, doc. dr Jan Wegner, dr Kazimierz Jędrzej-

czyk, dr Ziemowit Skibiński, ks. kanonik dr Zbigniew Skiełczyński, mgr inż. Stefan 

Pągowski. Niestety w spotkaniu tym nie mogli wziąć udziału: mgr Tadeusz Gumiński, 

mgr Zofia Niedziałkowska, mgr Anna Świątkowska i mgr Janusz Zakrzewski
723

. Wtedy 

to powołano do życia Radę Naukową SN MOBN w Łowiczu. Jej członkami zostali 

wszyscy obecni na zebraniu założycielskim oraz osoby, które wcześniej wystosowały 

pisemną deklarację pracy w radzie. Ukonsytuowało się Prezydium rady w składzie:  

doc. dr Jan Wegner (przewodniczący), ks. dr Zbigniew Skiełczyński (wiceprzewodni-

czący), dr Kazimierz Jędrzejczyk (sekretarz), mgr Alina Owczarek (kierownik stacji). 

Opiekunem naukowym Rady obrano prof. dr hab. Ryszarda Kołodziejczyka
724

. We 

wspomnieniach osób ściśle z nim współpracujących jawi się jako: „dobry, zorganizo-

wanych, posiadający ogromną wiedzę fachowiec. On wziął nas pod swoje skrzydła. 

                                                 

721
 Tamże, s. 419. Por. M. Cybart, Stacja Naukowa…, s. 3. 

722
 Por. J.C. Wszystko o Łowiczu, „Dziennik Popularny” 1978, nr 78, s. 5. 

723
 A. Owczarek-Cichowska, Stacja Naukowa..., s. 165. 

724
 A. Owczarek, Działalność Stacji..., s. 420. Por. H. Piekut, Stacja naukowo-badawcza…, s. 3; H. 

Piekut, Ludzie Łowicza, „Zielony Sztandar”, 1979, nr 22, s. 9. 



193 

 

Przyjeżdżał z Warszawy bardzo często. A to na spotkania, zebrania, narady, seminaria. 

Był bardzo życzliwy, zawsze służył dobrą radą”
725

. 

 Jednym z wydarzeń zorganizowanym przez stację był jubileusz doc. dr Jana We-

gnera piastującego, jak wcześniej wspomniałam, funkcję przewodniczącego Rady Na-

ukowej stacji. Uroczystość, która odbyła się 7 grudnia 1979 r. przygotowana została 

staraniem stacji naukowej we współpracy z wieloma instytucjami. Pośród nich wymie-

nić można Miejską Biblioteką Publiczną, Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Ło-

wickiej, Koło Wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu i Towa-

rzystwo Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. Wszyscy zgromadzeni w lokalu biblioteki, 

uczcili 50. rocznicę pracy naukowej jubilata. Przypomniano wówczas jego zasługi na 

tym polu, przywołując drogę jego kariery zawodowej. Jan Wegner poza zaangażowa-

niem się w działalność stacji, był kuratorem Muzeum narodowego, oddziału w Niebo-

rowie, wykładał historię kultury i sztuki polskiej w WAP (Wojskowej Akademii Poli-

tycznej w Warszawie), był także radnym miejskim i przewodniczącym Komisji Kultury 

Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu
726

. W obliczu tak wielu działań na rzecz mia-

sta i okolic, Teresa Borkowska wręczyła jubilatowi pamiątkowy medal „Za zasługi dla 

miasta i regionu”
727

. Na uroczystości było wielu zaproszonych gości, a wśród nich: 

przełożony jubilata, prof. dr Stanisław Lorentz (dyrektor Muzeum Narodowego w War-

szawie), Henryk Smuda (zastępca sekretarza naukowego MOBN-MTK w Warszawie), 

Edward Siekowski (dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Skierniewicach)
728

. 

 Wcześniej zaledwie zasygnalizowałam zakres działalności Stacji Naukowej; 

prace te były także odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa i umożliwienie do-

stępu do wydawnictw na temat swojego miasta i regionu. Jak zauważały osoby tworzą-

ce stację, na rynku wydawniczym było niewiele takich publikacji. 

 

„Po II wojnie światowej ukazało się zaledwie kilka drobnych folderów opracowa-

nych przez łowickie Muzeum oraz Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. II: Woje-
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wództwo łódzkie, z. 5: Powiat Łowicki (1953) i nieudana próba monografii opra-

cowana przez S. Marata, T. Papiera, G. Rajcherta pt. Łowicz (1975)”
729

. 

 

Dlatego też jednym z zadań, jakie stacja sobie postawiła było wypełnienie tej swoistej 

luki wydawniczej. 

 Początkowa aktywność wydawnicza wiązała się z publikowaniem                   

16-stronicowych zeszytów, które miały raczej charakter popularnonaukowy
730

. Tylko na 

takie publikacje zezwalał Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
731

. Kierownik 

stacji, Alina Owczarek-Cichowska zwróciła szczególną uwagę na to, że 

„Należy wspomnieć tutaj o wyjątkowym zrozumieniu i życzliwości skierniewickiej 

cenzury, reprezentowanej przez p. Mirosława Pawlaka, który nie nękał zbytnio au-

torów ani też nie «przyczepiał się» do zawartości naszych wydawnictw (czego nie 

można powiedzieć o jego poprzedniku – na szczęście dla niego – nazwiska nie pa-

miętam). Pan Pawlak często sam informował mnie życzliwie o tym, że można dać 

zezwolenie na publikację, na przykład o większej objętości bądź doradzał, co zro-

bić, by tematy o większej niż 16 stron objętości nie publikować w dwóch zeszytach 

tylko w jednym”
732

. 

 

Zeszyty historyczne mają jednolitą szatę graficzną okładki. Co ciekawe, i co bezpośred-

nio się łączy z wyżej zacytowanymi poradami cenzora, pozostałe strony okładek są za-

drukowane już główną treścią. „Wszystkie drukowane były małą czcionką, aby jak naj-

więcej tekstu zmieściło się w jednym zeszycie dotyczącym omawianego tematu”
733

. 

Niewielka ilość stron wiązała się także z trudnościami w zdobyciu pozwolenia na od-

powiedni przydział papieru; w tym okresie chęć wydania drukiem jakiejś publikacji 

wiązała się z samodzielnym zorganizowaniem, zgromadzeniem i jednorazowym dostar-

czeniem do drukarni papieru
734

. 
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 Istotne jest także to, że publikowane treści, oparte na naprawdę rzetelnych bada-

niach naukowych, kwerendach archiwalnych, poruszają treści wówczas nieznane. Auto-

rami tych wydawnictw w głównej mierze byli mieszkańcy Łowicza. 

 

„Dla wielu autorów Łowicka Stacja Naukowa była miejscem pisarskiego debiutu. 

Niektóre publikacje są skrótem prac magisterskich, naonczas powstałych także 

przy wydatnej pomocy Stacji, czyli członków Rady Naukowej. Nadto w naszej se-

rii wydawniczej publikowali swoje pierwsze prace uczestnicy seminarium doktor-

skiego”
735

. 

 

 Funkcja tych niewielkich objętościowo, a niezwykle obszernych pod względem 

naukowym publikacji jest o tyle istotna, że popularyzowała wiedzę na temat Łowicza    

i regionu ogółowi społeczeństwa, a jednocześnie wzbudzała zainteresowanie na tym 

polu, czego rezultatem było pogłębianie badań wybranych zagadnień
736

. O znaczeniu 

zeszytów historycznych tak się wypowiedziała jedna z moich respondentek: 

„Kiedy byłam młoda interesowała mnie historia mojego miasta i regionu, ale nie-

stety nie było za dużo książek na ten temat. Zresztą niektóre tematy nie były poru-

szane. Dlaczego nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Jedno jest pewne, kiedy 

tylko dowiedziałam się od znajomej o tych cienkich zeszycikach, każdy ze zdoby-

tych z zainteresowaniem czytałam i nie mogłam doczekać się następnych. Ważne 

było dla mnie to, że opowiadają o moim Łowiczu, a ich autorów znam, rozpoznaję 

na ulicy, a niektórym mówię «Dzień dobry»”
737

. 

 

 Należy także podkreślić, że w organizowanych w tamtym okresie konkursach 

dotyczących miasta, często te niewielkie publikacje historyczne wykorzystywane były 

jako nagrody dla uczestników. „Część nakładu znajdująca się w dyspozycji wydawcy 

była rozpowszechniana nieodpłatnie. Czasami szare, czy zielone książeczki były doda-
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wane nam do różnych nagród w konkursach ponadszkolnych. Większości tytułów zain-

teresowani mogli poszukiwać w siedzibie biblioteki po przystępnej cenie”
738

.  

 Poza działalnością wydawniczą Stacja Naukowa czynnie zajmowała się pracą 

dydaktyczno-naukową oraz popularyzatorską. Jednym z zadań w tej materii była pomoc 

w podnoszeniu kwalifikacji naukowych badaczy regionu oraz upowszechnianie tej wie-

dzy. W związku z tym organizowano liczne prelekcje, wystawy, odczyty, sesje popular-

nonaukowe oraz prowadzono seminaria doktorskie
739

. Pierwsze takie seminarium miało 

miejsce w roku akademickim 1978/1979 i dotyczyło prawa karnego; prowadził je prof. 

dr hab. Arnold Gubiński
740

. Jednak wygasło ono w 1980 r. z racji małej liczby uczestni-

ków. Jeszcze w 1979 r. uruchomiono seminarium z zakresu historii, które cieszyło się 

znacznie większym zainteresowaniem ze strony łowiczan
741

. Pierwszym opiekunem 

naukowym był, wcześniej wielokrotnie już przywoływany, prof. dr hab. Ryszard Koło-

dziejczyk, od czasu do czasu zastępowany przez prof. dr hab. Janinę Leskiewiczową      

i prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego. Seminarium trwało 12 lat, i w tym czasie 

odbyły się 74 zjazdy
742

. „Charakter spotkań był otwarty, mógł w nim uczestniczyć każ-

dy, kto interesował się historią, a zwłaszcza historią regionalną. Uczestnicy nie byli zo-

bowiązani do napisania rozprawy doktorskiej”
743

. Jak zauważa Alina Owczarek-

Cichowska wyniki tej formy działalności nie były zadowalające, ponieważ tylko jeden     

z seminarzystów ostatecznie uzyskał tytuł doktora; był to Jan Józefacki, który obronił 

dysertację pt. „Dzieje Skierniewic 1359-1975”
744

. W ramach seminarium ze swoimi 

wykładami Łowicz odwiedzali wybitni badacze i naukowcy. Warto wspomnieć chociaż-

by o: prof. Jerzym Topolskim, dr Bogusławie Gierlachu, doc. dr Janie Wegnerze, prof. 

Tadeuszu Łepkowskim i wielu innych
745

. 

 W czasie wzmożonej działalności Stacja Naukowa organizowała bądź współor-

ganizowała aż 10 sesji popularnonaukowych. Większość z nich podejmowała tematykę 
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bezpośrednio związaną z Łowiczem i regionem
746

. Inną formą pracy były odczyty i wy-

stawy. Na tym polu stacja realizowała prelekcje pod hasłem Studium wiedzy o regionie, 

które w Łowiczu przybrało formę „Spotkania z historią”. Cykl ten składał się łącznie    

z 53 spotkań, podczas których swoje wykłady wygłosiło 38 prelegentów
747

. Opisując tę 

działalność Alina Owczarek-Cichowska zauważa, że: „To, że na zaproszenie Stacji za-

chcieli odpowiedzieć historycy i to z różnych ośrodków naukowych, Stacja zawdzięcza 

swojemu opiekunowi naukowemu – prof. dr hab. Ryszardowi Kołodziejczykowi, który 

nawiązywał kontakty i zachęcał do przyjazdu do Łowicza”
748

.  

 Jeśli chodzi o rozwój sekcji wystawienniczej, to warto wspomnieć o kilku wyda-

rzeniach, które przygotowywano przy współpracy z biblioteką, Muzeum w Łowiczu, 

Biblioteką Kapitulną i innymi instytucjami kultury. Do najciekawszych należały: Histo-

ria książki, Łowicz w literaturze, Łowickie oficyny wydawnicze, Wieś polska w malar-

stwie XIX i XX w. oraz Dawna książka medyczna
749

. 

 Ostatnią wynikającą z regulaminu formą pracy Stacji Naukowej w Łowiczu była 

działalność dokumentacyjno-informacyjna. Już od samego początku istnienia tej insty-

tucji, w 1977 r. rozpoczęto pracę nad przygotowywaniem Łowickiego Słownika Biogra-

ficznego, bazując na Polskim Słowniku Biograficznym i gromadzonych przez lata wy-

cinkach z prasy łowickiej
750

. Osobami, które podjęły się tego zadania były: Alina 

Owczarek-Cichowska, dr Ziemowit Skibiński, doc. dr Jan Wegner, dr Tadeusz Macie-

jewski, ks. dr Zbigniew Skiełczyński. Rezultatem było opracowanie biografii 426 osób 

związanych z Łowiczem. Rok później w podobny sposób zaczęto przygotowywać bi-

bliografię Łowicza; zebrano ok 100 zapisów
751

. 

 Dokumentowano także archiwalia. Pośród nich znalazły się m.in. mikrofilmy, 

zawierające zagadnienia związane z Łowiczem i Księstwem Łowickim, fotokopie 

przywilejów jakie Łowicz w swojej historii otrzymał, dokumentacja fotograficzna archi-

tektury i urbanistyki miasta, wykonana przez Pracownię Konserwacji Zabytków w War-

szawie. Ciekawymi z punktu widzenia regionalisty zbiorami były także rękopisy, pośród 

których można było odnaleźć „wspomnienia dotyczące Łowicza i regionu, spisane 
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przez Tomasza Kazimierowicza, znanego ludowego działacza”
752

. Stacja prowadziła 

także fotograficzną kronikę instytucji
753

. 

 Od początku istnienia Stacja Naukowa w Łowiczu prowadziła niewielkich roz-

miarów bibliotekę. Początkowo księgozbiór zasilany był z prywatnych darów, jednak    

z czasem z funduszy przeznaczanych na tę instytucję kupowano reprinty książek o te-

matyce regionalnej. Stan posiadania biblioteki wynosił 504 woluminy
754

. 

 Stacja Naukowa w Łowiczu, przez cały okres swojej działalności ściśle współ-

pracowała z wieloma instytucjami. Nie tylko z racji pełnienia funkcji kierownika Miej-

skiej Biblioteki Publicznej i stacji istniała ta kooperacja; działo się to także dlatego,     

że wspólnie dzielili jedno lokum. 

 

„MBP także współfinansowała w części bądź całości niektóre przedsięwzięcia Sta-

cji, a w szczególności odczyty i sesje popularnonaukowe. Niektóre wydawnictwa 

były finansowane przez: Koło Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich 

Ogólnokształcących w Łowiczu, Zespół Szkół Rolniczych w Łowiczu-Blichu, 

Urzędy Gmin”
755

. 

 

Obok tych instytucji należy także wspomnieć bliskie relacje z Towarzystwem Przyjaciół 

Łowicza i Ziemi Łowickiej, łowickim muzeum, archiwum miejskim, Biblioteką i Ar-

chiwum Kapitulnym w Łowiczu oraz osobami prywatnymi
756

. 

 Inną organizacją, która powstała w tym czasie była Konfraternia literacka.       

Na podstawie niewielkiej ilości materiałów na jej temat, można stwierdzić, że powstała 

ona pod koniec lat 70. XX w. i funkcjonowała na przełomie lat 70-80. Jednym z najak-

tywniejszych członków konfraterni był Ziemowit Skibiński
757

. W pamięci responden-

tów nie zachowały się informacje na temat jej działalności. 
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„Mnie to nie interesowała ta konfraternia, mimo że jestem literatem. Ale poetą, 

więc to nie moja działka. Z tego co mi się wydaje, to kilka osób tam zachodziło. Ze 

dwa trzy razy były organizowane jakieś warsztaty dla młodzieży. Ale gdzie, kiedy 

to nie wiem. Nawet nie wiem do końca kiedy oni powstali, ani kiedy się zamknęli. 

Mam wrażenie, że to była taka sztuczna organizacja”
758

. 

 

 Nowo powstałe organizacje podejmowały wiele wspólnych działań z istniejący-

mi już grupami regionalistów. W tym też czasie i oni wypełniali swoje zadania statuto-

we, polegające m.in. na pielęgnowaniu rodzimej historii i kultury. Łowickie muzeum   

w tym czasie organizowało liczne wystawy; od zakończenia drugiej wojny światowej 

do 1978 r. przygotowano blisko 200  czasowych przedsięwzięć tego typu. Nie skupiano 

się na prezentowaniu prac jedynie wielkich polskich artystów, ale promowano także 

dorobek regionalnych twórców. Zainteresowanie zarówno ekspozycją stałą jak i cy-

klicznymi wydarzeniami było niezwykle duże, skoro rocznie muzeum odwiedzało śred-

nio 60 tys. osób
759

. 

 Pośród wystaw znalazły się ekspozycje zarówno regionalnych twórców ludo-

wych, jak i artystów znanych nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jedną z ciekawszych 

była zorganizowana w 1979 r. wystawa obrazów Zofii Mitrężanki. Zaprezentowano 

wówczas ponad 50 prac tej malarki, w której twórczości przeważały inspiracje związane 

z kulturą Księżaków. „Obrazy Z. Mitrężanki niezwykle barwne, o ciepłych kolorach, 

mające wiele światła, przedstawiają najczęściej pejzaże, kwiaty oraz ludzi w strojach 

ludowych”
760

. 

 Obok niezwykle prężnej działalności, muzeum także borykało się z problemami. 

Jednym z nich, był tragiczny w skutkach pożar, który miał miejsce 30 maja 1978 r. Jego 

przyczyną był ogień z przylegającego do mini skansenu Zakładu Przemysłu Drzewne-

go, który spowodował, że spaliła się strzecha na chałupach oraz zniszczeniu uległa 

część wyposażenia zagród
761

. Prace naprawcze trwały rok
762

. 
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„Pracowałam wtedy w muzeum. Pamiętam jak ludzie zaczęli krzyczeć, że pali się 

skansen. Pożar trwał może z pół godziny, ale zrobił duże spustoszenie. Potem kie-

rownictwo uznało, że dla bezpieczeństwa i ochrony przez kolejnymi zdarzeniami 

tego typu zamiast strzechy trzeba położyć eternit. Ludzie narzekali, mówili, że wy-

gląda to bardzo brzydko, ale co było robić. Teraz jak na to patrzę, to faktycznie nie 

wygląda to ciekawie, ale takie były czasy. Na szczęście ten eternit pokrył mech, 

więc trochę go przykrył”
763

.  

 

 Funkcjonujące w mieście przy muzeum Towarzystwo Przyjaciół Muzeum bar-

dzo mocno angażowało się w działalność popularyzatorską i edukacyjną. W sprawozda-

niu z okazji 20-lecia funkcjonowania organizacji zapisano, że: „Zorganizowano         

148 odczytów z etnografii, historii, historii sztuki, architektury, malarstwa, rzeźby, gra-

fiki, sztuki zdobniczej. W miarę możliwości tematy odczytów z wyżej wymienionych 

dziedzin, dobierane są pod kątem łączności z Ziemią Łowicką”
764

. Pośród prelegentów 

znalazło się wielu łowickich regionalistów oraz zapraszani (głównie z Warszawy) na-

ukowcy jak profesor Lorentz, Michałowski. 

 Jedną z największych inwestycji lat 70. XX w. podjętą przez Towarzystwo Przy-

jaciół Muzeum w porozumieniu z łowickim muzeum było rozpoczęcie prac nad budową 

Parku Etnograficznego w Maurzycach
765

. Jak podkreśla Tomasz Świątkowski, syn Hen-

ryka, było to największe przedsięwzięcie jakiego się podjął oraz spełnienie jego marzeń. 

Ze wspólnego funduszu zakupiono cześć pierwszych obiektów drewnianych, które       

w tym czasie umieszczono na skansenie
766

. W 1976 r. dokonano przeniesienia sześciu 
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drewnianych obiektów, co stanowiło zalążek, budowanego przez wiele lat, muzeum na 

wolnym powietrzu
767

. 

 Dotychczasowa działalność Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej 

w przestrzeni konkursowej i zainteresowanie się nią przez mieszkańców miasta i regio-

nu zaowocowały organizowaniem dalszych przedsięwzięć tego typu. Można wspomnieć 

chociażby o konkursie pod hasłem Region Łowicki w 30-leci PRL z 1974 r. Konkurs ten 

został zorganizowany przez towarzystwo we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu 

Powiatowego. Prace zgłaszane do tej rywalizacji miały dotyczyć szeroko pojętego życia 

społecznego, oświatowego i kulturalnego regionu. Rozstrzygnięcie konkursu nie wyło-

niło pierwszej nagrody; drugą przyznano Władysławowi Kusiowi za pracę zatytułowaną 

Osiągnięcia Łowicza w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w 30-leciu 

PRL. Trzecia nagroda przypadła w udziale Zofii Niedziałkowskiej i Władysławowi 

Kalbarczykowi za Wizerunek Zdun. Organizatorzy konkursu wyłonili także wyróżnienie 

dla Tomasza Kazimierowicza, który zgłosił się z pracą „30-lecie PRL w Jackowi-

cach”
768

. 

 W kilka lat później, a mianowicie w 1979 r. przygotowano konkurs dla uczniów 

starszych klas szkół podstawowych zatytułowany Czy znasz swoje miasto. W tym 

współzawodnictwie w szranki stanęło ponad 660 zawodników. Najlepszym spośród 

nich okazał się Dariusz Rokicki, uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 2
769

. Jednak 

nie tylko sama wygrana w konkursie była istotna. W kronice jednej z łowickich placó-

wek oświatowych odnotowano, że udział w tego typu zmaganiach był dobrym trenin-

giem dla poznania własnego miasta i regionu
770

. 

 Ważnym elementem działań podejmowanych przez Towarzystwo Przyjaciół 

Łowicza i Ziemi Łowickiej była działalność wydawnicza. Jedną z czołowych publikacji 

wydaną nakładem organizacji były Roczniki Łowickie, które do rąk czytelników zostały 

oddane w 1973 r. Artykuły naukowe, napisane głównie przez łowickich regionalistów    

i znawców tematu, poruszały zagadnienia związane z historią regionu, tradycjami mu-

zealnictwa, szkolnictwa i liczne odniesienia do kultury Łowickiego
771

. Nieprzypadkowo 
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też wydawnictwo pojawiło się w 1973 r.; dobór daty związany był z 200. rocznicą ist-

nienia Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystościach  jubileuszowych zorganizowa-

nych 16 czerwca 1973 r. był obecny minister Jerzy Kuberski
772

. 

 Ze względu na duże zainteresowanie się tematem, zaczęto prowadzić prace 

przygotowawcze, by wydać drugi tom roczników. Jednak brak zgody na kolejny tom ze 

strony Naczelnego Zarządu Wydawnictw spowodował, wstrzymanie tej formy działal-

ności. Oficjalnym stanowiskiem ze strony urzędu był brak papieru
773

. 

 W 1976 r. na Walnym Zebraniu ukonstytuował się Zarząd TPŁiZŁ, na którego 

czele stanął prezes Jerzy Kuczyński, dwaj vice-prezesi: Janusz Ludwiczak i Stanisław 

Teleman, sekretarz Zofia Rutówna, skarbnik Janina Kutkowska, członkowie prezydium: 

Wincenty Kaźmierczak i Jan Kołaczyński oraz grono członków Zarządu: Kazimierz 

Jędrzejczyk, Roman Kołaczyński, Władysław Kuś, Zofia Niedziałkowska, Alina 

Owczarek, Maria Pakulska, Henryk Świątkowski, Jan Wegner i Janusz Zakrzewski
774

. 

 W 1977 r. nakładem towarzystwa został wydany biuletyn informacyjny zatytu-

łowany 10 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej
775

. Znala-

zły się tam wiadomości dotyczące całości prac podejmowanych przez osoby zrzeszone 

w tej organizacji. W publikacji znalazły się także informacje na temat najistotniejszych 

wydarzeń kulturalnych tego okresu, jak powoływanie nowych organizacji, sprawozda-

nia z działalności już istniejących, obchody Dni Łowicza. 

 W sprawozdaniu z 11 lat działalności, dziennikarz zanotował, że do tego czasu, 

do 1978 r. w towarzystwie działa 200 członków i 15 zakładów; a najaktywniejsi spośród 

nich zostali odznaczeni Honorową Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi 

Łowickiej
776

. Po raz pierwszy odznakę przyznano na mocy uchwały z 20 maja 1970 r., 

natomiast do roku 1977 otrzymało ją 150 zasłużonych dla miasta i regionu osób
777

. 
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 Instytucją, która także prowadziła działalność regionalistyczną (aczkolwiek była 

to aktywność drugoplanowa), była łowicka książnica. Poza wykonywaniem swoich sta-

tutowych zadań była ona włączana w niemal wszystkie akcje o charakterze społeczno-

kulturalnym nie tylko miasta, ale całego regionu. W ramach obchodów Dni oświaty, 

książki i prasy w 1973 r. nawiązano współpracę z Państwowym Archiwum w Łodzi, 

jako że zorganizowano wówczas wystawę poświęconą m.in. 550. rocznicy powstania 

Łodzi. „W dziale tym uwzględniono: a/ Powstanie Łodzi – dane historyczne, b/ Okres 

międzywojenny, c/ Okres po wyzwoleniu, d/Pisarze i poeci łódzcy, e/ Nauka i kultu-

ra”
778

. Dodatkowym wydarzeniem obchodów święta państwowego był odczyt docenta 

doktora Jana Wegnera pt. „Ignacy Krasicki o Koperniku”
779

. 

 29 listopada 1974 r. zorganizowano wspólnie z Kołem Przyjaciół Biblioteki wy-

kład doc. dr Wegnera, pt. Maria Konopnicka w Nieborowie, Arkadii i Łowiczu. Spotka-

nie było bardzo udane, ponieważ uczestniczyło w nim wielu słuchaczy zarówno doro-

słych, jak i młodzież szkolna. Istotne jest to, że autor odczytu powoływał się na doku-

menty poświadczające obecność Konopnickiej w Łowiczu i okolicach
780

. 

 W 1975 r. przeprowadzono reformę administracyjną i od 1 stycznia 1976 r.        

w Łowiczu zaczęła funkcjonować Miejska Biblioteka Publiczna, która sprawowała 

opiekę nad 34 bibliotekami i 140 punktami bibliotecznymi
781

. W kronice dokonano na-

stępującego zapisu, odnotowując zmiany: „W związku z nowym podziałem administra-

cyjnym od 1 VI 1975 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu decyzją 

władz wojewódzkich otrzymała nazwę Biblioteka Publiczna w Łowiczu Rejonowy Od-

dział WBP w Skierniewicach”
782

. 

 Warto także wspomnieć o zawiązaniu współpracy biblioteki z Domem Kultury 

w Łowiczu. 23 października 1975 r. dokonano inauguracji roku kulturalno-

oświatowego, przypadającego na 1975/1976 r. Podczas uroczystości, która miała miej-

                                                 

778
 AMBP, Kronika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Łowiczu, 1967. 

779
 Tamże. 

780
 Tamże. Por. J. Michalak, M. Konopnicka w Mysłakowie, „Dziennik Łódzki”, 1982, nr 41, s. 5;           

W. Kołodziej, Konopnicka w Arkadii, „Głos Poranny”, 1993, nr 184, s. 12. Warto wspomnieć,     

że w 1966 r. powstała niewielkich rozmiarów publikacja wydana nakładem Muzeum Narodowego 

w Warszawie Oddział w Nieborowie i Arkadii, poświęcona pisarce i poetce. J. Wegner, Pamięci 

Marii Konopnickiej w 50 rocznicę śmierci, 1966. 
781

 A. Owczarek, Miejska Biblioteka..., s. 7; H. Piekut, Sto lat działalności biblioteki w Łowiczu, 

„Zielony Sztandar” nr 7, 1978, s. 9. 
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sce w lokalu biblioteki wystąpił z wykładem na temat kierunków literatury Polski Lu-

dowej Andrzej Ostoja-Owsiany. „W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele 

władz partyjnych i administracyjnych Łowicza, a także przedstawiciele Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej i Wojewódzkiego Domu Kultury w Skierniewicach”
783

. Tak licz-

nie zebrane grono gości świadczy o tym, że wydarzenie miało ogromny wpływ na roz-

wój i pielęgnowanie kultury w Łowiczu. 

 Rok 1976 r. został okrzyknięty Rokiem Bibliotek i Czytelnictwa. 

 

„Decyzja nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie Roku 

Bibliotek i Czytelnictwa. W celu upamiętnienia 30 rocznicy ogłoszenia dekretu      

z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, 

bliższego powiązania bibliotek ze społeczeństwem oraz popularyzacji roli i zna-

czenia bibliotek w upowszechnianiu nauki i kultury socjalistycznej rok 1976 usta-

lam «Rokiem Bibliotek i Czytelnictwa» Minister Józef Tejchma”
784

. 

 

Być może w ramach obchodów tego roku łowicka placówka włączyła się w kon-

kurs Zwiększajmy efektywność pracy z czytelnikiem, którego organizatorem była WBP    

w Skierniewicach. Biblioteka zajęła wtedy pierwsze miejsce. „Tak duża liczba czytelni-

ków i wypożyczeń jest miarą przydatności tej placówki w społeczności naszego mia-

sta”
785

. 

 1 stycznia 1976 r. biblioteka zmieniła nazwę na: Miejską Bibliotekę Publiczną   

w Łowiczu. Usunięcie informacji na temat bycia oddziałem rejonowym skierniewickiej 

placówki, nie oznaczał, że biblioteka wojewódzka nie sprawowała merytorycznego 

nadzoru. Tym bardziej, że w ramach łowickiej instytucji funkcjonowało jeszcze 10 bi-

bliotek gminnych i 23 filie
786

. 

                                                 

783
 Tamże. 

784
 Tamże. 
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 Istotnym wydarzeniem w życiu biblioteki oraz czytelników ją odwiedzających 

były obchody święta państwowego, o którym wielokrotnie wspominałam, a mianowicie 

Dniach Oświaty, Książki i Prasy. 

 

„W miesiącu kwietniu w hallu na dole obok archiwum urządzono dużą ekspozycję 

książek, ilustracji, druków ulotnych, artykułów z prasy ilustrującą rozwój bibliotek 

w PRL z uwzględnieniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Ekspozycja 

a została urządzona z okazji 30 rocznicy wydania przez KRN dekretu o bibliote-

kach i opiece nas zbiorami bibliotecznymi. Część ekspozycji dotycząca Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Łowiczu pozostała do końca 1976 r. wraz ze stałą dekora-

cją p.n. «Rok Bibliotek i Czytelnictwa»”
787

. 

 

Obszerna dokumentacja fotograficzna znajduje się w kronice biblioteki. 

 Kolejną odsłoną obchodów roku bibliotek była organizacja wyjątkowej wysta-

wy, prezentującej książki i starodruki pochodzące z Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu. 

Wystawa odbywała się w kwietniu, ale przedłużono ją do 25 maja 1976 r., ze względu 

na wielkie zainteresowanie. Biblioteka nawiązała współpracę z ks. dr Zbigniewem 

Skiełczyńskim, opiekunem księgozbioru Kapituły. Dzięki temu zwiedzający mogli po-

dziwiać starodruki pochodzące z wieków od XV do XVIII. Oprócz tych unikatowych 

eksponatów na wystawie prezentowano także stare czasopisma, druki ulotne, fotografie, 

ryciny
788

. 

 Pośród innych form aktywności związanych z rokiem bibliotek Miejska Biblio-

teka Publiczna w Łowiczu przygotowała okolicznościowe druki, będące okładkami do 

zaproszeń na inne uroczystości biblioteczne oraz koperty ze specjalnym nadrukiem. 

„Klisze – linoryty, które zostały użyte do druku zaprojektował i wykonał artysta plastyk 

Zdzisław Pągowski z Łowicza”
789

. 

 21 listopada 1976 r. odbyło się spotkanie, poświęcone pamięci Zygmunta Pą-

gowskiego. Do organizacji tego wydarzenia włączyło się wiele instytucji: Wydział Kul-

                                                 

787
 Tamże. 
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 Tamże. 
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 Tamże. 
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tury Urzędu Miasta Łowicza, Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, Koło 

Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Koło Wychowanków i Wycho-

wanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu oraz Łódzkie Towarzystwo 

Przyjaciół Książki
790

. 

 

„Spotkanie to zostało zorganizowane w Bibliotece, ponieważ jako łowiczanin – 

Zygmunt Pągowskich z Biblioteką był chyba najbardziej związany. Odwiedzał Bi-

bliotekę nie tylko jako zwykły czytelni. Interesował się bardzo powiększaniem 

zbiorów a zwłaszcza «lovicianów», był organizatorem i współorganizatorem wielu 

imprez dla czytelników, był członkiem, a potem przewodniczącym Zarządu Koła 

Przyjaciół Biblioteki”
791

. 

 

Na spotkanie poświęcone pamięci tego łowickiego regionalisty przybyło wielu gości     

z całej Polski. Podczas tej uroczystości głos zabrali m.in. doc. dr Rafał Leszczyński, 

który wygłosił wykład na temat „Zygmunt Pągowski a wydanie listów w sprawie pu-

blicznej Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego”
792

; Tadeusz Gumiński wspominał o szko-

le Pągowskiego; doc. dr Jan Wegner przedstawiał jedną z pasji Pągowskiego jaką była 

twórczość Stanisława Noakowskiego; Maria Pakulska omawiała wieloletnią współpracę 

z biblioteką łowicką
793

. 

 16 grudnia 1976 r. odbyło się także walne zebranie Koła Przyjaciół Biblioteki. 

Powołano wtedy nowy Zarząd, w skład którego weszli m.in.: Krystyna Górecka, Maria 

Pakulska, Pelagia Michałowska, Wiesława Welezińska, Zofia Rutówna, Kazimierz Ję-

drzejczyk, Ziemowit Skibiński. Podczas tego zebrania dokonano także zmiany nazwy 

stowarzyszenia na Koło Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
794

. Niecały miesiąc 

później, 5 stycznia 1977 r. ukonstytuował się nowy Zarząd, na którego czele stanęła 

Zofia Rutówna, funkcję vice przewodniczącego objęłam Pelagia Michałowska, sekreta-

rza – Halina Łukawska, skarbnika – Stefania Fabijańska. 

 Rok Biblioteki i Czytelnictwa przyniósł wymierne rezultaty dla łowickiej pla-

cówki. 

                                                 

790
 PAKWR, Zaproszenie na spotkanie-wspomnienie poświęconej Zygmuntowi Pągowskiemu, 

21.11.1976. Por.: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Komunikat 6. 
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 AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. 
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„władze miejskie z I sekretarzem KM PZPR mgr Andrzejem Rybusem i Naczelni-

kiem Miasta – mgr Teresą Borkowską na czele oddały dla filii Biblioteki dodatko-

wy, w tym samym budynku lokal o powierzchni 100 m. Urządzono w nim na nowo 

Wypożyczalnię dla dorosłych, natomiast w pomieszczeniu, które dotychczas zaj-

mowała – urządzono wypożyczalnię dla dzieci”
795

. 

Uroczyste otwarcie nastąpiło 14 stycznia 1977 r.
796

. 

 21 lutego tego roku odbyła się w bibliotece prelekcja pt. Z księgi chwały i mę-

czeństwa wychowanków gimnazjów łowickich 1939-45 autorstwa Tadeusza Gumińskie-

go, jednego z czołowych regionalistów tego okresu. Przedstawił on sylwetki absolwen-

tów łowickich szkół, którzy zginęli w walce z hitlerowcami
797

. 

 W 1977 r. obchodzono  potrójny jubileusz: setną rocznicę założenia tajnej czy-

telni, którą zaopatrywał w książki Romuald Oczykowski, 30-lecie działalności łowickiej 

biblioteki publicznej, oraz 20-lecie istnienia Koła Przyjaciół Biblioteki. Dlatego też 28 

listopada odbyło się spotkanie którego celem było uczczenie jubileuszu. Pośród zapro-

szonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz miejskich: Naczelnika miasta – mgr 

Teresy Borkowskiej, dyrektora biblioteki wojewódzkiej w Skierniewicach – mgr 

Edwarda Siekowskiego i licznych przedstawicieli organizacji społecznych. Gościem 

specjalnym była Elżbieta Barszczewska, która recytowała wiersze o bibliotece i książ-

kach
798

. 

 W czerwcu 1979 r. odbyła się kolejna sesja popularnonaukowa, w której organi-

zację włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu. Poświęcona była kulturze 

ludowej jako kulturze narodowej. W tym czasie Łowicz odwiedziło wielu znamienitych 

gości reprezentujących świat nauki; wśród nich była prof. dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa, 

dr Kazimierz Pietkiewicz z Warszawy; łódzki ośrodek reprezentowali mgr Ewa Sro-

czyńska i dr Władysław Baranowski
799

. 

 Z okazji 30-lecia zjednoczenia Ruchu Ludowego, 20 listopada 1979 r. została    

w łowickiej bibliotece zorganizowana wystawa, na której „prezentowano […] książki    

                                                 

795
 Tamże. 
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 Tamże. 
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 Tamże. 

798
 Tamże. 
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 PAKWR, Zaproszenie i program sesji popularnonaukowej nt. „Kultura ludowa – kultura naro-

dowa”, 31.5.1979, Łowicz; AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. Por. J. Czapnik, Łowicz zapra-

sza. Folklor. Sztuka ludowa. Historia, „Dziennik Ludowy”, 1979, nr 129, s. 1-2. 
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i artykuły z prasy przedstawiające historię ruchu ludowego na Ziemi Łowickiej”
800

.     

W tym samym miesiącu odbyła się kolejna sesja popularnonaukowa, pt. Łowicz w trzy-

dziestopięcioleciu PRL. Było to przedsięwzięcie, którego jednym z głównych organiza-

torów obok Miejskiej Rady Narodowej, Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Ba-

dań Naukowych MTK i Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej była Miej-

ska Biblioteka Publiczna w Łowiczu
801

. 

 W 1979 r. udostępniono zbiór druków i rękopisów należących do Ignacego Kra-

sickiego dla szerszej publiczności. Warto podkreślić, że Krasicki część swojego życia 

związał z drugim miastem w dawnej kasztelanii łowickiej, Skierniewicami
802

. Prawdo-

podobnym miejscem zaprezentowania tych cennych zbiorów miało być nowo otwierane 

muzeum w kolegiacie w Łowiczu. O planach utworzenia nowej placówki muzealnej, 

gromadzącej głównie eksponaty związane z kościołem informował w roku 1979 

„Dziennik Popularny”
803

. 

 W 1977 r. rozpoczęto remont Miejskiego Domu Kultury, który trwał siedem 

lat
804

. 

 Duże znaczenie dla mieszkańców miasta i regionu, ale także osób przyjezdnych 

z innych zakątków kraju, miało rozwijające się Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze. Łowicz odwiedzało coraz więcej turystów, co powodowało coraz więk-

sze obciążenie przewodników. 

 

„O tak, wtedy to był taki bum na wycieczki. Pamiętam, że mimo pracy w przy-

chodni każdą wolą chwilę oprowadzałam grupy. Czasem to było tak, że jak był 

Łowicz, Arkadia, Nieborów i Żelazowa Wola, to nie było jak wrócić do domu,     

bo wycieczka jechała do siebie do Warszawy i już jechała starym traktem na stolicę 

przez Kampinos. A wtedy nie było telefonów i trzeba było kombinować. Nie raz 

wracałam na przykład z Nieborowa per pedes, żeby wieczorem wrócić do domu,    

a potem następnego dnia grupa. Bywało ciężko”
805

. 

 

                                                 

800
 AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. 

801
 Tamże; A. S., Łowicz w 35-leciu PRL, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 266, s. 3. 
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 Pamiątki po Krasickim udostępnione publiczności, „Dziennik Popularny”, 1979, nr 64, s. 6. 
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 Pw, Muzeum w łowickiej kolegiacie, „Dziennik Popularny”, 1979, nr 51, s. 3. 
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 J. Koźbiel, Ukryte pod wycinanką, „Kobieta i życie”, 1983, nr 27, s. 5. 

805
 PAKWR, Wywiad z J.L., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „PTTK”, s. 1. 



209 

 

 Ze względu na rosnące zapotrzebowanie i wzmożenie ruchu turystycznego orga-

nizowano kolejne kursy przewodnickie. Ale, jak zauważył jeden z moich respondentów, 

nie tylko prestiż bycia przewodnikiem, czy możliwość zarobkowania była istotna. 

 

„Ja na kurs poszedłem bo chciałem się dowiedzieć więcej o mieście i regionie       

w którym żyję. Mama była przewodnikiem, pamiętam jak się uczyła z różnych 

książek. Ale książek było mało, nie było ich jak powielać, to słuchacze robili do-

kładne notatki. A mi się tak bardzo podobały te zeszyty mamy, zapisane ciekawost-

kami o miejscach koło których przechodziłem na co dzień. No i jak się dowiedzia-

łem,  że w 1973 roku będzie kurs, to się zapisałem. Nie ukończyłem go niestety, ale 

to czego się dowiedziałem to jest moje”
806

. 

 

 Wspomniana wcześniej inwestycja budowy Domu Turysty w Łowiczu zakoń-

czyła się ostatecznie w 1974 r. Całość prac pochłonęła nie 4, a 14 mln złotych. Główną 

wadą nowego obiektu był brak łazienek, co spotkało się z ostrą krytyką na łamach ów-

czesnej prasy
807

. 

 Prezesem koła do 1976 r. była Danuta Zabrzeska; zastąpił ją Eligiusz Pietru-

cha
808

. W 1977 r. łowickie koło obchodziło jubileusz 15-lecia. Główne uroczystości 

odbyły się w pałacu w Nieborowie, gdzie zgromadzeniu wysłuchali koncertu. Mniej 

oficjalną częścią była biesiada przewodnicka, która pozwoliła zacieśniać relację            

z członkami kół z całego kraju
809

. 

 Łowicz stał się miejscowością chętnie odwiedzaną przez turystów nie tylko       

w sezonie. Jak można przeczytać w „Głosie Robotniczym”, także i w okresie zimowym 

PTTK odnotowywało liczne grupy. Zimą dla turystów był przygotowany specjalny pro-

gram, który zakładał wizytę w muzeum, kolegiacie, pałacyku i baszcie generała Klic-

kiego oraz zobaczyć pomnik ku czci Artura Zawiszy Czarnego. Dodatkową atrakcję 

stanowił tzw. „nowy” Łowicz, a mianowicie nowe osiedla mieszkaniowe i zakłady pra-
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 Tamże, Wywiad z R.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „PTTK”, s. 2. 
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 K. G., Łowicka turystyka, Hotel bez łazienek, Kolacja na ludowo, Nieszablonowe pamiątki, 
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cy – Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Łowicz”
810

 i Zakład Przemysłu Poń-

czoszniczego „Syntex”
811

. 

 Należy wspomnieć także o osobach, które w niezwykły sposób, zaangażowały 

się w działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Ło-

wiczu. Poświęcili swój wolny czas, a także wykorzystali swoje talenty, by poprzez 

udział w PTTK przysłużyć się także swojej „małej ojczyźnie”. Jedną z tych postaci jest 

niewątpliwie Zdzisław Pągowski, wielokrotnie przeze mnie przywoływany. Swoje 

umiejętności przelał na papier wykonując wiele prac, znaków okolicznościowych, dzię-

ki czemu przyczynił się do upowszechnienia i propagowania ruchu turystycznego. Bę-

dąc jednocześnie członkiem towarzystwa projektował także znaczki rajdowe i jubile-

uszowe. Kontynuatorem jego pracy, po śmierci Pągowskiego został Marian Kępka, gra-

fik, zajmujący się głównie drzeworytnictwem
812

. 

 Warto przywołać także kwestię działania w mieście Spółdzielni Przemysłu Lu-

dowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka”. Na początku lat 70. znacznie ograniczono 

chałupniczą produkcję różnych rozmiarów lalek ubranych w stroje regionalne. Mimo 

tego, twórczynie nadal wykonywały je. Jak wspomina jedna z respondentek: 

 

„Moja mama szyła stroje dla lalek. I było tak, że jak chciałam sobie coś kupić, co 

nie było przewidziane przez rodziców w wydatkach na mnie, to mama brała półto-

rej normy na produkcję lalek i jej pomagałam. Chodziłam wtedy do podstawówki, 

więc nie robiłam wszystkiego, ale na przykład przyszywałam koraliki, albo szyko-

wałam jakieś proste elementy, które dziecko potrafi zrobić. Pracy było bardzo du-

żo. Z tego co mi się wydaję, to jak trochę ograniczyli ilość chałupniczek, które lal-

ki robiły, to my z mamą miałyśmy więcej pracy. Bo mama była w tym naprawdę 

dobra. A ja miałam z tej pomocy trochę gotowego grosza”
813

. 

                                                 

810
 Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Łowicz” w Łowiczu powstał w 1965 r. W bardzo 

szybkim czasie dołączył do swoich struktur Łódzką Wytwórnię Win i Zakład Opakowań Drewnia-

nych w Andrzejowie koło Sochaczewa. Rozwój przedsiębiorstwa spowodował konieczność uru-

chomienia Zakładowej Stacji Doświadczalno-Badawczej, której głównym zadaniem było opraco-

wywanie nowych produktów i technologii. W 1975 r. zatrudnionych było 1700 pracowników. Zob. 

APW OŁ, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego (ZPOW), Zestawienie wykonania podsta-

wowych wskaźników za rok 1965 oraz projekt wskaźników na rok 1965, sygn. 2, , k. 1-2. 
811

 Łowicz w zimie, „Głos Robotniczy”, 1977, nr 279, s. 4. Por. R. Por., Łowicz na turystycznym 

szlaku, „Głos Robotniczy”, 1983, nr 171, s. 4. 
812

 K. M. Wiśniewski (red.), dz. cyt., s. 58-66. 
813

 PAKWR, Wywiad z M.P., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

Spółdzielni «Sztuka Łowicka» w Łowiczu”, s. 4. 
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 Zauważono wzrost zainteresowania tkaniną ludową, dlatego też nawiązano 

współpracę z plastykami, by poszerzyć tę gałąź asortymentu wytwarzanego przez spół-

dzielnię. W ciągu lat 70. do początków lat 80. można było zauważyć intensywny rozwój 

usług przędzalniczych i farbiarskich
814

. Tę gałąź przemysłu także zasilało liczne grono 

chałupników. Istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę było to, że działal-

ność spółdzielni była ściśle połączona ze współpracą łódzkich ośrodków, a mianowicie 

Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego oraz Państwową Wyższą Szkołą Pla-

styczną. Na gruncie regionalnym „Sztuka Łowicka” utrzymywała bliski kontakt z mu-

zeum. Ich współpraca przebiegała dwutorowo. Muzeum wypożyczało eksponaty arty-

stom ludowym, by mogli oni swoje dzieła opierać na dawnych wzorach i technikach; 

natomiast spółdzielnia zobowiązała się przekazywać wybrane wyroby rękodzielnicze, 

które miały zostać wciągnięte do inwentarza muzealnego
815

. 

 

„Dyrektor «Sztuki Łowickiej», Maria Sołtyszewska wysoko ceni sobie współpracę 

z Muzeum Narodowym Oddział w Łowiczu twierdząc, że dzięki temu współczesna 

sztuka ludowa jest kontynuacją tradycyjnej twórczości artystycznej na wsi łowic-

kiej. Wszystko więc wskazuje na to, że tutejsi artyści ludowi długo jeszcze będą 

kontynuować dzieło swych poprzedników, rozsławiając imię łowickich Księża-

ków”
816

. 

 

 Ze względów komercyjnych zatrudniano także chałupniczo pracujące wycinan-

karki. Okazało się bowiem bardzo popularne kupowanie przez turystów niewielkich 

wycinanek o wymiarach karty pocztowej. Dlatego też „Sztuka Łowicka” postanowiła 

poszerzyć ten asortyment. Jak donosił dziennikarz „Głosu Robotniczego”: „Obecnie 

wycinankarki pracują nad 22 wzorami, których motywem przewodnim jest tematyka 

regionalna: sceny weselne, obrzędy, stroje ludowe”
817

. Pracy dla wycinankarek było 

zawsze dużo. Tak wspomina jedna z nich: 

„Czasami było tak, że całe rodziny pracowały. Nie myślę o tym, że ja robiłam wy-

cinanki, a drobne i łatwe elementy pomagali mi wykonywać mąż i dzieci. Ale to 

było też tak, że ja robiłam, moja siostra też wycinała u siebie. Nasza kuzynka z ko-

                                                 

814
 R. Gmurczyk, dz. cyt., s. 120. 

815
 Ha-Re, Łowickie pasiaki i wycinanki, „Głos Robotniczy”, 1978, nr 67, s. 8. 

816
 Por. Fol., Raz na ludowo, „Głos Robotniczy”, 1978, nr 272, s. 4. 

817
 Ha-Re, Łowickie pasiaki..., s. 8. 
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lei szyła poduszeczki na szpilki w kształcie serduszka i razem ze swoją matką 

ozdabiały haftem płaskim czy koralikowym. To była taka taśmowa produkcja. Bar-

dzo ciężko było w pojedynkę wyrobić normę, a pieniądze chciało się dostawać, 

więc musieliśmy prosić bliskich o pomoc”
818

. 

 

 W tym okresie spółdzielnia zrzeszała ponad 300 chałupników, głównie kobiet   

w wieku od 18 do 65 lat, przeważnie z Łowicza i okolic. Liczba ta z roku na rok,          

w okresie największego rozkwitu „Sztuki Łowickiej” rosła
819

. Jak wynika z moich roz-

mów z dawnymi pracownikami spółdzielni rękodzieła, rzeczywista liczba pracujących 

mogła być nawet trzykrotnie większa niż ta wyżej podana. Nikt nie brał pod uwagę do-

datkowej „siły roboczej” w osobach domowników, którzy po zakończeniu swoich co-

dziennych obowiązków jak praca czy szkoła siłą rzeczy musieli pomóc w wykonaniu 

normy. 

 Tak duża ilość zatrudnionych osób była odpowiedzią na zainteresowanie tego 

typu wyrobami turystów nie tylko krajowych. W licznych doniesieniach prasowych 

podawano informacje o tym, do jakich państw są eksportowane. Niekwestionowanymi 

pasjonatami rękodzieła ludowego w tamtym okresie byli Japończycy, Anglicy, Francuzi 

i Skandynawowie. „W sierpniu br. Szwedzi zamówili w Łowiczu 100 tys. wycinanek. 

Nad wykonaniem tego zamówienia pracuje już 100 kobiet. Zamówiony towar ma być 

wysłany do Szwecji w ciągu dwóch miesięcy”
820

. 

 Ciekawym przedsięwzięciem zorganizowanym w 1973 r. przez „Sztukę Łowic-

ką” we współpracy z Muzeum Narodowym Oddział w Łowiczu oraz Wydziałem Kultu-

ry Prez. PRN w Skierniewicach był powiatowy konkurs sztuki ludowej. Na podstawie 

wyników konkursu organizatorom nasunęło się kilka spostrzeżeń. Pewne gałęzie sztuki 

ludu wiejskiego zanikały, jak chociażby garncarstwo (kontynuowane przez rodzinę Ko-

nopczyńskich) i kowalstwo. Natomiast zauważono rozkwit hafciarstwa, wycinankar-

stwa i tkactwa – czyli tych sektorów, które rozwijały się dzięki spółdzielni „Sztuka Ło-

                                                 

818
 PAKWR, Wywiad z E.O., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

Spółdzielni «Sztuka Łowicka» w Łowiczu”, s. 2. 
819

 Por. Fol., Raz na..., s. 4; Ha-re, Folklorystyczne drobiazgi „Sztuki Łowickiej”, „Głos Robotni-

czy”, 1977, nr 69, s. 7. 
820

 Wol., Komu łowicką wycinankę? Wielki jarmark, „Dziennik Łódzki”, 1974, nr 216, s. 8. 
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wicka”. Prace konkursowe zostały zaprezentowane szerszemu gronu w formie wystawy 

z łowickim muzeum
821

. 

 Poza działalnością społeczno-kulturalną licznych organizacji bardzo duży nacisk 

kładziono na pielęgnowanie tradycji regionu łowickiego odwołując się do jego ludowe-

go charakteru. Jednym z elementów odnoszenia się do tradycji księżackich było organi-

zowanie Dni Łowicza połączone z licznymi występami zespołów ludowych działają-

cych na terenie Łowickiego. Bardzo często świętu miasta, które odbywało się co roku  

w czerwcu towarzyszyły także liczne konkursy sztuki ludowej. Ich organizowanie miało 

na celu nie tylko prezentację dorobku artystycznego regionalnych twórców, ale także 

„łowienie” nowych talentów. Świadczy o tym m.in. cytat z „Głosu Robotniczego”: 

„Spółdzielnia Pracy «Sztuka Łowicka» stale poszukuje takich właśnie młodych talen-

tów. A ponieważ zapotrzebowanie na ludowe pamiątki jest ogromne tak w kraju, jak i za 

granicą – najlepsi zatrudnieni są niemal natychmiast”
822

. 

 Dniom Łowicza zorganizowanym z 1972 r. towarzyszył właśnie jeden z takich 

konkursów, którego głównym hasłem przewodnim była pamiątka ludowa. Propozycje 

należało składać w łowickim muzeum. Powoływano jury, w skład którego weszli m.in. 

etnografowie, historycy, historycy sztuki, a najlepsze prace miały w bardzo szybkim 

czasie wejść do masowej produkcji
823

. 

 W 1973 r. podczas obchodów państwowego święta Dni, Książki i Prasy przygo-

towano łowicki festyn ludowy, którego pomysłodawcami był przez redakcję „Chłop-

skiej Drogi” i „Głosu Robotniczego”. Pośród zaproszonych gości była m.in. Helene 

Langevin – wnuczka Marii Curie-Skłodowskiej. W obchodach wzięli udział znani akto-

rzy, pisarze. Ich prezentacjom towarzyszyły liczne pokazy ludowe. Swoje wyroby pre-

zentowali lokalni twórcy ludowi. Nie mogło także zabraknąć występów zespołów folk-

lorystycznych, funkcjonujących w regionie
824

. Jednym w głównych punktów programu 

                                                 

821
 M. Jagoszewski, Łowickie hafty ludowe zawsze piękne i modne, „Dziennik Łódzki”, 1973,       

nr 192, s. 4. 
822

 H. J., Łowicz. Regionalne pamiątki. Poszukiwani twórcy ludowi, „Głos Robotniczy”, 1972,     

nr 82, s. 4. 
823

 Tamże. 
824

 PKF, E. Zawistowska, Festyn Łowicki, 1973 r. Por. 10 lat działalności..., s. 7; AMŁ, Kronika 

Dziecięcego Zespołu…, s. 25; Festyn folkloru i gościnności, „Głos Robotniczy”, 1973, nr 119,      

s. 1-2; W. Kraska, Na festynie w Łowiczu, „Głos Robotniczy”, 1973, nr 121, s. 4. 
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był występ Wesołego Autobusu, którego wykonawczy w znacznej mierze wywodzili się 

z regionu łowickiego
825

. 

 W 1974 r. wyjątkowo Dni Łowicza były zorganizowane nie w maju/czerwcu,     

a od 8 do 15 września. Uroczystości te połączono z podsumowaniem obchodów XXX-

lecia PRL. Oprócz standardowego programu zawierającego atrakcje cyklicznie się po-

jawiające, takie jak występy, zabawy ludowe, wystawy i konkursy, dodano sympozja, 

które odbywały się w ratuszu. Dotyczyły one szeroko rozumianego rozwoju regionu    

w perspektywie województwa łódzkiego
826

. 

 Organizowanie Dni Łowicza było jednym z głównych przedsięwzięć w mieście 

przeznaczonych dla rozrywki mieszkańców oraz turystów. Z roku na rok przybywało 

nie tylko uczestników, ale także ilość poszczególnych atrakcji. W 1976 r. hucznie ob-

chodzono „Dni Łowicza”, przypadające na 26-20 maja. Wielkość i doniosłość uroczy-

stości wiązała się m.in. 840. rocznicą pierwszej wzmianki o Łowiczu. Nie zabrakło tak-

że wystawy przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, która 

„urządziła wielką wystawę «lovicianów» ze zbiorów Zygmunta Pągowskiego, Bi-

blioteki Kapitulnej, Miejskiej oraz Archiwum Państwowego w Łowiczu. 26 maja   

o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy, w którym uczestniczył: Na-

czelnik Miasta Łowicza – mgr Teresa Borkowska, I Sekretarz KM PZPR – mgr 

Andrzej Rybus, Przewodniczący KM FJN – Stanisław Teleman oraz wielu miesz-

kańców Łowicza”
827

. 

 

Obszerna relacja fotograficzna z tego wydarzenie znalazła się w kronice bibliote-

ki. Jednak, co jest niezwykle ciekawe, odnotowano kilka kwestii istotnych pod kątem 

regionalizmu. Na wystawie zaprezentowano archiwalia dotyczące Łowicza, książki wy-

chodzące z drukarni prymasowskiej, która istniała w latach 1761-1836, książki które 

wydawał Karol Rybacki, Tadeusz Bączkowski, inne wydawnictwa poświęcone Łowi-

czowi oraz książki skreślone rękoma łowiczan. Wśród nich znaleźli się: „Aniela Chmie-

lińska, Władysław Kwiatkowski, Gawarecki, Jan Wegner, Józef Wieteska, Mieczysław 

                                                 

825
 AMŁ, Kronika Dziecięcego Zespołu…, s. 100. 

826
 Tamże, s. 95. 

827
 AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. Por. A. S., Tradycje łowickich bibliotek, „Głos Robotni-

czy”, 1979, nr 209, s. 5. 
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Smolarski, Kazimierz Jędrzejczyk, Anna i Henryk Świątkowscy, Tomasz Kazimiero-

wicz”
828

. 

 W dniach o 1 do 5 czerwca 1977 r. przygotowano aż 40 imprez, które składały 

się każdego dnia na tematycznie zamkniętą całość. 1 czerwca 1977 r. był to Międzyna-

rodowy Dzień Dziecka, podczas którego przygotowano program dla dzieci i młodzieży; 

poza występami zaproszonych gości, także najmłodsi mieszkańcy miasta i regionu pre-

zentowali swoje talenty. 2 czerwca był dniem muzyki; miał miejsce wówczas recital 

Ewy Wojnowskiej oraz koncert chopinowski. Kolejny dzień poświęcono przeszłości 

Łowicza. Zorganizowano sesję popularno-naukową, przygotowano jubileusz 25-lecia 

istnienia muzeum, a w bibliotece można było zwiedzać wystawę starodruków i lovicia-

nów. 4 czerwca odbył się Jarmark Łowicki, zainaugurowany pochodem członków ze-

społów regionalnych, licznymi występami. W tym dniu przyznano także państwowe 

odznaczenia dla małżeństw, które świętowały 25. i 50. rocznicę. Specjalnie dla nich 

wystąpił Wesoły Autobus. Ostatni dzień święta miasta poświęcony został sportowi. 

Przygotowano wówczas pokazy jeździeckie, motocyklowe, pokaz akrobatyki samolo-

towej połączone ze skokami ze spadochronem oraz rajdy i zloty turystyczne
829

. 

 W ramach Dni Łowicza przypadających na 1-5 czerwca 1977 r. biblioteka przy-

gotowała wystawę Z dziejów książki w Łowiczu. Prezentowano na niej zbiory w katego-

riach: książki gromadzone w dawnym Łowiczu, książki wydrukowane w Łowiczu oraz 

ważniejsze książki i druki o Łowiczu
830

. Dodatkowym przedsięwzięciem była sesja po-

pularnonaukowa na temat kultury w dawnym Łowiczu. Miejska Biblioteka Publiczna   

w Łowiczu była głównym organizatorem wydarzenia, które miało miejsce 3 czerwca, 

jednak z racji odpowiednich warunków lokalowych sesja ta odbyła się w Sali Baroko-

wej łowickiego Muzeum. Prelegentami byli m.in. doc. dr Jan  IV Wegner, który wygło-

sił referat pt. Rozwój przestrzenny i zabudowa Łowicza (1136-1830); prof. dr hab. Paweł 

Czartoryski – Kultura umysłowa w dawnym Łowiczu i jej wkład w kulturę ogólnopolską, 

mgr Alina Owczarek – Z dziejów książki w Łowiczu oraz mgr Tadeusz Gumiński – Ło-

wiczanie – historycy swego miasta
831

. Podczas sesji biblioteka 

                                                 

828
 Tamże. 

829
 10 lat działalności..., s. 13-14. 
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 AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. 

831
 PAKWR, Program sesji popularnonaukowej „Kultura w dawnym Łowiczu”, Łowicz 3.6.1977; 

AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975; M. Cybart, Stacja Naukowa…, s. 3. M. Cybart, Dzieje 

książki w Łowiczu, „Słowo Powszechne”, 1978, nr 14, s. 3; 10 lat działalności..., s. 15. 
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„otrzymała wspaniały dar od pierwszego Powiatowego Referenta Kultury i Sztuki 

w Łowiczu – WACŁAWA GRYMOWSKIEGO «PRZYCZYNEK do DZIEJÓW 

KSIĄŻKI w ŁOWICZU» – reprodukcje fragmentów materiałów archiwalnych ze 

zbiorów autora, które dotyczą I wystawy książki w Łowiczu w ramach Tygodnia 

Książki Polskiej 22-29 IV 1945”
832

. 

 

Zakończenie obchodów Dni Łowicza wiązało się ze spotkaniem z Tadeuszem 

Gumińskim, który omówił interesujące go zagadnienia związane z historią herbu i pie-

częci Łowicza
833

. 

 Ciekawym wydarzeniem w ramach Dni Łowicza był plebiscyt na łowiczanina 

roku, zorganizowany po raz pierwszy w historii miasta. Tak o nim pisano w ówczesnej 

prasie: 

„Konkurs ten jest organizowany po raz pierwszy. Jeśli wzbudzi spodziewane zain-

teresowanie, być może również stanie się doroczną tradycją miejską. Obecnie za-

kłady pracy, organizacje społeczne i młodzieżowe placówki kulturalno-oświatowe  

i stowarzyszenia regionalne typują pierwszych kandydatów. Pretendent do tytułu 

łowiczanina roku musi być nie tylko stałym mieszkańcem miasta, musi również 

wykazać się nienaganną postawą zawodową i mieć na koncie liczące się osiągnię-

cia w pracy i działalności społecznej”
834

. 

 

 Dni Łowicza także i w tym roku wiązały się z wydarzeniami organizowanymi 

przez bibliotekę; 9 czerwca 1978 r. została otwarta wystawa pt. Łowicz w okresie zabo-

rów 1793-1918. Prezentowano na niej eksponaty gromadzone przez Archiwum i Biblio-

tekę Kapitulną w Łowiczu, Archiwum Miejskie w Łowiczu oraz Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Łowiczu
835

. 

 W roku 1979 dokonano połączenia Dni Łowicza z Jarmarkiem Łowickim. Go-

śćmi honorowymi byli I sekretarz KW PZPR w Skierniewicach Ryszard Bryk, sekretarz 

KW Teresa Garlińska oraz wicewojewodowie skierniewiccy – Marian Gala i Władysław 

Gala. Uroczystości trwające dwa dni obfitowały w wydarzenia atrakcyjne zarówno dla 

                                                 

832
 Tamże. 

833
 Tamże. 

834
 A. K., 6 dni festynu. Wybór łowiczanina roku. Kiermasz sztuki ludowej. Pokazy sportowe, wy-

stawy i koncerty, „Głos Robotniczy”, 1977, nr 60, s. 4. 
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 PAKWR, Zaproszenie na wystawę „Łowicz w okresie zaborów 1973-1918”, 9.6.1978; AMBP, 

Kronika Powiatowej…, 1975. 
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mieszkańców, jak i dla przyjezdnych. Zorganizowano kiermasz wyrobów ludowych, 

liczne występy zespołów folklorystycznych, barwne korowody ulicami miasta, a także 

rajd turystyczny. Na zakończenie, co stało się tradycją tych obchodów, przygotowano 

zabawę ludową
836

. 

 W czerwcu 1980 r. odbył się Jarmark Łowicki, impreza ogólnopolska, połączona 

z Biennale folkloru. W bibliotece z tej okazji przygotowano wystawę książek, czaso-

pism i fotografii dokumentujące jarmarki łowickie oraz prezentujące ludowe zespoły 

artystyczne w regionu łowickiego. Dodatkowo zorganizowano spotkanie z Zofią Mitrę-

żanką, malarką, uwieczniające okoliczne pejzaże
837

. 

 Poza istniejącymi już od wielu lat zespołami, zaczęły pojawiać się nowe. Obec-

ność tak dużego zakładu w mieście, jakim był „Syntex”, obfitowała nie tylko w nowe 

stanowiska pracy. Poza swoją normalną działalnością produkcyjną organizował też czas 

wolny swoim pracownikom. Stworzono przy nim zakładowy zespół, który nawiązywał 

do tradycji regionalnych, przygotowując występy związane z łowicką obrzędowością. 

Od 1971 r. istniała przy nim Łowicka Kapela Ludowa Zenona Jagiełły, która startowała 

w licznych konkursach i przeglądać, zdobywając liczne nagrody. W 1972 r. podczas    

VI Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą uzyskała 

pierwsze miejsca w kategorii kapel stylizowanych i orkiestr podwórkowych
838

. Jednak 

dopiero w 1973 r. utworzono przy zakładzie Zespół Pieśni i Tańca „Syntex”, którego 

pierwszym kierownikiem była Wiesława Dąbrowska
839

. W doniesieniach prasowych     

z 1976 r. można odnaleźć informację, że akompaniament muzyczny dla zespołu folklo-

rystycznego przy „Syntexie” zapewniała kapela Winnickiego
840

. 

 Warto także wspomnieć o grupach, które powstawały w bliskości Łowicza.      

W 1974 r. powołano do życia Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

Grupa młodzieży, licząca wówczas 28 osób, przygotowująca gminne dożynki, postano-

wiła utworzyć zespół, którego głównym celem miało być pielęgnowanie rodzimej tra-

                                                 

836
 Jm, Barwny „Jarmark Łowicki”, „Dziennik Popularny”, 1979, nr 109, s. 5; T.C., Inauguracja 

Dni Łowicza, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 122, s. 2; T. C., Zakończenie Dni Łowicza i Jarmarku 

Łowickiego, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 123, s. 6. 
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 A. T., Folklorystyczne wojaże. Sukcesy łowickiej kapeli. Rozśpiewany… skansen, „Głos Robot-

niczy”, 1972, nr 165, s. 6. 
839
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społów regionalnych”, s. 5. 
840

 T. C., Łowickie tańce i melodie, „Głos Robotniczy”, 1976, nr 92, s. 4. 
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dycji
841

. Dlatego też skupiła swoje działania przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocz-

kach. Działalność u boku OSP zaowocowała nazwą „Strażak”, która obowiązywała do 

1978 r. W tym to roku zespół znalazł się pod opiekuńczymi skrzydłami Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kocierzewie
842

. Swoją nową nazwą zespół odwoływał się nie tylko 

do wsi, w której powstał, ale także do jednego z regionalistów, wywodzącego się wła-

śnie z Boczek – Józefa Chełmońskiego. 

 Jednym z założycieli, a zarazem kierownikiem zespołu był Stanisław Madanow-

ski, pieśniarz i gawędziarz ludowy pochodzący z Boczek. Warto zaznaczyć, że był on 

związany z większością istniejących w Łowiczu zespołów ludowych („Blichowiacy”, 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łowickiej). Współpracował z nim m.in. Marian Moskwa, 

który ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. W pierwszym składzie zespołu 

znaleźli się m.in.: Krystyna Bruc, Alicja Barlak, Eugeniusz Barlak, Zdzisław Barlak, 

Hanna Koza, Krystyna Nowak, Zdzisław Nowak, Zofia Nowak, Leszek Barlak, Graży-

na Nowak, Mieczysław Pięta, Stanisław Wróbel, Grażyna Borkowka, Wiesława Różyc-

ka i Jan Barlak. Na akordeonie grała Wanda Gołębiowska
843

. 

 Członkowie zespołu występujący w strojach ludowych, charakterystycznych dla 

Kocierzewa i okolic, w swoim repertuarze mieli programy prezentujące obrzędowość 

rodzinną i doroczną łowickiej wsi, jak wesele łowickie, dożynki, wianki, czy zwyczaje 

związane z Wielkanocą. Głównym, a zarazem jednym z najstarszych programów zespo-

łu jest inscenizacja wesela łowickiego, która jest obecna w repertuarze już od 1975 r. 

Miałam możliwość rozmawiać z jednym z choreografów tego zespołu: 

„To, co Boczki wypracowały na przestrzeni lat, to tak naprawdę moja zasługa.    

Bo najpierw był pan Moskwa, potem Stasio Madanowski. Ja jak skończyłem tań-

czyć w Kolejarzu, to miałem udar mózgu. I nie wróciłem do tańca. Ale mogłem 

uczyć. I wyuczyłem ich wszystkiego, co sam umiałem”
844

. 

 

Wiedza przekazana przez choreografa i czujne oko kierownika zespołu doprowa-

dziło, że od początku swojej działalności „Boczki Chełmońskie” brały udział w licz-
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 Por. T.C., Propagują łowicki folklor, „Głos Robotniczy”, 1979, nr 233, s. 3. 

842
 Z. Kryściak, J. Rutkowski, Gmina Kocierzew..., s. 107; A. Smyczek, Suita..., s. 4. 

843
 K. Skierska-Pięta, P. Pięta, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Z tradycją         

w nowoczesność. Obchody jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu, „Roczniki łowickie”, t. XIII, 

Łowicz 2016, s. 156. 
844

 PAKWR, Wywiad z J.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

zespołów regionalnych”, s. 3. 



219 

 

nych konkursach, przeglądach folklorystycznych organizowanych na terenie Polski        

i poza jej granicami i zajmowały wysokie noty. Warto wymienić chociażby I miejsce    

w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel, Solistów i Obrzędów Weselnych z 1976 r. czy        

I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi w Sochaczewie        

z 1979 r.
845

. 

 Rok później, w 1975 r. powstał w oddalonych o kilkanaście kilometrów od Ło-

wicza zespół „Księżacy” z Łyszkowic. Zespół ten utworzyło kilku mieszkańców tej 

miejscowości, którzy „potrafili zarazić zapałem całą wieś”
846

. 

 Równie wspaniale rozwijała się kariera Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Budowlani”. Dzieci i młodzież uczestniczyli w licznych występach i konkursach.       

W 1970 r. grupa obchodziła jubileusz 10-lecia swojego istnienia. Z tej okazji 8 listopada 

w Domu Kultury Kolejarza o godz. 11 odbyły się uroczystości, podczas których oprócz 

koncertu zostały także wręczone nagrody i dowody uznania dla kierownictwa oraz 

członków zespołu. Ciekawym elementem pod względem wizualnej formy regionalizmu 

było zaproszenie na to wydarzenie, przedstawiające parę łowicką w pozie tanecznej
847

. 

19 maja 1974 r. zespół wystąpił w Domu Nauczyciela w Łowiczu ze specjalnym reper-

tuarem dla Światowej Federacji Kobiet
848

. 

 Działalność „Budowlanych” zauważona została także poza regionem. Zespół 

występował przed kamerami, a ich koncerty emitowane były przez telewizję. W 1972 r 

występowali w Telewizji Szczecin wraz z artystami z Czechosłowacji, ZSRR, Holandii, 

Norwegii i NRD w filmie Pływające miasta, a w 1975 r. brali udział w Spotkaniach      

w drodze. W kronice zespołu został umieszczony wycinek prasowy ówczesnego pro-

gramu telewizyjnego, na podstawie którego można się dowiedzieć, że emisja filmu Spo-

tkania w drodze odbyła się o godz. 18.15
849

. 

 Kiedy w 1975 r. zespół obchodził swoje 15-lecie, wydarzeniu temu poświęcono 

dwustronicowy fotoreportaż, który opublikowano na łamach czasopisma „Nasz Klub”. 

W artykule tym podkreślono, że od początku istnienia „Budowlani” uczestniczyli         

w ponad 300 koncertach, mieli na swoim koncie trzy występy telewizyjne oraz udział  
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w Światowym Zjeździe Schronisk Turystycznych w Krakowie, podczas którego koncer-

towali przed przedstawicielami 56 krajów świata. Stroną wizualną zajął się łowicki fo-

tografik, Jerzy Borecki
850

. 

 W cytowanej kronice Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Budowlani” umiesz-

czona została  korespondencja pomiędzy różnymi instytucjami, zakładami pracy czy 

osobami prywatnymi. Pośród listów zawierających zaproszenia na uroczystości czy 

podziękowania za udział w nich znajdują się także prośby o uświetnienie rocznic, jubi-

leuszy oraz innych ważnych wydarzeń specjalnym występem młodych tancerzy i muzy-

ków
851

. 

 Kronika „Budowlanych” jest kopalnią wiedzy, relacjonującą wydarzenia z życia 

zespołu. Zawiera liczne fotografie archiwalne, wycinki z ówczesnej prasy, dokładny 

spis występów (daty, miejscowości, nazwy uroczystości) oraz korespondencję. Kronika-

rzem, jak wspomniałam był kierownik grupy, Tadeusz Peńsko; prowadził ją do 1976 r., 

kiedy to zakończył swoją pracę w zespole. 

 Uważam za stosowne w tym miejscu odwołać się także do innego rodzaju mu-

zyki – po blisko 300 latach, 21 maja 1979 r. obyły się Łowickie Dni Muzyki, zorgani-

zowane przez kolegiatę. Na koncert przygotowano nieznany dotąd repertuar, muzyków 

pochodzących z miasta i okolic. Utwory te odnalazł muzykolog z Warszawy, dr Tadeusz 

Maciejewski
852

. 

 Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz” od 1971 r. miał nowego kierownika artystycz-

nego, którym została Daniela Nawrocka, zajmująca się jednocześnie choreografią. Kie-

rownikiem muzycznym został Andrzej Matula
853

. 

 Poza działalnością zespołów pieśni i tańca, w regionie łowickim 30 lipca 1972 r. 

otworzono jedyne w swoim rodzaju muzeum, nawiązujące bezpośrednio do dorobku 

kulturowego Księżaków
854

. Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie zo-

stało założone przez rzeźbiarza i twórcę ludowego Juliana Brzozowskiego. Tak napraw-
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dę już w latach 50. rozpoczął on starania otworzenia ekspozycji prezentującej jego wy-

roby
855

. Wraz z początkiem lat 70. zwiedzającym udostępnił jeden pawilon zapełniony 

ruchomymi rzeźbami, podzielonymi na sceny rodzajowe z życia łowickiej wsi. Warto 

zaznaczyć, że mechanizm wprawiający w ruch te ludowe dzieła sztuki, Brzozowski 

opracował i wykonał samodzielnie. Na łamach czasopism pojawiających się w regionie, 

tę niezwykłą ekspozycję nazwano Akademią Ruchu. 

 

„W kilku pawilonach zostało urządzonych kilkanaście scen z ruchomym teatrem.  

A teatr to przedziwny. Inscenizacje obrzędów religijnych przeplatają się ze scenami 

z codziennego życia dawnej wsi. Jeśli jest to bożonarodzeniowa szopka, to z gale-

rią maszerujących postaci, grającymi muzykantami, Trzema Królami niosącymi da-

ry Dzieciątku Jezus, kiwającym się osiołkiem, fruwającymi aniołami i kręcącą się 

gwiazdą. Jeśli łowickie wesele, to z kolorowym orszakiem i szykownie stąpający-

mi końmi, tańczącymi parami, wesołą muzyką i weselną ucztą”
856

. 

 

Pośród scen rodzajowych zwiedzający mogli także zobaczyć księżacką wieś, uroczystą 

procesję Bożego Ciała, czy nawet uczestników Wyścigu Pokoju oraz innych ważnych 

dla mieszkańców wsi wydarzeń
857

. 

 Ze względu na ogromne zainteresowanie turystów tego typu wykorzystaniem 

twórczości ludowej, w krótkim czasie ekspozycja się powiększyła o kolejne pawilo-

ny
858

. Rodzina Brzozowskich kolekcjonując przez lata liczne sprzęty wykorzystywane 

w wiejskim gospodarstwie, stworzyła imponujących rozmiarów prezentację etnogra-

ficzną. W muzeum są prezentowane także dzieła sztuki ludowej wykonane przez naj-

bliższych Juliana Brzozowskiego, m.in. wycinanki, pająki oraz rzeźby syna Juliana – 

Wojciecha. Ważnym elementem ekspozycji muzealnej jest zaprezentowanie bogatej 
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kolekcji strojów ludowych na ruchomych rzeźbach naturalnej wielkości
859

. Ta część 

została udostępniona zwiedzającym w 1980 r.
860

. 

 Należy zaznaczyć, że dobór eksponatów w muzeum rodziny Brzozowskich nie 

był przypadkowy. Wiązało się to przede wszystkim z pasją Juliana Brzozowskiego do-

kumentowania życia wiejskiego, poprzez odnoszenie się do zarówno tradycyjnego wy-

posażenia chałupy i gospodarstwa oraz do elementów artystycznych i dekoracyjnych, 

składających się na przykłady sztuki ludowej
861

. 

Reforma administracyjna z 1975 r. wyodrębniła 49 województw, a wśród nich 

także i skierniewickie, do którego należał Łowicz i znaczne tereny regionu łowickiego. 

W związku z tym, funkcjonujące od 1968 r. lubelskie Stowarzyszenie Twórców Ludo-

wych podjęło decyzję o tworzeniu regionalnych, wojewódzkich oddziałów. Jan Konop-

czyński wypowiedział się na ten temat następująco: 

„Łowicz i okolice należały do utworzonego po reformie administracyjnej oddziału 

skierniewickiego. Zebrania odbywały się w różnych miejscach, bo nie mieliśmy 

stałej siedziby. Czasem spotykaliśmy się u takiego rzeźbiarza skierniewickiego, 

który pochodził z gór, ale najczęściej to u Juliana Brzozowskiego, w takiej salce 

znajdującej się przy jego muzeum. On był drugim prezesem tego oddziału, nato-

miast pierwszym był Stefan Winnicki, akordeonista. On miał swoją kapelę ludo-

wą”
862

. 

 

 Ideą przyświecającą STL-owi było pielęgnowanie tradycji związanych z kulturą 

ludową we wszystkich jej dziedzinach, poprzez sztukę, folklor, literaturę, etc. Dodatko-

wo roztaczano opiekę nad twórcami ludowymi. Stowarzyszenie organizowało targi, 

kiermasze, przeglądy artystyczne, warsztaty, pokazy rękodzieła oraz różnego rodzaju 

konkursy
863

. 

 Lata stabilizacji ściśle łączyły się z programem rozwoju kulturalnego Łowicza, 

który zaplanowano na lata 1977-1980. Podniesiono w nim kwestie związane ze zwięk-

szeniem znaczenia miasta na arenie ogólnopolskiej. „Zakłada (plan – przyp. K.W.R.) 
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również podtrzymanie starych tradycji, dostrzegając jednocześnie potrzebę tworzenia 

nowych, już nie przyodzianych w łowicki pasiak, współczesnych”
864

. 

 Plan przewidywał wykorzystanie potencjału remontowanego wówczas Domu 

Kultury, który miał przejąć organizację różnego rodzaju widowisk. Zaznaczano także 

potencjał nie tylko domu kultury, ale także dwóch sal: barokowej oraz pomieszczenia    

w Domu Nauczyciela, w których mogłyby się odbywać koncerty. Planowano także we 

wspomnianym Domu Nauczyciela utworzyć klubo-kawiarnię, jako miejsce spotkań 

towarzyskich połączonych z odczytami, prelekcjami. Do organizowania sesji popular-

nonaukowych miała być wg planu oddelegowana Miejska Biblioteka Publiczna. Nato-

miast łowickie muzeum w dalszym ciągu miało prowadzić swoją dotychczasową dzia-

łalność wystawienniczą
865

. Także i inne instytucje miały zostać włączone w realizację 

planu; w Domu Kultury Kolejarza chciano uruchomić klub filmowy, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa miała się zająć organizowaniem wydarzeń kulturalnych dla młodzieży 

szkolnej, a świetlica w zakładzie „Syntex” – miała przygotować program dla młodzieży 

pracującej
866

. Celem planu było przede wszystkim zaktywizowanie instytucji funkcjo-

nujących w Łowiczu oraz wyeliminowanie nieskoordynowanych, „samowolnych” dzia-

łań. 

 Okres stabilizacji obfitował także w filmy, które powstawały w Łowiczu, albo 

czerpały z dorobku kulturowego Łowickiego. W 1973 r., kiedy realizowano Chłopów na 

podstawie powieści Władysława Reymonta, sławną scenę wesela łowickiego przygoto-

wał pod kątem muzycznym Janusz Kaźmierczak. „Całość wesela Boryny to my nagrali-

śmy pod okiem Janusza Kaźmierczaka. Było nas czterech mężczyzn i chyba pięć kobiet. 

My to wszystko nagraliśmy, a aktorzy to z playbacku słuchali i udawali, że śpiewają”
867

. 

Wiele scen było realizowanych w Łowiczu i okolicznych wsiach. Epizod sądowy był 

nakręcony w Łowiczu, w dworku rodziny Kalinowskich
868

; Podwórko oraz fronton cha-

łupy Macieja Boryny – we wsi Strzelcew. W 1974 r. powstała kolejna produkcja Wy-

twórni Filmów Oświatowych w Łodzi, w porozumieniu z Ministerstwem Kultury           
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i Sztuki pt. Wesele łowickie. Film ten zawierał także częściowo materiały pochodzące    

z nagrania z 1959 r. Innym filmem, do którego zostali zaproszeni ówcześni regionaliści 

był Bilet Powrotny z 1978 r. Stanisław Madanowski występował w nim, śpiewał dwie 

piosenki Niesłodka wódka i Sto lat w oparciu o oprawę muzyczną Janusza Kaźmiercza-

ka
869

. 

 Na wzmiankę zasługuje także działalność regionalistyczna łowickiego Kościoła. 

Także i tutejsze duchowieństwo angażowało się w pielęgnowanie historii i tradycji mia-

sta i regionu. Nieprzerwanie organizowano przecież procesje Bożego Ciała. Ale uwagę 

należy zwrócić także na aktywność w aspekcie społeczno-kulturalnym i historycznym. 

Wspominany już proboszcz parafii kolegiackiej ks. prałat Józef Wieteska prowadził 

także działalność wydawniczą. W 1971 r. opublikował on Katalog Prałatów i Kanoni-

ków Prymasowskiej Kapituły Łowickiej od 1433 do 1970 r. Wydawnictwo to ukazało się 

w ilości 300 egzemplarzy, ponieważ tylko na tyle autor otrzymał pozwolenie od cenzo-

ra
870

. 

 Na marginesie warto zwrócić uwagę na wydarzenie z 1980 r. Ogłoszono wów-

czas plebiscyt na najpopularniejszego mieszkańca Łowicza. Do współzawodnictwa 

zgłoszono dziewięciu uczestników. Spośród nich wybrano doc. dr Jana Wegnera. Doce-

niono jego działalność regionalistyczną, bogaty dorobek naukowy i wydawniczy. Pod-

kreślono także jego aktywność w dziedzinie wspierania i pielęgnowania rodzimej trady-

cji i historii
871

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

869
 PAKWR, Wywiad z S.M., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

zespołów regionalnych”, s. 5. 
870

 J. Wieteska, Moje wspomnienia…, s. 81. 
871

 Pw, Jan Wegner łowiczaninem roku, „Dziennik Popularny”, 1980, nr 167, s. 5. 
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Podsumowanie 

 

 Działalność regionalistyczna w latach 1971-1980 pokazuje równowagę pomię-

dzy inicjatywami społeczno-kulturalnymi opartymi na pielęgnowaniu umysłowych tra-

dycji Łowicza i okolic, o czym świadczy obecność stacji naukowej, podejmującej za-

gadnienia związane z historycznymi badaniami naukowymi. Z drugiej strony w dalszym 

ciągu podtrzymuje się te elementy stanowiące dorobek kulturowy Księżaków, podkre-

ślając działalność zespołów folklorystycznych już istniejących, jak i powstawanie no-

wych. Ważnym wyznacznikiem tej równowagi jest także organizowanie przedsięwzięć, 

które w swoich programach łączą oba, wydawałoby się różne wymiary. Doskonałym 

przykładem są Dni Łowicza, w których przygotowywane są atrakcje czerpiące z obu 

widocznych nurtów. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizie dostępnych 

opracowań nurt związany z umysłowymi tradycjami Łowicza można nazwać history-

zmem, a zagadnienia odwołujące się do pielęgnowania kultury ludowej – etnografi-

zmem. 
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4. Stan wojenny i jego następstwa 

 

Wprowadzenie 

 

 Ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. przez gen. Wojciecha Jaruzel-

skiego był niewątpliwie wydarzeniem wstrząsającym dla ówczesnych obywateli Polski. 

Zawieszony został 31 grudnia 1982 r.
872

, jednak faktycznie definitywne zniesienie go 

nastąpiło dopiero 22 lipca roku następnego
873

. Polacy o stanie wojennym dowiedzieli 

się za pośrednictwem Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej
874

. Powodem wprowa-

dzenie była chęć zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego i powstrzymanie na-

rastających niepokojów społecznych przejawiających się licznymi strajkami. Ponieważ 

wydarzenie to wywołało olbrzymi niepokój wśród Polaków, jeszcze tego samego dnia, 

w którym stan wojenny ogłoszony, prymas Polski Józef Glemp wygłosił kazanie,         

w którym nawoływał do zachowania spokoju
875

. 

 W czasie stanu wojennego stosowano represje wobec intelektualistów i działa-

czy związkowych zaangażowanych w walkę przeciwko władzy. Wiele osób było inter-

nowanych. Ten ogólnokrajowy schemat widoczny był nie tylko w stolicy i dużych mia-

stach, ale także i w mniejszych aglomeracjach miejskich i na wsiach. W przypadku Ło-

wicza można było zauważyć zwiększenie ilości patroli milicyjnych na ulicach miasta, 

pojawienie się wojska, powołania mobilizacyjne ludności oraz pewne ograniczenia      

w sferze najbardziej mnie interesującej, a mianowicie w regionalistycznej. 

 

                                                 

872
 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1982 roku w sprawie zawieszenia stanu wojennego, 

Dz. U.  z 1982 r. Nr 42, poz. 275. 
873

 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 roku w sprawie zniesienia stanu wojennego,      

Dz. U. z 1983 r. Nr 39, poz. 178. 
874

 33 lata temu wprowadzono w Polsce stan wojenny, polskieradio.pl, 2014-12-13, dostęp: 

13.12.2016; 35 lat temu Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny w Polsce, www.tvp.info, 

2016-12-13, dostęp: 13.12.2016; W. Ferfecki, J. Idziak, Nieznana wersja przemówienia gen. Jaru-

zelskiego, tvp.info, 2009-12-13, dostęp: 13.12.2016. 
875

 K. Barcikowski, U szczytów władzy, Warszawa 1998, s. 316-317. Por. Por. A.L. Sowa, dz. cyt., 

s. 505-558. 
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 Jeszcze na kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego, inicjatywy   

o charakterze społeczno-kulturalnym rozwijały się w nurcie względnej stabilizacji. Po-

dejmowano się organizacji wspólnych przedsięwzięć, których pomysłodawcami były 

instytucje i organizacje powołane dużo wcześniej. Jednym z takich wydarzeń były 

„Spotkania z historią”. 3 marca 1981 r. w Łowiczu odbył się wykład prof. dr hab. Ry-

szarda Kołodziejczyka poświęcony społeczeństwu polskiemu w czasie zaborów w ra-

mach tej akcji. Spotkanie zorganizowane przez bibliotekę i Stację Naukową w Łowiczu 

miało miejsce w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Prelegent był opiekunem na-

ukowym stacji oraz kierownikiem istniejącego przy niej seminarium doktorskiego
876

. 

Kolejnymi odsłonami „Spotkań z historią” były prelekcje prof. dr hab. Tadeusza Ję-

druszczaka
877

, prof. dr Andrzeja Zahorskiego
878

, prof. dr hab. Jerzego Topolskiego
879

, 

prof. dr hab. Andrzeja Feliksa Grabskiego
880

. Cieszące się wielkim zainteresowaniem 

wydarzenia z cyklu „Spotkania z historią” miały swoją kontynuację w latach następ-

nych. W 1982 r. odbyły się wykłady prof. dr hab. Czesława Madajczyka
881

, prof. dr hab. 

Tadeusza Łepkowskiego
882

, prof. Feliksa Tycha
883

. W 1983 r. Łowicz z prelekcją od-

wiedzili: prof. dr hab. Irena Koberdowa
884

. 

 Obowiązujący stan wojenny nie przeszkodził w organizowaniu skupiającego 

licznych słuchaczy cyklu wykładów. Jak wspomina jedna z pracownic biblioteki: 

„Pomimo stanu wojennego, działaliśmy dalej. Nie było łatwo, bo przecież była li-

sta tych naukowców, którzy byli podejrzani dla władzy. No, ale tak się staraliśmy 

wszystko pozałatwiać, żeby do nas przyjeżdżali goście z interesującymi wykłada-

mi. Musieliśmy spełnić pewne wymagania, pisać prośby, liczne pisma, informowa-

liśmy kto i z czym do nas przyjedzie. I zazwyczaj dostawaliśmy zgodę. Raz jeden 

                                                 

876
 AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. 

877
 Tamże, Zaproszenie na Spotkania z historią, 7.4.1981. 

878
 Tamże. Zaproszenie na Spotkania z historią, 4.5.1981. 

879
 Tamże. Zaproszenie na Spotkania z historią, 2.6.1981. 

880
 Tamże. Zaproszenie na Spotkania z historią, 1.12.1981. 

881
 Tamże. Zaproszenie na Spotkania z historią, 6.4.1982. 

882
 Tamże. Zaproszenie na Spotkania z historią, 4.5.1982. 

883
 Tamże. Zaproszenie na Spotkania z historią, 16.11.1982. 

884
 Tamże. Zaproszenie na Spotkania z historią, 3.2.1983. 
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jedyny był poważniejszy problem. To było wtedy, jak miał przyjechać do nas pro-

fesor Samsonowicz. On wtedy był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, władza 

go bardzo pilnowała i kierowniczka biblioteki miała z tego powodu nieprzyjemno-

ści. Ale ja wtedy zaczynałam pracę, miałam inne obowiązki i nie bardzo też wiem 

o co w tym wszystkim chodziło”
885

. 

 

 Na „Spotkania z historią” zapraszano głównie za pośrednictwem zaproszeń wy-

syłanych listownie oraz poczty pantoflowej. „Pracowałam wtedy w kilku miejscach na 

raz, jak to młody lekarz. Bo i w szpitalu i w przychodni kolejowej i jeszcze w kilku 

miejscach. Ale koleżanka zawsze dawała mi cynk, że będzie wykład. Jak uznałam,      

że chcę posłuchać danej osoby, bo wiem, że ciekawie będzie referować, to kombinowa-

łam jak mogłam, żeby się wyrwać i zdążyć”
886

. Powyższy cytat jasno pokazuje, że inter-

lokutorka z chęcią brała udział we wspólnym przedsięwzięciu biblioteki i stacji nauko-

wej. Na podstawie rozmów z innymi uczestnikami „Spotkań z historią” mogę stwier-

dzić, że nie był to przypadek odosobniony; niejednokrotnie organizatorzy przenosili się 

z pomieszczeń, którymi dysponowała biblioteka do sal w łowickim muzeum, ponieważ 

ilość słuchaczy przekraczała liczbę przewidzianych miejsc. 

 Wiele przedsięwzięć zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu. 

Jej pracę zauważyły i doceniły władze miasta. Na początku 1984 r.  instytucja ta otrzy-

mała z rąk mgr Andrzeja Rybusa, medal wraz z dyplomem, na którym napisano:        

„W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego 

miasta, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łowiczu nadaje pamiątkowy medal 

«Za zasługi dla miasta i regionu»”
887

. 

 Ponieważ w tym samym roku przypadały obchody związane z 40-leciem PRL;  

z tej okazji biblioteka ogłosiła konkurs pt. „Łowicz w 40-lecie PRL”. Do komitetu or-

ganizacyjnego dołączyli także: Koło Przyjaciół Biblioteki, Wydział Oświaty i Wycho-

wania w Łowiczu, Związek Harcerstwa Polskiego w Łowiczu oraz Towarzystwo Przy-

jaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

 

                                                 

885
 PAKWR, Wywiad z E.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

regionalistyczna biblioteki”, s. 1. 
886

 Tamże, Wywiad z E.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Wspomnienia 

Łowiczan”, s. 4. 
887

 AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. 
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„Na konkurs złożyły się prace pisemne, gazetki, albumy, plakaty oraz odpowiedzi 

ustne. W ocenie gazetek, albumów oraz prac pisemnych, w zależności od zajętego 

miejsca przyznane zostały dyplomy, wycinanki, komplety farb plakatowych, klase-

ry. Nagrodzone prace wyeksponowano na wystawie zorganizowanej z okazji Dni 

Łowicza w Domu Kultury”
888

. 

 

Wydarzeniem, które zamykało obchody jubileuszu, była sesja popularnonaukowa        

pt. Oświata w Łowiczu i regionie w okresie 40-lecia PRL, która odbyła się 24 listopada 

1984 r. Jej organizatorami była Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu wraz z Urzę-

dem Miejskim i Stacją Naukową
889

. 

 Nieustannie kontynuowano cykl wykładów, których tematem przewodnim były 

dzieje Łowicza i regionu. 20 marca 1985 r. odbyła się prelekcja dr Zbigniewa Moraw-

skiego pt. Zagadki średniowiecznego Łowicza
890

. Niecały miesiąc później, 7 maja, mia-

ło miejsce kolejne „Spotkanie z historią”, której gościem był prof. dr hab. Andrzej Za-

horski
891

. 27 czerwca 1985 r. dr Andrzej Biernat w ramach tego cyklu wygłosił referat 

pt. Historia w kamieniu wykuta, podczas którego omawiał tajemnice kryjące się w sta-

rych pomnikach nagrobnych znajdujących się na jednym z łowickich cmentarzy para-

fialnych
892

. 

 Rok 1985 był dla Miejskiej Biblioteki Publicznej także rokiem wielkich zmian – 

na ręce dyrektora placówki zostały przekazane klucze do nowej siedziby, mieszczącej 

się na osiedlu 35-lecia PRL (obecnie os. Bratkowice)
893

. Nowa biblioteka o powierzchni 

453 m, posiadała wypożyczalnie dla dorosłych i osobno dla dzieci, dział zbiorów spe-

cjalnych, dział instrukcyjno-metodyczny i gromadzenia oraz opracowywania zbiorów. 

 

„W związku z otrzymanym lokalem dla Centrali polepszyła się nieco sytuacja loka-

lowa Filii MBP dla dorosłych, ponieważ przejęła małe pomieszczenie o pow. 24 m 

po wypożyczalni dla dzieci, którą przeniesiono do nowego lokalu na Osiedlu 35-

                                                 

888
 Tamże. 

889
 Tamże, Zaproszenie na sesję popularnonaukową „Oświata w Łowiczu i regionie w okresie 40-

lecia PRL, 21.11.1984. 
890

 Tamże. 
891

 Tamże, Kronika Miejskiej Biblioteki w Łowiczu, 1985. 
892

 Tamże. 
893

 Tamże. 
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lecia PRL. […] W starym lokalu przy Świerczewskiego 1 po odpowiednim remon-

cie uruchomiona zostanie Czytelnia MBP”
894

. 

 

 W 1988 r. biblioteka obchodziła jubileusz 40-lecia działalności w okresie Polski 

Ludowej. Z tej okazji zostało zaproszonych wielu gości, którzy uhonorowali placówkę 

nie tylko swoją obecnością, ale także wyrazami uznania. 

 

„Biblioteka otrzymała od Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach «Od-

znakę za zasługi dla woj. skierniewickiego». […] W czasie uroczystości przekaza-

no Bibliotece kopię portretu patrona Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, ufundo-

waną przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Łowiczu”
895

. 

 

 9 listopada 1988 r. biblioteka wraz z Kołem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Łowiczu zorganizowała prelekcję Tadeusza Gumińskiego pt. Rozbrajanie 

Niemców w Łowiczu i byłym powiecie łowickim w 1918 r.. „Miłośnik miasta i regionu 

oraz współautor monografii miasta”
896

 połączył swój wykład z obchodami 70. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 W maju 1989 r. powstała trzecia filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu 

– wypożyczalnia dla dzieci. Opiekę nad księgozbiorem powierzono Elżbiecie Kolos
897

. 

Bardzo szybko „wypożyczalnia rozpoczęła działalność środowiskową, poprzez organi-

zowanie różnych form pracy, między innymi spotkań autorskich”
898

. Także i dział dzie-

cięcy biblioteki przygotowywał rożne wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym 

przeznaczone dla najmłodszych. Dla dzieci do lat czternastu organizowano „opowiada-

nie i wyświetlanie bajek, urządzanie przedstawień kukiełkowych, organizowanie kon-

kursów i wieczornic, wygłaszanie pogadanek oświatowych, zapoznanie się z pracą bi-

blioteki”
899

. 

 W tym czasie w mieście prężnie funkcjonował Miejski Dom Kultury, który poza 

swoimi statutowymi celami, angażował się w coraz to nowe przedsięwzięcia. W ówcze-

snej prasie można odnaleźć artykuły relacjonujące prace remontowe budynku i informa-

                                                 

894
 Tamże. 

895
 Tamże. 

896
 Tamże. 

897
 Tamże. 

898
 Tamże. 

899
 M. Wyczółkowska-Pakulska, dz. cyt., s. 36. 
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cje świadczące o tym, że wielokrotnie instytucja była przenoszona z miejsca na miejsce. 

Przez pewien czas MDK był „przytulony” do Domu Kultury Kolejarza900. W 1983 r. 

zakończył się trwający siedem lat remont. Kierownikiem domu kultury była wówczas 

Halina Dukowska
901

. Wg planów nowa siedziba na ul. Podrzecznej 20 miała być wypo-

sażona w salę widowiskową ze sceną, kawiarenkę, szatnie, pomieszczenia biurowe, 

pokoje klubowe, bibliotekę i salę projekcyjną
902

. 

 Jednym z ciekawszych przedsięwzięć domu kultury było utworzenie w 1986 r., 

klubu „Video”. W początkowej fazie istnienia grupy zrzeszonych było około 30 osób. 

Pierwszą regionalistyczną akcją było rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia miasta 

oraz uwiecznianie na taśmie filmowej zabytków Łowicza. Inauguracją pracy młodych 

filmowców było ponowne odsłonięcie pomnika Bojownikom o Niepodległość
903

. Ko-

lejną akcją miało być przygotowanie relacji z Telewizyjnego Turnieju Miast w 1986 

r.
904

. 

 Przy MDK funkcjonowało także ognisko muzyczne. W 1989 r. miała w nim być 

utworzona klasa folkloru. O tym zamiarze dziennikarzy poinformował Wiktor Popław-

ski, pełniący w tym czasie funkcję dyrektora placówki. „Program kształcenia młodych 

muzyków obejmować będzie naukę gry na instrumentach ludowych. Przyszli absolwen-

ci zostaną członkami mającej powstać w Łowiczu młodzieżowej kapeli ludowej”
905

. 

 Można zauważyć, że pewne zmiany zachodziły także i w innych instytucjach      

i organizacjach funkcjonujących na terenie Łowicza i regionu w tym okresie. W 1985 r. 

na zasłużoną emeryturę odszedł Henryk Świątkowski, będący przez wiele lat kierowni-

kiem Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział w Łowiczu. Jego następcą został, 

zatrudniony w Muzeum w Arkadii i Nieborowie, Walerian Warchałowski. Pomimo 

trudnej sytuacji politycznej, placówka funkcjonowała bez przerwy. W tym okresie ło-

wickie muzeum nawiązało współpracę ze szkołami z miasta, by zachęcać najmłodszych 

mieszkańców do zwiedzania tej placówki. Wycieczki dla uczniów połączone były          

                                                 

900
 Jm, Koniec tułaczki łowickiego MDK, „Dziennik Łódzki”, 1982, nr 130, s. 6. Por. Mawi, Żółwi 

remont łowickiego MDK, „Głos Robotniczy”, 1989, nr 66, s. 4; Ega, Łowicki MDK – po remoncie, 

„Głos Robotniczy”, 1987, nr 214, s. 4. 
901

 J. Koźbiel, Ukryte pod wycinanką, „Kobieta i życie”, 1983, nr 27, s. 5. 
902

 Jm, Koniec..., s. 6. 
903

 J.M., Kronika starego Łowicza na videokasetach, „Dziennik Łódzki”, 1986, nr 142, s. 6. Por. 

Al-Bo, Przyjaciele miasta, „Głos Robotniczy”, 1989, nr 150, s. 4. 
904

 T.C., Wideokronika Łowicza, „Głos Robotniczy”, 1987, nr 154, s. 4. 
905

 M. K., Klasa folkloru w ognisku muzycznym, „Dziennik Łódzki”, 1989, nr 119, s. 6. 
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z lekcjami muzealnymi. Innymi inicjatywami o których należy wspomnieć, jest organi-

zowanie różnego rodzaju prelekcji, konkursów oraz wystaw. Do ciekawszych należały: 

Łowicz na starej fotografii i Architektura Finlandii w oczach polskiego architekta
906

. 

 W tym okresie otwierano niezwykle ciekawe wystawy prezentujące dorobek 

regionalnych twórców ludowych. W 1982 r. zwiedzającym udostępniono wystawę zaty-

tułowaną Adaptacje łowickich haftów, na której „Zaprezentowano setki haftów na obru-

sach, poduszkach, spódnicach, chustach, serwetkach. Wzorowano się na starych orygi-

nalnych haftach łowickich”
907

. 

 Być może pokłosiem tej wystawy było późniejsze zainteresowanie się miesz-

kańców Łowicza haftem. Świadczyć o tym może wypowiedź jednej z moich interloku-

torek. 

 

„W latach 80. poszłam do jednej hafciarki na kurs haftu maszynowego. Byłam 

wtedy na urlopie macierzyńskim i od karmienia do karmienia nie miałam nic lep-

szego do roboty. To ta pani mnie uczyła. Nie pamiętam już jak się ona nazywała. 

Chodziło się do niej do domu, było nas kilka kursantek i uczyła nas. Ja po zakoń-

czeniu tego domowego kursu wszystkim haftowałam na ubraniach. Bo wtedy moż-

na było dostać tylko jednokolorowe, mało atrakcyjne ubrania. A ja robiłam rysze-

rię, do tego haftowałam łowickie róże i wszystkich z rodziny obdarowywałam. 

Jeszcze niedawno znalazłam jedną z takich bluzek. Zostawiłam sobie to na pamiąt-

kę”
908

. 

 

 Pod koniec lat 80. pogorszyła się współpraca między nowym kierownikiem        

a Towarzystwem Przyjaciół Muzeum. Powodem były sprzeczne wizje dotyczące rozwo-

ju Parku Etnograficznego. W wyniku tego sporu towarzystwo postanowiło zmniejszyć 

swoją dotychczasową działalność
909

. 

 Pomimo nieporozumień, łowickie muzeum przygotowywało się do obchodów 

jubileuszu 30-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. W gmachu pomisjonar-

skim planowano zorganizować zebranie sprawozdawcze, na których miał się odbyć wy-

                                                 

906
 Al-Bo, Trudno ominąć ten obiekt, „Głos Robotniczy” 1989, nr 105, s. 4. 

907
 Wystawy haftów ludowych, „Słowo Powszechne”, 1982, nr 136, s. 4. 

908
 PAKWR, Wywiad z H.N., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Telewizyjny 

Turniej Miast Łowicz-Żywiec”, s. 6. 
909

 T. Romanowicz, dz. cyt., s. 2. 
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kład na temat łowickiego budownictwa ludowego. Niestety nie doprowadzono do reali-

zacji tego planu. Na spotkaniu, które odbyło się 6 lutego 1989 r. jednym z zaproszonych 

gości był pierwszy sekretarz KM PZPR W. Graszka. Zabrał on głos, a podczas swojego 

przemówienia w imieniu władz miasta, podkreślił znaczenie działalności stowarzysze-

nia i wypełnianie przez nie statutowych celów. Zaznaczył także, że trudności i nieporo-

zumienia są przejściowe i po konstruktywnej dyskusji zarówno towarzystwo jak i mu-

zeum dojdą do kompromisu i podejmą wspólne działania, które w przeszłości odnosiły 

sukcesy i promowały miasto i region
910

. 

 Kilka miesięcy później, 27 maja 1989 r. odbyło się kolejne zebranie Towarzy-

stwa Przyjaciół Muzeum. Na nim odczytano list od dyrektora Muzeum Narodowego     

w Warszawie, w którym apelował on o wznowienie działalności towarzystwa na rzecz 

ocalenia skansenu. Pomimo wielu próśb i prób naprawienia kontaktów pomiędzy towa-

rzystwem i muzeum nie udało się załagodzić konfliktu, co doprowadziło do zawiesze-

nia, a w rezultacie rozwiązania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. 

 Skansen w podłowickich Maurzycach, już od wielu lat będący w budowie,         

z racji problemów finansowych i merytorycznych nie rozwijał się tak, jak zakładali to 

jego pomysłodawcy. W ówczesnej prasie dziennikarze na bieżąco informowali o stanie 

prac Łowickiego Parku Etnograficznego, zaznaczając, że obiekt nadal powstaje, w ja-

kim stopniu jest rozbudowywany i co znajduje się w dalszych zamierzeniach. „W ło-

wickim Parku Etnograficznym planuje się umiejscowienie spichrzy, kuźni, całych za-

gród chłopskich i innych obiektów kultury materialnej, charakterystycznych dla regionu 

Księstwa Łowickiego”
911

. 

 W ciągu kilku kolejnych lat planowano umieścić na skansenie około 40 obiek-

tów budownictwa ludowego z pełnym wyposażeniem i aranżacją wnętrz
912

. W 1987 r. 

stan obiektów na terenie skansenu wynosił zaledwie 12
913

. Niewątpliwie do tej sytuacji 

przyczyniły się nieporozumienia pomiędzy muzeum a TPM. Dodatkowym elementem 

                                                 

910
 PAKWR, Wywiad z T.Ś., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum”, s. 9. 
911

 M-jez, Plany Muzeum w Łowiczu. Rok pod znakiem wystaw. Powstanie Łowicki Park Etnogra-

ficzny, „Dziennik Łódzki”, 1984, nr 3, s. 8. Por. R. Por., W Maurzycach powstaje Łowicki Park 

Etnograficzny, „Głos Robotniczy”, 1980, nr 189, s. 4. 
912

 Skansen w Maurzycach, „Gromada Rolnik Polski”, 1989, nr 26, s. 4; Bog., Skansen w Maurzy-

cach, „Głos Robotniczy”, 1988, nr 64, s. 4. Por. kate, Chałupy w Mauszycach, „Kurier Polski”, 

1989, nr 4, s. 4. 
913

 T. C., Powstaje skansen w Maurzycach, „Głos Robotniczy”, 1987, nr 160, s. 4. 



234 

 

były spory natury prawno-administracyjnej, które uniemożliwiały poprowadzenie bar-

dziej dogodnego wjazdu na teren parku etnograficznego
914

. Jak wynika z doniesienia 

prasowego, w 1989 r. do skansenu został podarowany przez władze kościelne modrze-

wiowy kościółek, pierwotnie usytuowany w Boczkach. Po przewiezieniu miał wzboga-

cić ekspozycję plenerową w Maurzycach
915

. Jednak jak się okazało, plan ten nie został 

wykonany i zabytkowa świątynia pozostała na swoim miejscu. 

 Okres stanu wojennego i jego bezpośrednie następstwa spowodowały także 

znaczne osłabienie działalności Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

Organizacja ta nie podejmowała się samodzielnych prac, z których dotychczas słynęła. 

Angażowała się jedynie jako współorganizator dużych przedsięwzięć, których przygo-

towywaniem zajmowały się inne instytucje. 

 Inna była natomiast sytuacja Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań 

Naukowych w Łowiczu. Wraz z Miejską Biblioteką publiczną organizowała liczne pre-

lekcje, wykłady, angażowała się także w przygotowywanie wystaw o tematyce związa-

nej z historią miasta i regionu. Prężna działalność stacji i współpraca z łowicką książni-

cą była niewątpliwie wynikiem tego, że obiema strukturami kierowała ta sama osoba. 

 W czasie stanu wojennego i w latach po nim następujących, stacja regularnie 

wydawała kolejne „zeszyty historyczne”, które były rezultatem badań własnych auto-

rów, powstających pod czujnym okiem opiekuna seminariów doktorskich. Innym du-

żym przedsięwzięciem Stacji Naukowej MOBN w Łowiczu było wydanie w 1986 r. 

książki pt. Łowicz. Dzieje miasta. 

 

„Monografia była niejako ukoronowaniem działalności wydawniczej Stacji. Pierw-

sze jej egzemplarze ukazały się na czas dwudniowej sesji popularnonaukowej, zor-

ganizowanej w 1986 r. w związku z 850-leciem Łowicza. […] Monografia została 

wydrukowana w Wojskowych Zakładach Kartograficznych w Warszawie, gdzie 

niestety nie było możliwości wydania jej w zaplanowanej twardej oprawie i w za-

projektowanej przez S. Pągowskiego szacie graficznej”
916

. 

 

                                                 

914
 M. Pietras, Zapomniany skansen, „Głos Poranny”, 1992, nr 197, s. 3; A.S., Historia pod strze-

chą, „Głos Robotniczy”, 1988, na 147. s. 4. 
915

 M.S., Dar dla Małrzyc, „Głos Robotniczy”, 1989, nr 227, s. 4. 
916

 A. Owczarek-Cichowska, Stacja Naukowa..., s. 168. Por. M. Wojtylak, Łowicz na kartach..., s. 

5. 
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 Redaktor wydania, Ryszard Kołodziejczyk, w wywiadzie dla „Głosu Robotni-

czego” zauważył, że publikacja nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie łowickich 

miłośników historii miasta i regionu. „W książce przedstawiono dzieje miasta od chwili 

jego założenia do zakończenia okupacji hitlerowskiej w 1945 r.”
917

. 

 Fundusze na pokrycie wydruku wyasygnował Urząd Miejski w Łowiczu
918

. 

 

„O ile pamiętam, pierwszy raz zobaczyliśmy gotową monografię miasta oraz pa-

miątkowy medal też wydany z okazji jubileuszu 850-lecia Łowicza na kiermaszu. 

To był wtedy telewizyjny, nie tylko z nazwy, turniej miast, Łowicz – Żywiec. Mam 

w tej książce swój udział. Jako uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Łowiczu 

zostałem z całą klasą zabrany do pomocy w bibliotece. Zabrała nas tam nauczy-

cielka języka polskiego, chyba pani profesor Barbara Mycka. Z samej góry przeno-

siliśmy po dwóch, tak po trochu, kilka ryz papieru w dużych arkuszach. Składali-

śmy to na jakiejś przyczepie ciężarówki. Potem nam podziękowali i powiedzieli,  

że to papier na książkę o historii Łowicza”
919

. 

 

Powyższy cytat ilustruje trudności towarzyszące powstaniu tej ważnej publikacji, ale 

także zaangażowanie w nią wielu osób, jak w tym przypadku uczniów szkoły przy      

ul. Podrzecznej 30. 

 „Łowicz. Dzieje miasta” jest publikacją jak na owe czasy bardzo dobrze relacjo-

nującą historię miasta. Co więcej, jak można przeczytać w „Głosie Robotniczym”         

z 1988 r. inne miasta takie jak Sieradz, Piotrków czy Radomsko mogły tylko pozazdro-

ścić Łowiczowi. „Licząca ponad sześćset stronic książka to kompendium wiedzy o sta-

rym i nowym Łowiczu. […] Jak wynika ze wstępu R. Kołodziejczyka, ukazać ma się 

drukiem odrębny tom o rozwoju Łowicza w okresie 40-lecia Polski Ludowej. Będzie to 

niejako kontynuacja monografii i zamknięcie niemal całości dziejów miasta”
920

. 

 Plany przygotowania drugiego tomu monografii, prezentującego historię miasta  

i regionu w okresie Polski Ludowej były szeroko anonsowane w ówczesnej prasie: 

                                                 

917
 T. C., Ukazała się drukiem monografia Łowicza, „Głos Robotniczy”, 1987, nr 278, s. 4; Por. al-

bo, Monografia grodu nad Bzurą, „Dziennik Łódzki”, 1986, nr 76, s. 4. 
918

 Por. A.M., Łowicz – to nie tylko…, s. 5. 
919

 PAKWR, Wywiad z J.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Wspomnienia 

Łowiczan”, s. 1. 
920

 R. Por., Monografia Łowicza, „Głos Robotniczy, 1988, nr 238, s. 4. Por. A.M., Łowicz – to nie 

tylko…, s. 5. 
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„Trwają prace nad drugą częścią monografii. Będzie to również praca zbiorowa – jej 

roboczy tytuł brzmi: «Szkice z dziejów Łowicza w okresie PRL»”
921

. Niestety na pla-

nach i nagłośnieniu tematu się skończyło, ponieważ jak zauważyła ówczesna kierow-

niczka stacji naukowej, nie było możliwości opłacenia honorariów dla autorów. 

 Działania podejmowane przez Stację Naukową w Łowiczu wywołały koniecz-

ność zatrudnienia dodatkowej osoby, która przejęłaby część obowiązków. „Wydział 

Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach przydzielił Miejskiej Biblio-

tece jeden etat z oddelegowaniem do pracy w Stacji”
922

. 1 czerwca 1988 r. pracę więc 

rozpoczęła Anna Kołucka-Cieślak
923

. Nowy pracownik niestety nie miał możliwości 

długo pracować w stacji, ponieważ zaledwie trzy lata po transformacji ustrojowej podję-

to decyzję o rozwiązaniu instytucji
924

. Przyczyną likwidacji stacji było wprowadzenie 

programu oszczędnościowego przez Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych MTK     

w Warszawie, co w dalszym etapie spowodowało wypowiedzenie umowy o pracę kie-

rowniczce placówki
925

. 

 Podtrzymująca tradycję produkcji pamiątek z regionu, nawiązujących do dorob-

ku kulturowego tutejszych mieszkańców Spółdzielnia Pracy Przemysłu Rękodzieła Lu-

dowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka” na początku lat 80. XX w. zatrudniała      

113 pracowników produkcji, 281 chałupników i 37 osób administracji. W dalszym cią-

gu, pomimo zmniejszającej się z roku na rok ilości pracowników, produkowano trady-

cyjne rękodzieło ludowe. Jak zauważa Gmurczyk, w 1983 r. wykonano rękodzieło        

o wartości 160 milionów zł, a w stałej ofercie handlowej znajdowały się 94 wzory róż-

nych wyrobów ludowych oraz 65 wzorów artystycznych
926

. W tym okresie spółdzielnia 

zajmowała się w dużej mierze produkcją tkanin; gobeliny były eksportowane głównie 

za granicę. Najwięcej z nich zostało sprzedanych do Polonii zamieszkującej Stany 

Zjednoczone oraz do Australii
927

. 

 Należy podkreślić, iż pomimo zmieniających się czasów, rotacjach na stanowi-

skach pracowniczych oraz trendami w sektorze pamiątkarskim, jak podkreślała w wy-

                                                 

921
 Al-bo, Mieszkańcy Łowicza i nie tylko…, „Dziennik Łódzki”, 1987, nr 281, s. 6. 

922
 A. Owczarek-Cichowska, Stacja Naukowa…, s. 164. 
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 Tamże. 
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 Tamże. 
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 Tamże, s. 175. 
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 R. Gmurczyk, dz. cyt., s. 120. 
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 A.S., Łowickie gobeliny do Australii, „Głos Robotniczy”, 1987, nr 147, s. 4. 
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wiadzie do „Głosu Robotniczego” Marianna Sołtyszewska: „dużą wagę przywiązujemy 

przede wszystkim do  pielęgnowania folkloru regionu łowickiego”
928

. 

 W dalszym ciągu organizowano konkursy sztuki ludowej, których współtwórcą 

było Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział w Łowiczu. W 1983 r. przesłano ponad 

600 prac. Ogłoszenie konkursu wiązało się z chęcią wzbogacenia wzornictwa wyrobów 

wykonywanych przez pracowników spółdzielni „Sztuka Łowicka”
929

. 

 W 1984 r. „Sztuka Łowicka” objęła patronatem kółko etnograficzne znajdujące 

się przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Łowiczu. Organizacja ta skupiała około 100 

osób. Działający w niej mogli się poszczycić udziałem w krajowym konkursie etnogra-

ficznym
930

. Głównym celem ogniska było popularyzowanie wśród młodzieży tradycji 

ludowych regionu oraz uwrażliwienie jej na piękno sztuki ludowej
931

. 

 W 1986 r. „Sztuka Łowicka” obchodziła jubileusz 35-lecia działalności. Z tej 

okazji w Biurze Wystaw Artystycznych w Skierniewicach przygotowano specjalną wy-

stawę poświęconą pracy spółdzielni. Ekspozycja prezentująca wyroby pracujących       

w niej twórców ludowych stanowiła dodatkowy punkt programu skierniewickiego 

Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw
932

. 

 Jeszcze na początku 1988 r. spółdzielnia zatrudniała ok 150 pracowników
933

;   

na krótko przed transformacją ustrojową drastycznie zmniejszyła się liczba pracowni-

ków – zatrudniano 103 robotników, 163 chałupników i 29 osób w  administracji
934

. Do-

datkowo pod koniec lat 80. XX w. Polska borykała się z ogólnokrajowym kryzysem, 

który negatywnie wpłynął na działalność „Sztuki Łowickiej”. Cztery lata po transfor-

macji podjęto decyzję o zlikwidowaniu spółdzielni. Prezesem tej instytucji do końca jej 

funkcjonowania była Marianna Sołtyszewska (pełniąca tę funkcję przez 40 lat). 

 Pomimo widocznego spadku działalności regionalistycznej w obliczu stanu wo-

jennego i zbliżającej się transformacji ustrojowej, organizowano nieprzerwanie cy-

                                                 

928
 K.D., Tradycje nie giną, „Głos Robotniczy”, 1987, nr 180, s. 4. Por. T. Caban, Folklor łowicki 

w naszych domach, „Głos Robotniczy”, 1982, nr 214, s. 6. 
929

 A. S., Bogaty plon konkursu. Hafty ludowe nadal w modzie, „Głos Robotniczy”, 1983, nr 174, 

s. 8; A. S., Konkurs tkactwa, haftów, wycinanek, „Głos Robotniczy”, 1983, nr 58, s. 6. 
930

 K.D., Tradycje..., s. 4. 
931

 A. B., W Łowiczu powstało Ognisko Pracy Pozaszkolnej, „Głos Robotniczy”, 1984, nr 265,      

s. 4. 
932

 A. S., Wystawa w BWA. 35 lat spółdzielni „Sztuka Łowicka”, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 221, 

s. 5. 
933

 A. S., „Sztuka Łowicka” szuka wspólnika, „Głos Robotniczy”, 1988, nr 65, s. 4. 
934

 R. Gmurczyk, dz. cyt., s. 120. 
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kliczną imprezę o charakterze ludycznym, jaką były Dni Łowicza. Obok występów re-

gionalnych zespołów pieśni i tańca, tradycyjnie łowiccy regionaliści przygotowywali 

też repertuar dotyczący życia społeczno-kulturalnego miasta. W ramach Jarmarku Ło-

wickiego w 1983 r. biblioteka przygotowała wystawę nt. Przywileje miasta Łowicza. 

„Wystawa zawierała sfotografowane przywileje miasta Łowicza z Archiwum Akt Daw-

nych w Warszawie, które są w posiadaniu Stacji Naukowej MOBN w Łowiczu”
935

. 

 Na Dni Łowicza przypadające na 23-24 czerwca 1984 r. przygotowano wystawę 

pt. „Łowicz w literaturze”. Prezentowano na niej książki pochodzące z drukarni pryma-

sowskiej, drukarni Karola Rybackiego i Tadeusza Bączkowskiego. „Szczególnym zain-

teresowaniem cieszył się dział wystawy «Łowicz w literaturze pięknej». Prezentowane 

tu były m.in. takie pozycje jak: «Księżna Łowicka» W. Gąsiorowskiego, «Chłopiec 

znad Bzury» F. Zamojskiego, Targ łowicki ze zbioru wierszy J. Tomaszkiewicza «Gorz-

ki obłok» i inne”936. 

 Każdego roku wystawy przygotowywane przez łowicką bibliotekę związane 

były z prezentacją księgozbioru regionalnego. W 1985 r. została zaprezentowana zwie-

dzającym wystawa lovicianów. Pośród woluminów znalazły się wydania publikacji 

pierwszych łowickich regionalistów, jak: Przechadzka po Łowiczu R. Oczykowskiego, 

Łowicz wiadomości historyczne W. Tarczyńskiego. Przypomniano także najstarsze opra-

cowanie dotyczące dziejów miasta, a mianowicie Roczniki miasta Łowicza A. K. Ce-

browskiego
937

. 

 W 1987 r. z okazji Dni Łowicza biblioteka zorganizowała dwie wystawy. W czy-

telni, przy ul Świerczewskiego 1 (budynek Muzeum w Łowiczu) można było zwiedzać 

wystawę zatytułowaną Dni Łowicza w dokumentach życia społecznego, natomiast        

w nowej siedzibie na os. 35-lecia PRL – Łowicz w fotografii
938

. 

 Swoją działalność kontynuowały także liczne zespoły pieśni i tańca. W tym 

okresie (niestety trudno jest określić dokładny rok) powstała kolejna grupa, której celem 

było pielęgnowanie folklorystycznych tradycji regionu. Powołał ją do życia Władysław 

Wojda przy GS „Samopomoc Chłopska”
939

. 

                                                 

935
 AMBP, Kronika Powiatowej…, 1975. 
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 Tamże. 
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 Tamże. 
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 Por. Jm, Od „Blichowiaków”..., s. 4. 
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 Część z nich prężnie się rozwijała, inne niestety zaczęły upadać, a w rezultacie 

rozwiązywać się. Tak się stało z Zespołem Pieśni i Tańca Związku Zawodowego Kole-

jarzy „Kolejarz”, będącego od 1981 r. pod opieką Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwo-

wych w Łodzi
940

. Według jednego z opracowań zespół zakończył swoją działalność     

w 1983 r.
941

. Sporadyczne doniesienia prasowe dotyczące zespołu pokazują jednak,     

że był to powolny schyłek istnienia „Kolejarza”, ale nie jego definitywne rozwiąza-

nie
942

. W rok 1983 r., wbrew temu co podaje w swojej dysertacji Katarzyna Skierska-

Pięta, jeszcze nie przestał istnieć, co więcej właśnie wtedy obchodził jubileusz 35-lecia 

działalności. Koncert jubileuszowy odbył się 11 czerwca w sali Domu Kultury Koleja-

rza. Zespołem wówczas kierowali Daniela Nawrocka i Andrzej Matula
943

. W latach 

1986-1993 kierownikiem artystycznym i choreografem był Dariusz Nawrocki
944

.         

W roku 1989 przypadało z kolei 40-lecie zespołu
945

. 

 O końcowej fazie jego funkcjonowania tak opowiada jeden z członków zespołu: 

 

„Oj, muszę pani powiedzieć, że koniec nasz był bardzo nieciekawy. Wszystko za-

częło się od zmiany kierownika. Przyszedł taki bardzo niedobry człowiek. No i za-

częliśmy mniej jeździć na koncerty, już nas tak nie zapraszano, nie braliśmy udzia-

łu w konkursach. Ekipa powoli się wykruszała. Bo jak ktoś mógł, to przechodził do 

innego zespołu, tam gdzie się człowieka szanowało. Ja wtedy skończyłem karierę 

jako tancerz i poszedłem do innych zespołów na choreografa. Już nie te lata, nie to 

zdrowie. Pamiętam dobrze, jak ten kierownik to wszystkie pamiątki powyrzucał. 

Wszystkie dyplomy, upominki. A tego to była cała ściana w Domu Kolejarza. Le-

żało to na śmietniku. Kto miał miękkie serce i komu się szkoda zrobiło, to brał to 

do domu. Pochronić chciał. Aż w końcu w 1983 r., ale nie pamiętam już kiedy do-

kładnie, przestaliśmy grać i tańczyć. A przecież tyle lat zespół istniał”
946

. 

                                                 

940
 Mag, Jubileusz i proza życia, „Głos Robotniczy:, 1983, nr 75, s. 6; Kd, Polki i oberki łowickie-

go „Kolejarza”, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 252, s. 6. 
941

 K. Skierska-Pięta, Życie społeczno-polityczne w powiecie łowickim w latach 1945-1975, Puł-

tusk 2013, s. 193. (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Stanisława Stępki w Aka-

demii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.) 
942

 Por. A. S., Dożynki po łowicku, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 207, s. 4. 
943

 Hare, 35-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”, „Głos Robotniczy”, 1983, nr 132, s. 6; Mag, 

Jubileusz i proza życia, „Głos Robotniczy:, 1983, nr 75, s. 6. 
944

 PAKWR, Wywiad z D.N., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

zespołów regionalnych”, s. 1. 
945

 Mawi, Łowiczanka jestem!, „Głos Robotniczy”, 1989, nr 275, s. 6. 
946

 PAKWR, Wywiad z J.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Działalność 

zespołów regionalnych”, s. 5. 
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 Istniejący przy szkole rolniczej od wielu lat Zespół Pieśni i Tańca „Blichowia-

cy”, w 1984 r. obchodził jubileusz 35-lecia swojej działalności. W tym czasie kierowni-

kiem artystycznym i choreografem była Daniela Nawrocka, drugim kierownikiem arty-

stycznym był Andrzej Matula; opiekunem strojów natomiast była Stanisława Sewastia-

nowicz
947

. Natomiast na rok transformacji ustrojowej przypadły obchody 40-lecia ist-

nienia zespołu
948

. 

 Zespół, w którym następowała ciągła rotacja jego członków, koncertował niezli-

czoną ilość razy, co potwierdza doniesienie prasowe: „Trudno wymienić wszystkie kon-

certy w kraju, za granicą, dla telewizji. Był udział w centralnych dożynkach, zwycię-

stwo w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach itd.itp.”
949

. 

 Od 1981 r. opiekę nad Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Boczki Chełmoń-

skie” roztoczył Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie. W ich repertuarze były wi-

doczne cztery programy artystyczne: dożynki, wesele łowickie, śmigus-dyngus i łowic-

ką suitę. Ten ostatni program stał się wizytówką zespołu, choreografię do niego przygo-

tował Jerzy Kosiorek
950

. 

 W tym okresie zespół brał udział w różnego rodzaju festiwalach i konkursach, 

zajmując wysokie lokaty. Warto wspomnieć chociażby I miejsce w III Biennale Zespo-

łów Folklorystycznych Województwa z 1983 r., II nagrodę w Biennale Zespołów Folk-

lorystycznych Województwa Skierniewickiego oraz II miejsce w Ogólnopolskim Prze-

glądzie Dorobku Kulturalnego; oba wydarzenia miały miejsce w 1987 r.
951

. 

 Wieloletni kierownik Marian Moskwa w tym okresie został konsultantem mu-

zycznym
952

; choreografią zajmował się Jerzy Kosiorek, instruktor tańca ludowego.      

W tym czasie akompaniament muzyczny zapewniała kapela w składzie: Andrzej Szy-

mański – akordeon, Jan Dutkiewicz – akordeon, Eugeniusz Modzelewski – skrzypce      

                                                 

947
 J. Łepeta, Jakby dziadek z grobu wstali…, „Dziennik Ludowy”, 1984, nr 180, s. 5; Por. Al – bo, 

„Blichowiacy” tańczą i śpiewają, „Dziennik Skierniewicki”, 1944, nr 3, s. 7. 
948

 Mawi, Łowiczanka..., s. 6. 
949

 J. Łepeta, Jakby dziadek..., s. 5; Por. Al-Bo, Z tańcem i piosenką łatwiej żyć, „Głos Robotni-

czy”, 1989, nr 27, s. 6. 
950

 A. Smyczek, Suita..., s. 4; f, Pracują, tańczą i śpiewają, „Głos Robotniczy”, 1984, nr 49, s. 6. 
951

 Mawi, „Boczki Chełmońskie” mają 15 lat!, „Głos Robotniczy”, 1989, nr 21, s. 6; A. Smyczek, 

Suita…, s. 4. 
952

 Por. T.C., Autentyczny księżacki folklor, „Głos Robotniczy”, 1982, nr 147, s. 6. 
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i Adam Cipiński – bębenek ludowy
953

. Tuż przed transformacją ustrojową zespół ob-

chodził jubileusz 15-lecia istnienia
954

. 

 W 1985 r. zespół folklorystyczny z Łyszkowic „Księżacy” obchodził swój 

pierwszy okrągły jubileusz. Przez 10 lat wytężonej pracy grupa koncertowała ponad 200 

razy, uczestniczyła w licznych konkursach i wypracowała oryginalny repertuar, który 

stanowił atrakcję dla odwiedzających region turystów. W skład „Księżaków” wchodziły 

wówczas 34 osoby z Łyszkowic i okolicznych wsi. Kierownikiem zespołu, a zarazem 

jednym z tancerzy jest Marcin Klimczak. Tancerze prezentowali Zaloty Łowickie, Wian-

ki świętojańskie, Niedzielę biesiadną i Wesele łowickie. Na uroczystościach jubileuszo-

wych, na których zaprezentowano inscenizację obrzędu weselnego obecny był I sekre-

tarz KW PZPR Franciszek Wirski i wicewojewoda skierniewicki Stanisław Bartos
955

. 

 Trudno jest prześledzić losy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Budowlani”. 

W poprzednim podrozdziale zwróciłam uwagę na to, że kronika grupy kończy się na 

zapisie z 1976 r., kiedy to współpracę z zespołem zakończył jego kierownik jak i kroni-

karz. Istotne jednak jest to, że w 1985 r. kierownictwo zespołu podjęło decyzję o zmia-

nie nazwy zespołu. Od tego czasu stał się Dziecięco-Młodzieżowym Zespołem Ludo-

wym „Koderki”
956

. Nazwa nawiązuje do tradycyjnej wycinanki łowickiej, - kodry. 

 Grupa zrzeszająca młodzież odnosiła wiele sukcesów i odbywała liczne wyjaz-

dy, także zagraniczne. W marcu 1988 r. „Koderki” wyjechały do Francji do Ponta 

Mausson na zaproszenie tamtejszej Polonii, która była zachwycona łowickimi tańcami 

w wykonaniu najmłodszych. Zespół wcześniej zdobył prestiżową nagrodę, Złotą Jodłę 

w kategorii zespołów folklorystycznych
957

. Kierownikiem grupy był wówczas Leszek 

Woszczyński. Z „Koderkami” występowała siedmioosobowa kapela Jana Petery
958

. 

 W 1986 r. swój „okrągły” jubileusz obchodził regionalny zespół pieśni i tańca    

z Lipiec Reymontowskich. Z okazji 50-lecia przygotowano specjalny repertuar, jakim 

było „Wesele Boryny”. W uroczystości wzięli także udział tancerze z innych zespołów; 

pośród zaproszonych gości znalazł się Zespół Pieśni i Tańca z Koziegłów, Zespół Pieśni 

                                                 

953
 A. Smyczek, Suita..., s. 4. 
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 Mawi, „Boczki Chełmońskie”…, s. 6; Mawi, Łowiczanka..., s. 6. 
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 T. C., „Księżacy” tańczą i śpiewają od 10 lat, „Głos Robotniczy”, 1985, na 248, s. 4; M. Wilk, 

Robić to, co mało możliwe, „Dziennik Ludowy”, 1985, nr 155, s. 3. 
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 T. C., „Koderki” jadą do Francji, „Głos Robotniczy”, 1988, nr 76, s. 4; Al-bo, „Koderki” wró-

ciły z Kielc ze „Złotą Jodłą”, „Dziennik Łódzki, 1986, nr 188, s. 4. 
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 Tamże, s. 4; A. S., „Koderki” tańczą ósme lato, „Głos Robotniczy”, 1987, nr 116, s. 6. 
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i Tańca z Twardej oraz Zespół Ludowy „Kralova Hora” z Czechosłowacji. Przedstawi-

ciele wszystkich grup przedstawiły obrzęd weselny, charakterystyczny dla ich regionu. 

Wydarzeniami towarzyszącymi była wystawa w lipieckim muzeum zatytułowana Panną 

była, panią będę... przygotowana przez mgr Elżbietę Poltyńską oraz przegląd filmów    

o tematyce weselnej Wytwórni Filmów Oświatowych
959

. 

 Muzeum rodziny Brzozowskich w tym okresie nadal prężnie się rozwijało. Ze 

względu na wzmożony ruch turystyczny, zarówno grup zorganizowanych, jak i osób 

indywidualnych, już w 1985 r. Julian Brzozowski otworzył trzeci pawilon. Prezentował 

w nim zgromadzone przez siebie powozy
960

. 

 W okresie tym miały miejsce wydarzenia związane z rocznicą 850-lecia Łowi-

cza
961

. Inicjatywa przygotowania tych uroczystości wyszła od członków Towarzystwa 

Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. „Przypominaliśmy władzom, że będzie         

850-lecie. Chcieliśmy wcześniej wywołać twórczy niepokój. Chodziło o to, żeby nie 

świętować, lecz działać […]. A potem odwołaliśmy się do wszystkich zakładów pracy   

o konkretny udział w programie wzbogacania miasta. Każdy zakład zadeklarował,       

co zdziała «pro publico bono». Powstał z tego realny plan uwzględniający zarówno pra-

ce inwestycyjne, jak polepszenie estetyki miasta”962. Prace na rzecz miasta w kontekście 

jubileuszu miały znaleźć swój rezultat w budowie nowych placówek oświatowych, wy-

konaniu remontów istniejących już szkół, wzniesienia domków jednorodzinnych czy 

nowych osiedli mieszkaniowych
963

. 

 Z tej okazji przygotowano wiele uroczystości o charakterze społeczno-

kulturalnym, do których organizacji włączyło się całe miasto. Całość obchodów zainau-

gurowano sesją Miejskiej Rady Narodowej. Cykliczne wydarzenia włączono oczywi-

ście do jubileuszu; był to Jarmark Łowicki, liczne wystawy, w tym także rolnicze. Re-

agując na apel osób zrzeszonych w TPŁiZŁ, przygotowano także plan odświeżenia mia-

sta i wprowadzenia dla jego mieszkańców pewnych udogodnień. Zamierzano zrewitali-
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 A. M., Ach, co to były za wesela…, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 209, s. 6. 

960
 Muzeum rodziny…, s. 23; K. Siędzikowski, Świat baśni, „Zielony Sztandar”, 1987, nr 31, s. 6; 
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962
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nr 1, s. 45. 
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 Por., R. Por., Nie tylko w Łowiczu. Trwałe ślady jubileuszowych obchodów, „Głos Robotniczy”, 

1986, nr 185, s. 4 ; R. Por., 850 lat Łowicza, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 39, s. 8. 



243 

 

zować Stary Rynek, doprowadzić wodę i kanalizację w obrębie najbardziej reprezenta-

cyjnej części Łowicza
964

. Specjalnie na tę okazję udało się wydrukować monografię 

Łowicz. Dzieje miasta pod redakcją prof. Ryszarda Kołodziejczyka. Przygotowano tak-

że medal upamiętniający „okrągłe” urodziny Łowicza, autorstwa Anny Beaty Wątrób-

skiej-Wdowiarskiej. 

 Przedsięwzięciem związanym z tymi obchodami był wykład z cyklu „Spotkania 

z historią”, który odbyło się 24 kwietnia. „W ramach cyklu spotkań z autorami mono-

grafii zapoczątkowanego w 1985 r. dr Jacek Gajewski w ciekawy sposób zaprezentował 

związki wielkiego ośrodka sztuki, jakim był Łowicz z wytworzeniem się kultury arty-

stycznej ludu łowickiego”
965

. 

 Innym wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi miasta była sesja popularno-

naukowa pt. „Łowicz w dziejach kultury polskiej. Łowicz 1136-1986”. Organizatorem 

była biblioteka, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych w Warszawie, Stacja MOBN 

oraz Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. „Obradom przewodniczyli: 

prof. dr Aleksander Gieysztor, prof. dr Ryszard Kołodziejczyk, prof. dr Henryk Samso-

nowicz”
966

. Pośród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Jerzy Topolski, ks. dr Zbigniew 

Skiełczyński, doc. dr Marian Pokropek, Zbigniew Kostrzewa, mgr Anna Świątkowska, 

czy dr Ziemowit Skibiński
967

. Konferencji tej towarzyszyła wystawa pt. „Łowicz na 

widokówce”, której głównym trzonem były karty pocztowe należące do zbiorów jedne-

go z najsłynniejszych łowickich kolekcjonerów – dr Edwarda Miziołka
968

. „Na wystawę 

wybrano tylko najbardziej charakterystyczne pocztówki dotyczące regionu, które zosta-

ły zgrupowane w następujące działy tematyczne: Łowicz na starej fotografii, Łowicz 

współczesny, Typy i stroje, Folklor, Łowicz na kartce świątecznej, Kodry i wycinan-

ki”
969

. 
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 R. Perczak, 850 lat Łowicza, „Dziennik Łódzki”, 1986, nr 28, s. 4; Por. PeR, Inauguracja ob-
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 AMBP, Kronika Miejskiej…, 1985; Al-bo, Łowicka biblioteka otrzymała imię A. K. Cebrow-

skiego, „Dziennik Łódzki”, 1986, nr 118, s. 6. Por. A. S., Koncerty, prelekcje, wystawy, „Głos 
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969
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 Przez cały rok organizowano różne wydarzenia o charakterze społeczno-

kulturalnym, które swoimi treściami nawiązywały do 850. urodzin miasta. Były to nie 

tylko sesje naukowe czy popularno-naukowe, koncerty, występy zespołów ludowych, 

ale także wydano liczne foldery, publikacje, wybicie medalu. „W planach jest też nada-

nie jednemu ze statków imienia «Ziemia Łowicka»”
970

. 

 Warto dodać, że w obliczu jubileuszu z Warszawy została do Łowicza wystoso-

wana propozycja, by połączyć obchody z Telewizyjnym Turniejem Miast. Do rywaliza-

cji wybrano Żywiec
971

. 

 

„Oba bowiem miasta są do siebie jakoś podobne. Niech więc pokażą, co potrafią 

miejscowe artystki, miejscowe zespoły regionalne, sportowcy […] Na dachu ratu-

sza umieścili symbol regionu – łowicką lalkę. Przystroili bajecznie kolorowo Ry-

nek. Wyreperowali nawierzchnie, nasadzili kwiatów. Nawet dla miejscowego Mu-

zeum – Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie – znalazły się na konserwa-

cję budynku niezbędne pieniądze”
972

. 

 

W pamięci mieszkańców miasta pozostały liczne wspomnienia związane z tym 

wydarzeniem. 

 

„To było czternastego czerwca. Wszystko działo się na Starym Rynku. Cały rynek 

był ozdobiony. Pamiętam dobrze, że wtedy przygotowano takie olbrzymie lalki – 

Łowiczanki. I one potem stały dobrych kilka lat. Ludzie na to mówili baby-kukły. 

Wykorzystywali je do innych imprez miejskich. Łowicz i Żywiec brali udział        

w różnych konkurencjach. A to żęcie sieczki, a to kto najszybciej zrobi wycinankę. 

Każda konkurencja wiązała się z czymś regionalnym. No i w końcu wygraliśmy. 
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Nie to co z Sieradzem kiedyś. Oczywiście nie mogło zabraknąć pokazów pieśni      

i tańca”
973

. 

 

 Tak jak wspomniał interlokutor, jednym z elementów rywalizacji pomiędzy mia-

stami były występy regionalnych zespołów folklorystycznych. Łowicz był reprezento-

wany przez niemal wszystkie istniejące wówczas grupy; ze strony Żywca, muzykę do 

tańców zbiorowych przygotował Jan Brodka
974

. W programie znalazł się także festyn 

Młodość i folklor, koncert chóru Studium Nauczycielskiego, pokazy mody, wyścigi sa-

mochodowe, pokazy siłaczy, występ Władysława Wojdy, przez wiele lat związanego     

z audycją radiową Wesoły Autobus oraz wiele innych wydarzeń
975

. Oba miasta konku-

rowały ze sobą o tzw. „6 dużych punktów”, które mogli otrzymać za zwycięstwo w na-

stępujących kategoriach: 

„Pierwszy jury przyzna za osiągnięcia społeczno-gospodarcze, drugi – za prezenta-

cje kulinarne, trzeci – za blok różnego rodzaju konkursów i zabaw, czwarty –       

za pojedynek rodzin, piąty – za efekty zbiórki na Narodowy Fundusz Pomocy 

Szkole. Szósty punkt przyznają telewidzowie głosując za tym z miast, w którym 

chcieliby ewentualnie zamieszkać”976. 

 

 14 czerwca 1986 r. Łowicz z Żywcem stanął w szranki, wygrywając 4:3.          

„Z dwóch najbardziej prestiżowych konkurencji – zbiórki pieniędzy na Narodowy Fun-

dusz Pomocy Szkole i prezentacji dorobku kulturalnego – pierwszą wygrali łowiczanie, 

a drugą górale”
977

. 

                                                 

973
 PAKWR, Wywiad z Z.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Telewizyjny 

Turniej Miast Łowicz-Żywiec”, s. 3. 
974

 H. Woźniak, Benefis w 50-lecie pracy artystycznej Jana Brodki i 35-lecie choreografa Krystyny 

Kwaśniewskiej, „Nad Sołą i Koszarawą”, 2016, nr 1, s. 13. 
975

 Turniej miast: Łowicz – Żywiec, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 137, s. 1-2. Por. Kd, „Łowicz – 

Żywiec dwa bratanki...”, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 151, s. 6; K.D., Łowicz – Żywiec dwa bra-

tanki, „Głos Robotniczy”, 1987, nr 228, s. 4; Z. Ornatowski, Turniej Miast Łowicz – Żywiec, 

„Ekran”, 1986, nr 26, s. 5; S. Bubin, Pasjonujący turniej miast Łowicz – Żywiec, „Dziennik Za-

chodni”, 1986, nr 138, s. 1-2; W. Pakulski, Nie ma sentymentów, czy daleko do ideału, „Głos Po-

morza”, 1986, nr 138, s. 7. 
976

 St, Łowicz – Żywiec w turnieju miast, „Trybuna Robotnicza”, 1986, nr 104, s. 1. 
977

 Pod znakiem rozrywki i rekreacji. Łowicz: Zwycięstwo w Turnieju Miast. Sieradz: Dni Parsy 

Partyjnej, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 139, s. 1. Por. PeR, W Telewizyjnym Turnieju Miast Łowicz 

górą!, „Dziennik Łódzki”, 1986, nr 139, s. 4; st, Mimo zwycięstwa Łowicza Żywczanie nie czują 

się przegrani, „Trybuna Robotnicza”, 1986, nr 139, s. 1; W niedzielę „Łowicki jarmark”, „Głos 

Robotniczy”, 1986, nr 138, s. 4; T. Majcherek, Po 8 milionów na… rywalizację, „Dziennik Ludo-

wy”, 1986, nr 107, s. 6. 
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 Innym wydarzeniem towarzyszącym obchodom 850-lecia Łowicza było Ogól-

nopolskie Seminarium Folklorystyczne. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Insty-

tutu Pedagogiki Muzycznej w Warszawie, którzy poza obradami, zwiedzali Sromów, 

Nieborów i Bolimów, a także spotkali się z twórcami ludowymi regionu
978

. 

 W 1986 r. poza hucznie obchodzonymi 850. urodzinami miasta miało miejsce 

jeszcze kilka ważnych dla Łowicza wydarzeń. Jednym z nich było nadanie imienia bi-

bliotece miejskiej. Należy podkreślić fakt, że łowicka książnica należy do jednej z naj-

starszych tego typu placówek w kraju. Patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej został 

Andrzej Kazimierz Cebrowski – lekarz, aptekarz oraz pierwszy łowicki regionalista. 

Nadanie imienia bibliotece połączono także z wojewódzkimi obchodami Dni Kultury, 

Oświaty, Książki i Prasy, których inauguracja odbyła się właśnie w Łowiczu
979

. Z tej 

okazji biblioteka przygotowała specjalną wystawę, odwołującą się nie tylko do święta, 

ale także do tradycji regionalnych – Łowickie oficyny drukarskie i Książka pięknie wy-

dana – polskie edycje współczesne
980

. 

 W 1986 r., władze Łowicza wraz z Miejskim Domem Kultury, nawiązując do 

obchodów 850-lecia miasta zainaugurowały konkurs poezji zatytułowany O łowickiego 

pelikana. Przeznaczony był zarówno dla poetów zrzeszonych w Związku Literatów 

Polskich, jak i tych, którzy nie należeli do tej organizacji
981

. 

 W tym samym roku w Łowiczu odbyły się także wojewódzkie dożynki
982

. Wy-

darzenie to miało miejsce 7 września 1986 r. Korowód uczestników przemaszerował     

z Rynku Kilińskiego (obecnie Nowy Rynek) na stadion sportowy, na którym starostowie 

dożynek przekazali bochen chleba I sekretarzowi KW PZPR. Obchody uświetniły wy-

stępy istniejących wówczas zespołów folklorystycznych
983

. 

 Regularnie co roku organizowano Jarmark Łowicki, który moim zdaniem jedy-

nie z nazwy nawiązywał do tradycyjnych targów, które dawniej odbywały się w mie-

ście. Jak wynika z kwerendy ówczesnej prasy, ta impreza o charakterze masowym prze-

jęła funkcje wcześniejszych Dni Łowicza. Jak zauważył jeden z moich rozmówców: 
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 A. S., Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 196, s. 4. 
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 T. C., Wojewódzka inauguracja Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, „Głos Robotniczy”, 
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 Al-bo, Łowicka biblioteka otrzymała…, s. 6. 
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 T.C., Konkurs poetycki „O łowickiego pelikana”, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 41, s. 6. 
982

 Wojewódzkie dożynki w Łowiczu, „Dziennik Łódzki”, 1986, nr 210, s. 6. 
983

 A. S., Dożynki po łowicku, „Głos Robotniczy”, 1986, nr 207, s. 4. 
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„Mi to się już poplątało, co w mieście robili. Czy Dni Łowicza czy Jarmark Ło-

wicki. Mam wrażenie, że to była jedna i ta sama impreza. Bo to wszystko zbiegało 

się w czasie. Dni Łowicza były najczęściej w czerwcu, jarmark też. Liczyło się, 

żeby zorganizować występy ludowe, żeby przyjechali turyści i zostawili trochę 

pieniędzy kupując pamiątki z Łowicza. Wtedy to był bum na twórczość ludo-

wą”
984

. 

 

 Bezpośrednim nawiązaniem do wypowiedzi interlokutora jest fakt połączenie tej 

miejskiej imprezy z innym wydarzeniem o charakterze społeczno-kulturalnym.             

11 i 12 czerwca 1983 r. połączono Jarmark Łowicki z III Biennale Folkloru. Podczas 

tych dwóch dni odbył się przegląd zespołów folklorystycznych, solistów i kapel ludo-

wych, nie tylko z regionu. Występy te zakończyły się gościnnym koncertem Zespołu 

Pieśni i Tańca „Podlasie” z Siedlec. Do innych punktów programu należał kiermasz 

sztuki ludowej oraz odbywający się drugiego dnia rajd „Szlakami folkloru” zorganizo-

wany przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki i łowicki oddział PTTK
985

. 

 Jarmark Łowicki, który odbył się 23 i 24 czerwca 1984 r. miał bardzo bogaty 

program, który przywołuje na myśl organizowano w latach wcześniejszych Dni Łowi-

cza. Przygotowano na te dni kilka wystaw: Twórczość ludowa województwa skiernie-

wickiego, Łowicz w literaturze, Sztuka łowicka w 40-leciu PRL i 35-lecie „Cepelii”, 

Łowicz w 40-leciu PRL oraz Plakat na Jarmark Łowicki. Wystawom towarzyszyła sesja 

popularnonaukowa zatytułowana „Dorobek twórców ludowych województwa skiernie-

wickiego” oraz występy wszystkich funkcjonujących w mieście i regionie zespołów 

ludowych
986

. 

 Oprócz działalności regionalistycznej organizacji i instytucji, warto także pod-

kreślić indywidualne zaangażowanie się społeczników w mieście i regionie. Każdy       

z nich na swój sposób zaznaczył się poprzez swoje pasje w kształtowaniu regionalizmu 

łowickiego. Ciekawym pomysłem była akcja comiesięcznych spotkań z cyklu „Kultura 

nie od dziś”, która w periodyku „Wiadomości Skierniewickie” miała swoją rubrykę. 

Prezentowano w niej twórców regionu. Jak zauważył Juliusz Jenczelewski: 
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„Chcę dotrzeć do twórców, którzy się nie ujawnili, a mam nadzieję – ich utworzy 

są godne prezentacji. I to nie tylko poetyckich. Bowiem w zamierzeniu są także 

prezentacje malarstwa, grafiki, rzeźby, sztuki ludowej, realizacji teatralnych, foto-

grafii, form pojętych jako użytkowe (np. projekty architektoniczne, wystawienni-

cze, itp.)”
987

. 

 

W ramach tej prezentacji opublikowano kilka wierszy poetów z Łowicza – Zbigniewa 

Kostrzewy i Stanisława Boguszewskiego. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Można zauważyć, że lata 80. XX w. w Polsce znacznie ograniczyły rozmach 

działalności regionalistycznej w Łowiczu i regionie. Ogólnokrajowy kryzys gospodar-

czy odbił swoje piętno również w kulturze. Dotychczasowe inicjatywy regionalistyczne, 

będące tworem okresu Polski Ludowej powoli zostawały wypierane przez inne działa-

nia. Znaczna część powstających w tym czasie organizacji widocznie ograniczała swoją 

działalność, zwalniała tempo prac o charakterze społeczno-kulturalnym. Po 1989 r. duża 

ich ilość liczba lub wiele z nich zawieszała swoją działalność, była rozwiązywana. Do-

piero później zaczęto zastanawiać się nad reaktywacją tych stowarzyszeń, które w Pol-

sce Ludowej pielęgnowały pamięć i historię swojej „małej ojczyzny”. 
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 J. Jenczelewski, Prezentacja twórców regionu, „Wiadomości Skierniewickie”, 1981, nr 6, s. 8. 
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Rozdział V 

Dorobek regionalizmu łowickiego 

 

 Regionalizm łowicki, rozwijający się z powodzeniem już w końcu XIX w. pie-

lęgnował zarówno wielowiekowe dzieje Łowicza i regionu jak i przejawy kultury tutej-

szych mieszkańców. Wiele inicjatyw podjętych na początku XX w. było kontynuowane 

po zakończeniu działań drugiej wojny światowej. W nowych warunkach społeczno-

politycznych, wszechobecnej centralizacji wszystkich przejawów życia, pomimo wielu 

trudności działania regionalistyczne w znacznej mierze były kontynuowane. Znaleźli się 

zaangażowani społecznie ludzie, którym nie było obojętne to, co się dzieje w mieście     

i regionie. Postanowili oni w okresie Polski Ludowej realizować zadania podjęte przed 

laty. Przy odgórnie sterowanym państwie, nie mógł się rozwijać regionalizm ekono-

miczny czy administracyjny, w związku z tym działacze i animatorzy skoncentrowali 

się na aspektach społeczno-kulturowych.  

 Lata 1945-1989 obfitowały w wiele działań organizacji społecznych, instytucji   

i osób prywatnych, które nie tylko odnosiły się do historii Łowickiego, ale także pod-

kreślały tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie wśród jego mieszkańców. 

Tym bardziej, że kultura ludowa Księżaków, będąca niezwykle barwną i charaktery-

styczną, przetrwała w znacznej mierze i stała się jednym z głównych elementów rozpo-

znawczych w omawianym okresie. Dzięki temu zabiegowi stała się także formą propa-

gowania Łowicza i całego regionu na arenie ogólnopolskiej, ale także i międzynarodo-

wej. Władze miasta, funkcjonujące organizacje i osoby indywidualne chętnie korzystały 

nie tylko z materialnego, ale także duchowego dorobku dawnych mieszkańców Łowic-

kiego. Przejawiało się to m.in. we wszechstronnej obecności w przestrzeni miejskiej 

elementów nawiązujących do rodzimej sztuki ludowej, rękodzieła oraz aktywności grup 

folklorystycznych, bazujących na tradycyjnych pieśniach tego regionu. Sięganie po 

dziedzictwo tradycji ludowych było od zarania wizytówką regionalizmu łowickiego. 

Mimo niesprzyjających okoliczności politycznych znaczną aktywność wykazywał w tej 

mierze kościół katolicki, pozostający w opozycji do władzy ludowej. Bez inicjatyw śro-



250 

 

dowisk związanych z kościołem, regionalizm łowicki nie miałby swojego jakże charak-

terystycznego i niepowtarzalnego kolorytu. 

 

 

 

 Dokonując oceny regionalizmu łowickiego w tym czasie, odwołam się do dwóch 

wyraźnie się odróżniających aspektów: życia umysłowego Łowicza i regionu oraz od-

niesień do kultury ludowej tego terenu. Pierwszą płaszczyznę rozumiem następująco: 

pomimo usilnych starań negowania historycznych związków miasta z arcybiskupami 

gnieźnieńskimi, w okresie Polski Ludowej, regionaliści zwracali uwagę w swojej pracy 

właśnie na wpływ książąt kościoła w rozwoju Łowickiego. Pośród podejmowanych 

przez nich działań wielokrotnie wskazywali na te kwestie. Poszerzam tę kategorię          

o wszelkie inne inicjatywy społeczno-kulturalne, które podnosiły kwestie związane       

z historią miasta i regionu. Druga płaszczyzna to wszystkie te działania, których nad-

rzędnym celem miało być odwoływanie się do tradycji związanych z życiem i działal-

nością ludu zamieszkującego okoliczne wsie, stanowiące niegdyś historyczne Księstwo 

Łowickie. Jak wykazałam w pierwszym rozdziale dysertacji, tutejsi mieszkańcy stano-

wili odrębną grupę etnograficzną, charakteryzującą się unikalną kulturą. I właśnie ten 

element, jakim niewątpliwie była kultura ludowa Księżaków stanowiła odpowiednie 

podłoże do kształtowania się regionalizmu łowickiego. 

 Do zaproponowania tego podziału skłoniły mnie nie tylko rozmowy z regionali-

stami tamtego okresu, ale także lektura ówczesnej prasy. Wielokrotnie podnoszono       

w ukazujących się periodykach kwestię Łowickiego jako zagłębia folkloru, wiecznie 

żywej kultury ludowej, przepełnionej wielowiekową tradycją i barwnością stroju ludo-

wego. Negowano jednocześnie chęć poświęcenia uwagi źródłom archiwalnym utrwala-

jącym historię tej ziemi, będącej przez wiele lat pod opieką arcybiskupów gnieźnień-

skich
988

. Mam oczywiście świadomość, że doniesienia te, publikowane w gazetach, bę-

dących jednocześnie organami partii rządzącej należy w tej materii traktować niezwykle 
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krytycznie, jednak pozwalają one na jaskrawe rozdzielenie dorobku regionalizmu ło-

wickiego na dwie, teoretycznie odrębne kategorie. 

 Jednak, bliżej zgłębiając pojedyncze inicjatywy podejmowane w tym czasie 

przez organizacje społeczne, instytucje czy osoby prywatne można zauważyć dążenie 

do swoistej symbiozy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że wszelka aktyw-

ność działaczy społecznych także interesującego mnie okresu (1945-1989) bezpośrednio 

odnosiła się do słów protoplasty łowickich regionalistów, Andrzeja Kazimierza Ce-

browskiego, który jest autorem zdania: „Nie przystoi bowiem żyć we własnej ojczyźnie, 

jak w nieznanym kraju”
989

. Cytat ten jasno dowodzi, że znajomość historii i tradycji jej 

mieszkańców nie tylko jest niezwykle ważnym elementem świadomości i tożsamości 

kulturowej, ale pokazuje także główny cel przyświecający regionalizmowi, traktowa-

nemu jako ruch społeczny. Swego rodzaju potwierdzeniem tych słów jest wypowiedź 

dziennikarza „Głosu Robotniczego” z 1986 r., który zauważył, że: „Poznanie własnej 

historii i kontynuowanie chlubnych tradycji jest zawsze obowiązkiem kolejnych poko-

leń”
990

. Dlatego też pomimo że władze państwowe tak usilnie próbowały oddzielić dzia-

łania społeczne od kwestii Kościoła, jego obecność i wspólne inicjatywy były podej-

mowane. Widoczne jest to nie tylko w latach 70. XX w., kiedy nastał okres względnej 

stabilizacji, ale także w przypadku obchodów ważnych świąt kościelnych, czy w osobi-

stym zaangażowaniu się duchownych w sprawy regionalizmu łowickiego. 

 W okresie Polski Ludowej zaczęto interesować się historią tego regionu, dlatego 

też w analizowanym przeze mnie przedziale czasowym miało miejsce kilka pogłębio-

nych badań archeologicznych zarówno w mieście jak i w okolicznych wsiach. Tego 

typu wykopaliska były prowadzone m.in. na terenie ruin zamku arcybiskupów gnieź-

nieńskich w 1965 r. Ich celem było ustalenie dokładnej daty pochodzenia zamku. Koor-

dynatorami przedsięwzięcia byli: B. Abramek, J. Augustyniak, A. Polkowski i R. Mazu-

rowski z Łodzi. Prace te miały także dodatkowo wpływ na projekt zabezpieczenia ruin 

budowli i zaaranżowania jej pod kątem oczekiwań turystów przybywających do Łowi-

cza
991

. 
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 W późniejszym okresie, w latach 1975-1987 prowadzono kolejne wykopaliska. 

Tym razem głównym zleceniodawcą i wykonawcą był Urząd Konserwatorski w Skier-

niewicach. Prace wykonywano w różnych punktach miasta i regionu, a ich wyniki udo-

stępniono 29 lutego 1988 r. na wystawie zatytułowanej Ziemia łowicka w świetle naj-

nowszych badań archeologicznych 1975-1988 w Muzeum Narodowym w Warszawie 

oddział w Łowiczu. Wyeksponowano wówczas znaleziska pochodzące w różnych sta-

nowisk pradziejowych i historycznych
992

. 

 Pośród badań archeologicznych warto także wspomnieć o wykopaliskach, które 

przeprowadzono w 1985 r. w Kocierzewie Południowym i Różycach, oddalonym od 

Łowicza o zaledwie 14 km. Koordynatorem prac był dr Henryk Wiklak, pracujący        

w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. W wyniku prowadzonych przez niego eksplo-

racji udało się odkryć groby kloszowe, pozostałości domostw osady sprzed ponad 2 tys. 

lat. Do prac wykopaliskowych włączyła się młodzież szkolna z Kocierzewa i okolic
993

. 

 Warto w tym miejscu wspomnieć o pracy archeologa Andrzeja Kosiorka, zwią-

zanego z łowickim muzeum, a na stałe zatrudnionego w Urzędzie Konserwatorskim     

w Skierniewicach. Brał on udział w eksploracjach szeregu stanowisk archeologicznych 

w regionie, a wyniki jego prac wzbogaciły ekspozycję muzealną. Jego działalność tak 

wspomina jedna ze współpracujących z Kosiorkiem osób: 

„Przez kilka lat, w sezonie letnim, prowadził badania m.in. we wsiach Mastki         

i Dzierzgówek. Specjalizując się w konstrukcji obiektów średniowiecznych badał 

zamek w Sobocie, miejsce urodzenia Artura Zawiszy Czarnego. Bardzo intereso-

wał się wszelkiego typu znaleziskami archeologicznymi na terenie miasta i był 

zawsze gotów w krótkim czasie stawić się na miejscu”
994

. 

  

 Niezwykle istotny był obszar badań historycznych, którego głównymi wyko-

nawcami byli uczestnicy seminarium doktorskiego, odbywającego się w ramach prac 

Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Łowiczu. Jak wspomi-

na kierowniczka tej placówki: 

„Naszym zamiarem było wypełnienie luki w postaci pogłębionych badań nauko-

wych na tematy historyczne, które do tej pory albo nie były poruszane, albo mieli-

                                                 

992
 A.S., Wykopaliska na wystawie w Łowiczu, „Głos Robotniczy”, 1988, nr 55, s. 4. 

993
 R. Por., Wykopaliska archeologiczne w Kocierzewie, „Głos Robotniczy”, 1985, nr 204, s. 4. 

994
 PAKWR, Wywiad z J.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Muzeum w Ło-

wiczu”, s. 3. 



253 

 

śmy o nich szczątkową wiedzę. Dlatego też słuchacze seminarium, namawiani 

przed profesora Kołodziejczyka, ślęczeli w archiwach, poszukiwali informacji,      

a wyniki swoich badań mogli opublikować w zeszytach historycznych wydawa-

nych przez stację. Tworzyliśmy w ten sposób publikacje o charakterze popularno-

naukowym, bo na inne nie pozwalała cenzura, ale oparte o rzetelne źródła archi-

walne, do których dziś chyba tak łatwo nie można by się było dostać”
995

. 

 

Prace na tym polu zaowocowały wydaniem łącznie 57 niewielkich objętościowo, jednak 

niezwykle interesujących i poruszających zagadnienia dotychczas nieznane, publikacji. 

Popularnie nazywane przez łowiczan „zeszyty historyczne” stanowią do dziś cenne źró-

dło wiedzy, a zarazem materiał poruszający nieznaną historię miasta i regionu. 

 Warto zwrócić uwagę na kilka interesujących kwestii w tej materii. Przede 

wszystkim, pierwsze zeszyty historyczne ukazały się już w drugim roku działalności 

stacji naukowej, co pokazuje dobitnie, że placówka ta bardzo poważnie podeszła do 

narzuconego sobie zadania wypełniania luki wydawniczej, która od 1945 r. była wi-

doczna. Autorzy tych publikacji często debiutowali w tych wydawnictwach, ale „pozo-

stawiali” cząstkę siebie, ponieważ prezentowali wyniki swoich badań na tematy, który-

mi się zajmowali zawodowo lub którymi się pasjonowali. Broszury te przestały się uka-

zywać w kilka lat po transformacji ustrojowej, wraz z definitywnym zaprzestaniem 

działalności przez stację naukową. Interesującym jest także przekrój zawodowy auto-

rów; nie byli to tylko historycy z wykształcenia, wśród nich znaleźli się: lekarze, na-

uczyciele, duchowni, prawnicy, etnografowie, a nawet geolog. 

 Nie ulega wątpliwości, że właśnie zeszyty historyczne, a także wydana w 1986 r. 

monografia zatytułowana Łowicz. Dzieje miasta stały się sztandarowymi wydawnic-

twami dotyczącymi miasta i regionu. Inne działające wówczas organizacje nie były tak 

aktywne w porównaniu ze stacją naukową. Można pokusić się o stwierdzenie, że tylko 

Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej mogło współzawodniczyć z nią     

w tej materii. Wydało przecież jednodniówkę z okazji Dni Łowicza w 1970 r. i Roczniki 

Łowickie w 1973 r. oraz wiele innych broszur i folderów, głównie relacjonujących dzia-

łalność towarzystwa i prospekty z programami organizowanych przez nich imprez        

o charakterze masowym. 
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 Niezwykle istotny wkład w krzewienie regionalizmu łowickiego okresu Polski 

Ludowej miały organizowane przez funkcjonujące wówczas organizacje i instytucje 

liczne konferencje i sesje popularnonaukowe oraz prelekcje. Najbardziej obfitującym    

w tego rodzaju wydarzenia o charakterze głównie ogólnopolskim były lata 70. i 80.   

XX w. Zorganizowano wówczas sześć sesji popularnonaukowych
996

, na które przybyli 

naukowcy z różnych ośrodków akademickich i badawczych całego kraju. Wszystkie te 

spotkania poruszały tematykę związaną z Łowiczem i regionem, odwołując się do wielu 

aspektów: historycznego, społecznego, oświatowego, kulturalnego, a także po części 

politycznego. 

 Obok sesji popularnonaukowych, które z przyczyn oczywistych nie były dostęp-

ne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i regionu, organizowano także 

spotkania ze znanymi osobistościami, reprezentującymi świat nauki, kultury, literatury, 

muzyki. Analizując kroniki niektórych działających wówczas organizacji odnalazłam 

niezliczone wręcz adnotacje, często opatrzone także fotografiami, dotyczące spotkań      

z autorami poczytnych książek, interesującymi osobami związanymi z radiem, czy pre-

lekcji poważanych autorytetów akademickich. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić ile 

dokładnie takich spotkań rzeczywiście zorganizowano. Nie będzie przesadą, jeśli 

uznam, że można je liczyć w setkach, ponieważ jeden z głównych cyklów, którego go-

spodarzem i jednym z pomysłodawców była łowicka książnica i współpracujące z nią 

organizacje, „Spotkania z historią”, miał blisko 70 prelegentów. A należy zaznaczyć,   

że niektórzy z referentów Łowicz odwiedzali wielokrotnie. 

 Niezwykle ważną częścią składową tej formy regionalizmu łowickiego były 

spotkania z tutejszymi działaczami społeczno-kulturalnymi. Najczęściej o rodzimej kul-

turze i historii opowiadali Tadeusz Gumiński i Jan Wegner. Te dwie postacie są szcze-

gólnie ważne dla ruchu społecznego w regionie, ponieważ oni bezpośrednio kontynu-

owali dzieło pierwszych łowickich regionalistów. Co więcej, rozpoczynali pracę zawo-

dową oraz rozwijali swoje zainteresowania swoją małą ojczyzną w bliskich kontaktach 

z przedwojennymi działaczami. Traktowani byli oni jako autorytety w dziedzinie pielę-

gnowania historii i tradycji regionu, dlatego też bardzo często gościli w siedzibach róż-
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nych organizacji i instytucji, by podzielić się swoją wiedzą, pasją i owocami pracy na-

ukowej. Należy także dodać, że zarówno Gumiński jak i Wegner byli bardzo aktywni   

w wydawaniu drukiem swoich przemyśleń i efektów badań. 

 Nie znaczy to, że regionalizm łowicki okresu Polski Ludowej tworzyło tylko 

dwóch ludzi. Nie można zapominać także o osobach zaangażowanych w prace działają-

cych wówczas organizacji i instytucji. Chociażby z racji pełnionych przez nich funkcji 

kierowników, czy członków rad naukowych, także i oni stanowią znaczne grono łowic-

kich regionalistów. Oni również wygłaszali referaty na temat swoich prac naukowych 

czy prezentowali wyniki prowadzonych przez siebie badań, poszerzających dotychcza-

sową wiedzę w tym zakresie. W znacznej mierze byli oni także prelegentami organizo-

wanych sesji popularnonaukowych. 

 Regionalizm łowicki objawiał się także poprzez angażowanie mieszkańców 

miasta i regionu do udziału w różnego rodzaju konkursach. Przodującą w tej materii 

organizacją było Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, które na prze-

strzeni kilkunastu lat swojej działalności organizowało konkursy plastyczne, fotogra-

ficzne, literackie oraz takie, które angażowały do współzawodnictwa różne grupy wie-

kowe (najczęściej młodzież szkolną). 

 Ostatnim elementem, na który chcę zwrócić uwagę w kontekście regionalistycz-

nych nurtów życia umysłowego Łowicza, były wystawy. Podobnie jak w przypadku 

prelekcji, nie jest możliwe podanie dokładnej liczby prezentacji wystawienniczych, po-

nieważ niemal każda instytucja, organizacja i stowarzyszenie w ramach różnego rodzaju 

wydarzeń w mieście przygotowywała tematycznie pasującą wystawę. Były one trakto-

wane jako wydarzenia towarzyszące jakiejś większej imprezie o charakterze masowym, 

bądź obchodom świąt. Wiele z nich było przygotowywane we współpracy kilku orga-

nów. Najprężniejszą instytucją w tej materii była biblioteka łowicka, która obowiązko-

wo przygotowywała wystawę książek w ramach święta narodowego jakim były Dni 

Oświaty, Książki i Prasy. Ponieważ obchody tego święta objęte były instrukcją, kierow-

nictwo książnicy nie mogło przygotować dowolnej wystawy, ale taką, która korelowała 

z narzuconym przez władze profilem. 

 Nieco większą swobodę w prezentowaniu zasobów bibliotecznych miały wy-

stawy towarzyszące sesjom naukowym, obchodom rocznicowym czy organizowanym 

rok rocznie imprezom o charakterze ludycznym. Dzięki nawiązaniu współpracy z in-
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nymi instytucjami w omawianym okresie udało się zaprezentować zwiedzającym nie-

samowite wręcz zbiory biblioteczne pochodzące m.in. z archiwów czy innych książnic, 

które nigdy wcześniej, ani nigdy później nie były dostępne do obejrzenia. 

 Biblioteka, raczej ze względu na wieloletnią tradycję kultywowania życia umy-

słowego, niż na warunki lokalowe, stawała się miejscem, gdzie wystawy najchętniej 

organizowano. Dodatkowym elementem była bliska zażyłość kierownictwa z mieszkań-

cami miasta i zawiązane w ten sposób znajomości i przyjaźnie. Mając na względzie 

zainteresowanie szeroko rozumianymi lovicianami, łowicka książnica organizowała 

także wystawy prezentujące zbiory osób prywatnych, które w szczególny sposób brały 

udział w życiu biblioteki. 

 Drugą przestrzenią, w której odnalazł się regionalizm łowicki okresu Polski Lu-

dowej, była kultura ludowa. Pozostałości jeszcze do pewnego stopnia żywych przeja-

wów kultury mieszkańców terenu nazywanego tradycyjnie i historycznie Księstwem 

Łowickim były szczególnie mocno akcentowane zarówno przez niektóre organizacje     

i instytucje, ale także przez organy państwowe. Obowiązujący nurt ukazujący równość 

chłopów i robotników przejawiał się właśnie w pielęgnowaniu tradycji związanych       

z życiem ludności wiejskiej. 

 Justyna Słomska w swojej pracy dotyczącej miejskości i wiejskości Łowicza 

napisała: „Mam wrażenie, że wiejska przeszłość w okresie PRL-u przeszkadzała nieco 

ludności Łowicza, kiedy większość mieszkańców wsi aspirowała do życia w mieście, 

po miastowemu. Woleli wtedy nie przyznawać się do wiejskiego pochodzenia”
997

. 

Trudno jest mi się z tym stwierdzeniem zgodzić. Być może w kwestii mieszkaniowej 

rzeczywiście tak było, jednak jeśli chodzi o pielęgnowanie tradycji, które zostały wy-

niesione z domu rodzinnego, były one kultywowane w nowym miejscu zamieszkania. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy ową wiejskość podnie-

siono do rangi atrakcji turystycznej, a tak w Łowickiem było, stała się ona powodem do 

dumy. 

 Pośród zaprezentowanych przeze mnie przejawów regionalizmu łowickiego od-

woływanie się do kultury ludowej było szczególnie widoczne w działalności zespołów 

regionalnych. Należy zaznaczyć, że ich pojawienie się było odpowiedzią na zapotrze-
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bowanie z jednej strony rozrywki, a z drugiej kultywowania tych elementów rodzimej 

kultury, które chciano ocalić od zapomnienia. Nie bez powodu więc, właśnie w intere-

sującym mnie okresie, zaczęły powstawać takie państwowe zespoły jak Mazowsze 

(1948) i Śląsk (1953). Z biegiem czasu zaczęły one zdobywać popularność nie tylko    

w Polsce, ale także i poza jej granicami. 

 W regionie łowickim, w którym tradycje związane z folklorem ustnym i mu-

zycznym po zakończeniu drugiej wojny światowej były nadal żywe, zaczęły niemalże 

jak grzyby po deszczu pojawiać się zespoły regionalne. W swoich repertuarach prezen-

towały charakterystyczne dla Łowickiego obrzędy doroczne i rodzinne. Najpopularniej-

szym z nich było Wesele łowickie, które stało się „wizytówką” niemal każdego zespołu. 

 Należy podkreślić, że tak jak członkowie zespołów w dużej mierze byli amato-

rami interesującymi się kulturą swojego regionu i angażowali się w taniec i śpiew z au-

tentycznego zachwytu nad nią, tak opiekunami grup byli zawodowcy. Większość z nich 

posiadała wykształcenie kierunkowe, jak np. Marian Moskwa. Z punktu widzenia re-

gionalisty istotnym jest także fakt powoływania konsultanta etnograficznego, czuwają-

cego nad dbałością i autentycznością strojów, w których występowali członkowie grup 

artystycznych. 

 Uczestnictwo w zespołach folklorystycznych przynosiło niewątpliwie sławę       

i rozgłos, o czym świadczy fakt, że ówczesna prasa rozpisywała się o sukcesach 

wszystkich działających w regionie grup. Szczególnym sentymentem dziennikarze ota-

czali te zespoły, które odnosiły sukcesy na festiwalach poza granicami Polski oraz dzie-

cięcy zespół regionalny. 

 Na uwagę zasługuje jeszcze jedna istotna kwestia. Tancerze i śpiewacy, kiedy 

kończyli czynną karierę i udział w konkursach, często stawali się choreografami, kon-

sultantami czy kierownikami nowo powstających zespołów. Kontynuowali tradycję 

regionu poprzez tworzenie repertuarów nawiązujących do obrzędów ludowych               

i uwieczniali, odchodzące powoli w zapomnienie pieśni tutejszych mieszkańców. 

 Instytucją, która kultywowała rodzimą kulturę ludową, a w szczególny sposób 

odnosiła się do jednego z jej przejawów była Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Arty-

stycznego „Sztuka Łowicka”, funkcjonująca w mieście od 1951 r. Jej głównym celem 

było tworzenie wyrobów tradycyjnego rękodzieła ludowego regionu łowickiego, opar-

tego na pierwotnych metodach wykonawczych. Przez cały okres Polski Ludowej wiele 
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pokoleń rękodzielników pracujących zarówno w pomieszczeniach i warsztatach znajdu-

jących się w siedzibie spółdzielni, jak i chałupniczo wykonywało niezliczone egzempla-

rze będące ciekawą, a przede wszystkim autentyczną pamiątką z Łowicza. Wyroby te,   

o czym pisałam wcześniej, były sprzedawane nie tylko lokalnie, ale także eksportowano 

je poza granice Polski na szeroką skalę. Dzięki temu sztuka ludowa regionu łowickiego 

stawała się rozpoznawalna w całej Europie i na świecie.  

 Praca w „Sztuce Łowickiej” była nie tylko ważnym źródłem zarobkowania 

znacznej grupy mieszkańców miasta i regionu, ale przede wszystkim możliwością za-

istnienia w świecie ze swoją twórczością ludową. 

 Spółdzielnia zajmowała się nie tylko sektorem produkcyjnym, ale także organi-

zowała liczne wystawy i konkursy, które odbywały się przeważnie na terenie Łowicza. 

Stwarzało to kolejną możliwość zarówno dla twórców ludowych, jak i władz spółdzielni 

nawiązania współpracy. Doniesienia prasowe, dotyczące konkursów, otwarcie informo-

wały o tym, że najlepsze prace zostaną wciągnięte do stałej produkcji. 

 Inną formą pielęgnowania rodzimej kultury w okresie Polski Ludowej było 

utworzenie Muzeum Ludowego w Sromowie w 1972 r. przez Juliana Brzozowskiego. 

Wychowany na wsi, chciał zachować i pokazać kolejnym pokoleniom wyposażenie 

chałupy wiejskiej jakie znał i pamiętał z czasu swojej młodości i dzieciństwa. Jako,     

że zajmował się także rzeźbą ludową, stworzył jedyne i niepowtarzalne muzeum, pre-

zentujące obrzędowość Księżaków w formie ruchomych rzeźb. Dzieło to z powodze-

niem kontynuuje jego rodzina. 

 Niewątpliwie elementy składające się na kulturę ludową wykorzystywane były 

podczas organizowanych głównie w Łowiczu imprez o charakterze masowym. Nawią-

zywały one do rodzimej tradycji także nazwą. Jarmark Łowicki, stanowiący początko-

wo wydarzenie osobne, a potem dołączone do Dni Łowicza odnosił się do wielowieko-

wej tradycji organizowania jarmarków w mieście, kiedy to miasto tętniło życiem.       

Na trwających niekiedy kilka tygodni targach obecni byli nie tylko mieszkańcy miasta    

i okolicznych wsi, ale także, często egzotyczni dla Księżaków, kupcy z dalekich stron. 

Władza ludowa pozwalając na organizowanie Dni Łowicza i Jarmarków Łowickich, 

starała się kultywować tę tradycję, dlatego też wydarzenia te trwały kilka dni, a każdy 

dzień przynosił nowe atrakcje, zachęcające do udziału w nich nie tylko samych miesz-

kańców, ale także odwiedzających Łowicz turystów. 
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 Pokazując dorobek regionalizmu łowickiego w okresie Polski Ludowej w tej 

kategorii należy także podnieść kwestię organizowania Biennale Folkloru. Były to im-

prezy ludyczne, których głównym celem było dokonanie przeglądu dorobku zespołów 

folklorystycznych. Występy te, połączone z konkursami, były możliwością do zaprezen-

towania nowego repertuaru, zdobycia i wymiany doświadczeń. 

Generalnie można powiedzieć, że regionalizm łowicki w Polsce Ludowej sta-

nowił specyficzne wprawdzie – ze względu na warunki ustrojowe – ale jednak continu-

um ogólnej idei, dzięki czemu, także dziś (druga dekada XXI w.) folklor, a w szczegól-

ności sztuka ludowa traktowana jest jako swoisty emblemat, symbol tego regionu wyko-

rzystywany w licznych zabiegach mających na celu jego prezentację i promowanie
998

.  

 Swoistą fuzją dwóch zaprezentowanych wyżej nurtów, które mogłam wyodręb-

nić, były działania podejmowane przez inne funkcjonujące w regionie instytucje. Wy-

pełniając swoje cele statutowe, łączyły one zarówno tradycje związane z życiem umy-

słowym, jak i wielowiekowe zwyczaje i obyczaje, które pielęgnowali mieszkańcy re-

gionu, nazywanego Księstwem Łowickim. Do tych organizacji należało m.in. PTTK. 

Szkoląc liczne pokolenia przewodników, wykładowcy, którzy jednocześnie byli także 

regionalistami, przekazywali wiedzę z obu tych zakresów. Początkowo, co szczególnie 

widoczne było w czasie poprzedzającym odwilż popaździernikową, materiał nauczania 

ograniczał się jedynie do wybranych elementów historii miasta i regionu, natomiast po 

1956 r. można zauważyć widoczną różnicę. Uczono przyszłych przewodników oprowa-

dzania turystów nie tylko po mieście, akcentując jego dzieje, odnoszące się również do 

obiektów kościelnych, których historia bezpośrednio sięgała do „panowania” na tych 

terenach arcybiskupów gnieźnieńskich. Zaczęto także zwracać uwagę na etnograficzne 

walory regionu, stanowiącego niewątpliwie jeden z najbardziej charakterystycznych     

w Polsce. 

 Drugą instytucją nawiązującą w swoich działaniach do obu nurtów było Mu-

zeum Narodowe w Warszawie oddział w Łowiczu. Bezsprzecznie kierunek tych prac 

narzucili protoplaści kolekcji historycznej i etnograficznej. W odbudowanym gmachu 

pomisjonarskim umieszczono uratowane po wojnie eksponaty, sukcesywnie uzupełnia-

                                                 

998
 Por. J. Słomska, Sztuka ludowa wobec procesów globalizacyjnych. Rola sztuki ludowej we współcze-

snej prezentacji regionu łowickiego, [w:] Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zaintere-

sowaniach polskiej antropologii, red. A. Nadolska-Styczyńska, seria wyd. „Archiwum Etnograficzne”,    

t. 43, Wrocław – Łódź 2005, s. 148-154. 
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ne o nowe. Nie bez powodu też przy muzeum powstało Towarzystwo Przyjaciół Mu-

zeum, które pomagało placówce w realizowaniu tych zadań. W omawianym okresie, 

pomimo że dysponujemy niewielką ilością źródeł, można zauważyć rozkwit muzeum. 

Zwrócić należy uwagę na to, że obecny zasób eksponatów w dużej mierze został zgro-

madzony właśnie w okresie Polski Ludowej. To dzięki staraniom kierownictwa i pra-

cowników placówki utworzono dział baroku, który jest jednym z najciekawszych         

w Polsce. Muzeum realizując swoje zadania, prowadziło także ożywioną działalność 

wystawienniczą, włączając się tym samym w organizowane w mieście uroczystości. 

 W tej grupie organizacji, które moim zdaniem, bardzo sprawnie łączyły życie 

umysłowe z tradycjami ludowymi nie może zabraknąć domów kultury. Początkowo 

Powiatowy Dom Kultury, który potem zmienił swoją nazwę na Miejski Dom Kultury, 

jak i Dom Kultury Kolejarza, w równej mierze prowadziły działalność regionalistyczną. 

Szczególnie widoczne jest to w sprawowaniu opieki nad sztandarowymi zespołami re-

gionalnymi, udostępnianiu swoich pomieszczeń dla prób, czy podczas różnego rodzaju 

uroczystości, podczas których zespoły występowały. Dużą rolę domy kultury pełniły 

prowadząc działalność związaną z propagowaniem historii regionu; organizowały wy-

stawy, konkursy, warsztaty, plenery fotograficzne oraz koła zainteresowań dla różnych 

grup wiekowych. Warto w tym miejscu także wspomnieć o tym, że także i sam wystrój 

tych ośrodków kultury nawiązywał do regionu, w którym się one znajdowały. Mając na 

uwadze tak istotną rolę, smutnym jest fakt, że pod koniec lat 70. XX w. planowano 

ograniczyć rolę domów kultury wyłącznie do wypożyczania sali dla prowadzenia róż-

nego rodzaju wydarzeń kulturalnych i prowadzenia sekcji zainteresowań. 

 Należy także podkreślić niezwykłą rolę instytucji zajmującej się przechowywa-

niem i gromadzeniem zbiorów archiwalnych w budowaniu regionalizmu jako takiego. 

Archiwum Państwowe w Łowiczu powstało w lipcu 1950 r. Początkowo stanowiło ono 

ekspozyturę powiatową Wojewódzkiego Archiwum w Łodzi. W 1952 r. na mocy statutu 

stało się miejscem gromadzenia dokumentów o charakterze archiwalnym wydanych        

w Łowiczu i na terenie całego powiatu. Instytucja ta znalazła swoją stałą siedzibę         

w jednym ze skrzydeł odbudowanego po zniszczeniach wojennych gmachu pomisjonar-

skiego
999

. 
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 PAKWR, Wywiad z M.W., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Archiwum w 

Łowiczu”, s. 1. 



261 

 

 Pośród zasobów archiwalnych znajdują się liczne zespoły stanowiące niezgłę-

bione dotąd wnikliwie źródło wiedzy na temat życia społeczno-kulturalnego dawnego 

Łowicza i regionu. Do najstarszych dokumentów znajdujących się w tej instytucji zali-

czyć można pochodzące z XVII w. materiały aktowe dotyczące miasta i powiatu. Naj-

ciekawszą, a także najliczniejszą grupę stanowią Akta miasta Łowicza z lat 1783-1950. 

Najwięcej materiałów dotyczy okresu międzywojennego
1000

. 

 Regionalizm łowicki rozwijał się nie tylko dzięki inicjatywom podejmowanym 

na terenie miasta czy regionu. Duży wpływ na jego kształt miały ogólnopolskie organi-

zacje masowe. Działania lokalne w zakresie społeczno-kulturalnym były niezwykle 

uwydatnione, dlatego postanowiłam je opisać najszerzej. Mam jednocześnie świado-

mość wagi inicjatyw podejmowanych przez ogólnopolskie masowe organizacje spo-

łeczne, które już w swoich ustaleniach programowych posiadały odpowiedni zapis do-

tyczący działalności regionalistycznej. 

 Okres Polski Ludowej, to czas rozwoju takich organizacji, dlatego należy cho-

ciażby wspomnieć o ich działalności na terenie Łowickiego. By jednak przywołać ini-

cjatywy przez nie podejmowane, uważam za stosowne nadmienić o obecności partii 

politycznych, które w swoich programach publikowały postulaty pielęgnowanie rodzi-

mej tradycji, patriotyzm w wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym, wspieranie powsta-

wania organizacji społeczno-kulturalnych
1001

. W założeniach programowych można 

odnaleźć informacje o tym, że m.in. Polska Partia Robotnicza: 

„broni interesów młodzieży pracującej, walczy o stworzenie warunków umożliwia-

jących wszechstronny rozwój młodego pokolenia i o udostępnienie młodzieży ro-

botniczej, chłopskiej i inteligenckiej nauki i możliwości pracy. […] organizuje wy-

siłek narodu polskiego dla podniesienia siły gospodarczej Polski, zwiększenia pro-

dukcji i wydajności pracy, co jest niezbędnym warunkiem trwałego podniesienia 

poziomu materialnego i kulturalnego mas ludowych”
1002

. 

 

PPR, która w 1948 r. przekształciła się w  Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą  

i była ugrupowaniem rządzącym w okresie Polski Ludowej, postulowała poprawę wa-

                                                 

1000
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 Por. S. Fijałkowski, Z walk o umocnienie władzy ludowej w województwie łódzkim w latach 1945-

1948, „Rocznik Łódzki”, tom XXXV, Łódź 1986, s. 212-214; W. Suleja, Polska Partia Socjalistyczna 

1892-1948. Zarys dziejów, Warszawa 1988, s. 25; N. Kołomejczyk, B. Syzdek, Dokumenty programowe 

polskiego ruchu robotniczego 1878-1984, Warszawa 1986, s. 366-368. 
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runków dla tworzenia odpowiedniego zaplecza społeczno-kulturalnego dla wszystkich 

obywateli kraju, bez względu na ich pochodzenie. Angażowała w tym celu działaczy 

realizujących te postulaty regionalnie, co przekładało się w ich uczestnictwie w życiu 

społeczno-kulturalnym. 

Pełnię regionalizmu łowickiego, poza obecnością poszczególnych osób zaanga-

żowanych w prace organizacji i instytucji stanowi także odrębna kategoria – jest nią 

niewątpliwie jest regionalista zbiorowy. Zaliczam do tej grupy osoby zrzeszone            

w związkach młodzieży wiejskiej, ochotniczych strażach pożarnych czy kołach gospo-

dyń wiejskich. Wszystkie te organizacje istniały w Łowiczu i całym regionie na długo 

przed okresem Polski Ludowej. Ich dzieje w znacznej mierze sięgają okresu międzywo-

jennego. 

 Reaktywowany po drugiej wojnie światowej Związek Młodzieży Wiejskiej RP 

„Wici” (ZMW RP „Wici”) w regionie łowickim na przełomie marca i kwietnia liczył 

830 członków. Społeczeństwo potrzebowało możliwości organizowania się w ramach 

tego typu struktur, o czym świadczą dane mówiące o szybkim wzroście liczby człon-

ków
1003

. Zrzeszeni tam ludzie podejmowali różne inicjatywy, także o charakterze regio-

nalistycznym – zakładali zespoły, chóry, a nawet drużyny sportowe, organizowali zaba-

wy taneczne
1004

. Związki młodzieży wiejskiej od początku swojego istnienia dużo miej-

sca poświęcały sprawom szeroko rozumianej kultury; ściśle współpracowały z bibliote-

kami gromadzkimi i powiatowymi, pielęgnowały tradycje ludowe poprzez udział         

w zespołach regionalnych, amatorskich ruchach teatralnych i wielu innych formach 

aktywności na polu popularyzowania kultury wsi. 

 Działalność o charakterze regionalistycznym była wpisana w programy po-

szczególnych masowych organizacji społecznych, o czym świadczy zapis pochodzący   

z jednej deklaracji programowej ZMW RP „Wici”: „Kształtowanie uczuć, wypływają-

cych z głębokiego przywiązania chłopa do ziemi i przyrody, z którymi współpracuje     

w tworzeniu chleba, uważamy za najważniejszy czynnik w rozbudzeniu źródeł rodzimej 

                                                 

1003
 K. Skierska-Pięta, Życie społeczno-polityczne…,, s. 127. Por. APW, KP PPR w Łowiczu, Powiatowa 

ankieta sprawozdawcza PPR, listopad 
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kultury ludowej, będącej istotną i trwałą wartością, cementującą całość państwową        

i narodową”
1005

. 

 Ze względu na to, że region łowicki w dużej mierze to obszary wiejskie, istniało 

na jego terenie wiele tego typu organizacji. Edward Nowak podaje, że na przestrzeni lat 

1965-1972 w powiecie łowickim działało od 130 do 157 takich organizacji
1006

. Należy 

podkreślić, że w dokumentach normujących działalność „Wici” znajdowały się zapisy 

mówiące o realizacji zadań, które można nazwać regionalistycznymi. Propagowano 

nawiązywanie współpracy z lokalnymi twórcami ludowymi, naukę młodego pokolenia 

rzemiosł artystycznych będących u schyłku, prowadzenie prac z zakresu etnografii 

(zbieranie sprzętów rolniczych, zapisywanie pieśni, dokonywanie opisu budownictwa, 

strojów, itp.) oraz organizowanie konkursów i wystaw o tematyce ludowej
1007

. 

 W podłowickich wsiach, to właśnie przedstawiciele związków organizowali wy-

darzenia o charakterze kulturalnym. Najczęściej  odbywały się one w wiejskich klubach 

kultury, nazywanych także klubokawiarniami. Idea powołania do życia takich miejsc 

upowszechniania kultury pojawiła się już w 1957 r. 

 Zadania, jakich się podejmowano, bezpośrednio wiązały się z kultywowaniem 

rodzimej tradycji; pielęgnowano więc folklor i sztukę ludową. Dzięki temu w wielu 

wsiach powiatu łowickiego tworzono izby regionalne
1008

. Każdy z klubów wiejskich był 

ozdabiany wytworami sztuki ludowej, wykonanymi przez najbardziej aktywnych człon-

ków tych ruchów. Innymi formami aktywności, jakimi wykazywały się te swoiste 

ośrodki kultury była praca z dziećmi, upowszechnianie oświaty rolniczej, zainteresowa-

nie i propagowanie wśród mieszkańców wsi czytelnictwa. 

 Zrzeszeni w ZMW RP „Wici” i kolejnych związkach młodzieży wiejskiej (1956, 

1980) brali czynny udział w organizowanych przez władzę państwową konkursach, wy-

stawach czy wydarzeniach o charakterze festiwalowym. Jednym z prężnie działających 

stowarzyszeń regionu był klub „Ruch” w Klewkowie. Dzięki swojej aktywności w 1968 

r. otrzymał nagrodę „Za upowszechnianie i kultywowanie twórczości ludowej własnego 

                                                 

1005
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regionu”. Klub ten wykazał się także wspaniałą inicjatywą, jaką było utworzenie izby 

regionalnej, pierwszej w województwie łódzkim
1009

. 

 Region łowicki przodował także, na tle innych regionów wchodzących w skład 

województwa łódzkiego, w działalność zespołów folklorystycznych. Grupy muzyków   

i tancerzy tworzyły się w niemal każdej większej wsi, a swój repertuar opierały na tra-

dycyjnym folklorze muzycznym dawnych mieszkańców regionu. Warto dodać, że także 

i sama młodzież zrzeszona w ZMW prowadziła zespoły folklorystyczne. Tak było        

w przypadku grupy funkcjonującej w Lipcach Reymontowskich, które po 1975 r. we-

szły, podobnie jak Łowicz w skład województwa skierniewickiego
1010

. Zespołów takich, 

jak wynika z pracy Edwarda Nowaka na terenie powiatu Łowickiego było: 35 (1963 r.), 

39 (1965 r.), 48 (1967 r.), 41 (1969 r.), 42 (1971 r.) i 18 (1972 r.)
1011

. Występujące wraz 

z zespołami kapele ludowe także stanowiły największy odsetek w całym województwie. 

 ZMW angażowały się w organizowanie wydarzeń prezentujących wybrane ele-

menty kultury ludowej. Owo zjawisko wybierania najbardziej interesujących, atrakcyj-

nych części składowych tradycyjnej kultury chłopskiej Józef Burszta nazywa folklory-

zmem
1012

. Młodzież zrzeszona w ZMW przygotowywała inscenizacje nawiązujące do 

obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Najczęściej w repertuarze znajdowały się dożynki, 

jasełka, ostatki oraz wesele. 

 Działalność ZMW pięknie wpisywała się w scentralizowaną formę pielęgnowa-

nia elementów tradycyjnej kultury ludowej. Dzięki nim budowano świadomość histo-

ryczną mieszkańców wsi. Obok związków młodzieży wiejskiej w Łowickiem funkcjo-

nował także Związek Walki Młodych, Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersy-

tetu Robotniczego oraz Związek Harcerstwa Polskiego
1013

. 

 Obok związków młodzieży wiejskiej, ważną rolę w popularyzowaniu miłości do 

swojej „małej ojczyzny”, pełniły Koła Gospodyń Wiejskich. Tradycje tych organizacji 

sięgają początków regionalizmu łowickiego. W okresie Polski Ludowej, istniejące        

w niemal każdej wsi KGW, prowadziły działalność, którą z całą pewnością można na-

                                                 

1009
 Tamże, s. 109. 

1010
 Tamże, s. 112. 

1011
 Tamże, s. 114. 

1012
 J. Burszta, Kultura ludowa – folkloryzm – kultura narodowa, „Kultura i Społeczeństwo”, 1969, 

nr 4, s. 88. 
1013

 Por. Cz. Kozłowski, Związek Walki Młodych i Organizacja Młodzieży TUR w Łodzi i województwie 

łódzkim: 1945-1948, Łódź 1972; S. Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie: harcerstwo w Polsce 1945-

1980: zarys problematyki ideowej i wychowawczej, Warszawa 2010. 



265 

 

zwać regionalistyczną. Część z kół powstała zaraz po zakończeniu drugiej wojny świa-

towej, by móc prężnie działać na rzecz wsi i nie tylko
1014

. 

 Najprawdopodobniej pierwszym kołem w regionie łowickim utworzonym         

w nowych warunkach społeczno-politycznych było KGW w Strzelcewie, założone       

w 1945 r. Warto dodać, że we wsi realizowano część scen filmu „Chłopi”. Wspomina     

o tym jedna z moich interlokutorek: „Prawie wszyscy braliśmy udział w tym przedsię-

wzięciu. Jedna chałupa grała chałupę Boryny, kobiety z koła ubrane w stroje też grały. 

No, ale żeby było prawdziwie, tak jak to na wsi bywało, to i nawet żywy inwentarz grał, 

bo i nasze kury, gęsi, kaczki, psy, no i większe zwierzęta też”
1015

. 

 Te organizacje kobiece funkcjonowały dzięki poparciu władzy ludowej; mogły 

więc przygotowywać różnego rodzaju uroczystości czy imprezy okolicznościowe. Jedna 

z członkiń KGW w Nieborowie, działającego od 1947 r. zwróciła uwagę na to, że: 

„W PRL-u to jak coś organizowałyśmy, to już było odpłatne. Wstęp na zabawę był 

symboliczny, ale że ludzie mieli potrzebę się bawić, to płacili. A dzięki zebranym 

funduszom mogłyśmy doposażać swoją świetlicę w to co było potrzebne. Głównie 

kupowałyśmy naczynia, urządzenia kuchenne i inne potrzebne rzeczy. Mając je 

mogłyśmy też wypożyczać sprzęty na różne imprezy, organizowane przez miesz-

kańców naszej wsi”
1016

. 

 

 Poza obsługą gastronomiczną i organizacją imprez w świetlicach, KGW prowa-

dziły działalność, której tradycje sięgają początków tej formy stowarzyszeń. Kobiety 

zrzeszone w kołach czynnie współpracowały z innymi organizacjami działającymi nie 

tylko w obrębie jednej wsi, czy parafii – angażowały się zarówno w uroczystości świec-

kie jak i kościelne, dlatego też ściśle współdziałały ze strażakami ochotnikami, gminą, 

szkołą, kościołem. Charakteryzując działalność KGW należy podkreślić kultywowanie 

tradycji, w sposób najbardziej naturalny i zbliżony do tego, z jakim mieliśmy do czy-

nienia jeszcze w okresie międzywojennym. Dodatkowo kobiety angażowały się w sze-

roko rozumianą wzajemną pomoc, ukierunkowaną na osoby najbardziej jej potrzebują-

ce. 
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 W 1982 r. została wprowadzona ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników
1017

. Na mocy tego dokumentu przyznano KGW swoją reprezentację we 

wszystkich statutowych organach. Nadrzędnym i głównym z nich jest Krajowa Rada 

Kół Gospodyń Wiejskich. Pośród celów przyświecających kołom znalazły się nie tylko 

działania mające ulepszyć sytuację społeczno-gospodarczą na wsi, ale także prowadze-

nie działalności oświatowej i współpraca ze szkołami rolniczymi, inicjowanie działań  

w zakresie wpływania na poprawę stanu zdrowia ludności wiejskiej oraz rozwijanie 

działalności oświatowej i kulturalnej na wsi, poprzez poszanowanie tradycyjnych war-

tości oraz patriotyzm
1018

. Te elementy zawarte w ustawie znajdują swoje odzwierciedle-

nie w statutach poszczególnych kół, nie tylko znajdujących się w regionie łowickim. 

 Obie organizacje, ZMW jak i KGW ściśle współpracowały z jeszcze jednym 

przedstawicielem regionalizmu zbiorowego, a mianowicie z ochotniczymi strażami po-

żarnymi. Tradycje pożarnicze w regionie sięgają końca XIX w. Zarówno nosząca pier-

wotną nazwę Straż Ogniowa Ochotnicza Łowicka, jak i jednostki wiejskie tworzone    

w terenie, poza funkcją ratowniczą mogły w sposób legalny prowadzić działalność spo-

łeczno-kulturalną. Dysponując bazą lokalową stawały się naturalnym ośrodkiem spo-

tkań, różnego rodzaju wydarzeń także o charakterze regionalistycznym. W badanym 

okresie aktywność OSP w znacznym stopniu odwoływała się do rodzimych tradycji 

pożarniczych, a rozpropagowana idea kronikarstwa stanowiąca w pewnym sensie obo-

wiązek jednostek, przyczyniła się do skrupulatnego zapisywania podejmowanych dzia-

łań. 

 Po drugiej wojnie światowej starano się przywrócić strażom pożarnym ich rolę, 

jaką wcześniej pełniły w społeczeństwie. Były to nie tylko organizacje strzegące przed 

niszczycielskimi pożarami, ale straż „Była również składnikiem wychowania obywatel-

skiego, ponieważ upowszechniała we wszystkich środowiskach naukę o całość własno-

ści społecznej”
1019

. W dużej mierze członkowstwo w OSP stanowiło spełnienie nie tylko 

obywatelskiego obowiązku, ale także pewien prestiż. 

 W okresie Polski Ludowej, co potwierdza także analiza kronik wybranych jed-

nostek, funkcję OSP ograniczono niemalże wyłącznie do prowadzenia akcji ratowniczo-

                                                 

1017
 Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217. 

1018
 Tamże, s. 589. 

1019
 APW, OŁ, Ochotnicza Spraż Pożarna w Łowiczu, Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łowiczu za 1967 rok oraz za 5 m-cy 1968 r., sygn. 124, k. 35. 
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gaśniczych i udostępniania pomieszczeń dla organizowania różnego rodzaju wydarzeń, 

nie tylko o charakterze kulturalnym
1020

. Pomimo tego, w regionie nadal działały strażni-

ce, które kontynuowały tradycje, wywodzące się z okresu międzywojennego i brały 

czynny udział w uroczystościach zarówno o charakterze świeckim, jak i kościelnym. 

Przejawami wypełniania funkcji kulturalnej i oświatowej było organizowanie zawodów 

sportowych i wycieczek krajoznawczych oraz zachęcanie młodzieży do wstąpienia do 

OSP. Przy strażnicach uruchamiano także inne organizacje; m.in. utworzono w 1974 r. 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”, a także działającą w latach 

1950-1962 orkiestrę strażacką przy remizie w Kiernozi, której założycielem był organi-

sta, Zygmunt Podlecki
1021

. 

 Partie polityczne oraz ogólnopolskie masowe organizacje społeczne w swojej 

działalności wypełniały postulaty zarówno regionalizmu jak i agraryzmu. Zwracają na 

to uwagę badacze, którzy twierdzą, że „źródła ideowe obu kojarzonych kierunków, po-

siadały taki sam lub zbliżony do siebie charakter. Niekiedy były utopijne, związane       

z lewicowymi lub centrolewicowymi ruchami społecznymi. Doceniały swoistą poten-

cjalność społeczno-ekonomiczną i kulturową środowiska wiejskiego, prowincji czy re-

gionu etnograficznego. Brały w obronę ludzi pracy rolniczej, biednych, nadając tym 

inspiracjom swoiście humanistyczny charakter”
1022

. 

 Wszystkie wymienione instytucje i organizacje działające w Łowiczu i na tere-

nie całego regionu prowadziły działalność regionalistyczną. Mam świadomość, że re-

gionalizm, szczególnie w okresie Polski Ludowej był zupełnie innym ruchem społecz-

nym niż ten pierwotny, wywodzący swoje korzenie z XIX-wiecznej Francji; był to 

wówczas ruch oddolny
1023

. W analizowanym przeze mnie okresie także widać działal-

ność regionalistyczną, jednak od 1945 r. nie była ona ruchem oddolnym, ale odgórnie 

sterowanym. Należy pamiętać, że wszelkie inicjatywy były kierowane zgodnie z zasa-

                                                 

1020
 Kronika OSP w Ostrowie – informacje zamieszczone w kronice dotyczące lat 1945-1989 od-

noszą się głównie do zapisu wyjazdów na akcje ratunkowo-gaśnicze oraz zmian osobowych w 

Zarządach. 
1021

 Oficjalna strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi, Historia OSP w Kiernozi, 

www.ospkiernozia.za.pl/hstrazy.html, dostęp: 25.02.2018]. 
1022

 D. Kasprzyk, A. Lech, Agraryzm – regionalizm. Bliskość ideowa programów, [w:] F. Kampka,          

S. Stępka (red.), Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 2, Idee, organizacje, środowisko, War-

szawa 2012, s. 66. 
1023

 J. Damrosz, Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Warszawa 1987, s. 81-82.   

http://www.ospkiernozia.za.pl/hstrazy.html
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dami systemu socjalistycznego. Na oddolne działania nie było miejsca, ponieważ całość 

życia, także społeczno-kulturalnego była podporządkowana centralizacji. 

 Pomimo tego, regionalizm, oparty zarówno na pielęgnowaniu dziejów, jak i tra-

dycjach związanych z życiem dawnych mieszkańców tych terenów był obecny. Co wię-

cej pozwalał na budowanie tożsamości społeczno-kulturowej, której istotą było poczu-

cie przynależności do tego regionu. Utrzymanie tożsamości, swego rodzaju kolorytu, 

było nie tylko istotne dla samych łowiczan, ale wnosiło także pewną wartość do kultury 

europejskiej. 

 Poza swoim istnieniem i pełnieniem funkcji założonych, zgodnych z dokumen-

tami normującymi prace, organizacje i instytucje regionalistyczne w Łowiczu i regionie 

realizowały także inne funkcje. Powołując się na analizę kultury wg Aleksandra Kamiń-

skiego, można to dostrzec na przykładzie regionalizmu łowickiego; udostępniały oraz 

upowszechniały one kulturę. Udostępnianie, jak zauważył Kamiński, miało się opierać 

na zabiegach ustawodawczych, organizacyjnych i finansowych, których celem było 

przygotowanie odpowiedniego miejsca, niezbędnych sprzętów i funduszy. Upowszech-

nianie natomiast miało budzić zainteresowanie działaniami kulturalnymi, realizowany-

mi w tychże instytucjach
1024

. Podział ten odnosił się także do zadań przydzielonych 

poszczególnym osobom. I tak za udostępnianie kultury odpowiedzialni byli przedstawi-

ciele władz, politycy, administracja i osoby wyznaczone do przygotowania m.in. siedzib 

ośrodków kultury (np. architekci); natomiast upowszechnianiem zajmowali się po-

szczególni pracownicy powstających instytucji – animatorzy kultury, regionaliści. Jest 

to dobrze widoczne właśnie w przypadku łowickiego regionalizmu. Powoływanie do 

życia nowych organizacji wiązało się z wydaniem pozwolenia i finansowaniem ze stro-

ny władzy, natomiast podejmowane przez nowe stowarzyszenia inicjatywy, miały za 

zadanie zachęcić mieszkańców miasta i regionu do brania czynnego w nich udziału.    

W niemal wszystkich przypadkach zaprezentowanych w całej dysertacji jest to widocz-

ne. 

 Trzeba również podkreślić, że sam proces upowszechniania kultury, także za 

pośrednictwem działań o charakterze regionalistycznym, nie był łatwy, ponieważ kreu-

jąc pośród mieszkańców Łowickiego tożsamość, a zarazem świadomość narodową        

i regionalną, niósł on za sobą olbrzymią odpowiedzialność moralną. 

                                                 

1024
 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1974, s. 57. 
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 Uważam także za stosowne poruszyć kwestię związaną z wizualnością Łowicza 

i całego regionu łowickiego.  Wycinanki i inne, czasami stylizowane, elementy nawią-

zujące do kultury ludowej były w przestrzeni Łowicza zjawiskiem wszechobecnym. 

Spotykało się je już na dworcach kolejowych (Łowicz Główny i Łowicz Przedmieście), 

a także w sklepach oraz wielu innych budynkach użyteczności publicznej. Objawiało się 

to nie tylko tym, że w większości placówek edukacyjnych były otwieranie izby pamięci 

narodowej czy izby ludowe, ale także dekorowano, głównie wycinankami, korytarze 

tychże instytucji. W pamięci moich respondentów pozostają liczne wspomnienia doty-

czące tej wizualnej formy podkreślania tożsamości mieszkańców regionu. „Kiedy się 

chodziło do przychodni lekarskiej na Starym Rynku, to w poczekalni i na korytarzach, 

wszędzie wisiały łowickie wycinanki. Jak się czekało do lekarza, to się im przyglądało, 

bo nie było nic innego do roboty”
1025

. 

 

„Kiedy szłam zapisać dziecko do szkoły, to wszędzie, ale to naprawdę wszędzie, 

widziałam wycinanki. Na korytarzach, na klatce schodowej, nawet w sekretariacie 

i gabinecie dyrektora. Stołówka też była cała w wycinankach. Chyba do końca ży-

cia nie zapomnę tych kwadratowych, chyba szylkretowych ramek, w które opra-

wiano okrągłe gwiozdy i wieszano je tak, że ramka była rombem. Nie umiem tego 

wytłumaczyć, ale jak zamknę oczy, to naprawdę widzę to tak, jakby tam nadal wi-

siały. Może nawet i wiszą jeszcze”
1026

. 

 

 Dekoracje nawiązujące bezpośrednio do dorobku kulturowego regionu były sto-

sowane także w szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej; nie ograniczały się jedynie 

do wnętrz budynków. Często wielkoformatowe elementy dekoracyjne, stawiane w cen-

tralnych punktach miasta, czy zdobiące elewacje podkreślały obecność folkloru i jego 

wartość dla kultury kraju. „Idąc od stacji kolejowej, przyjezdnych witały monumentalne 

malowidła, zajmujące cały szczyt bloków na osiedlu Władysława Reymonta. Nawet 

jeśli treść hasła odnosiła się do XXX-lecia PRL, to i tak było to zilustrowane łowicką 

wycinanką. Co pewien czas ktoś w magistracie lub komitecie partii wpadał na pomysł, 

żeby w formie takich, jak to się dzisiaj mówi murali, ozdobić miasto na ważne uroczy-

                                                 

1025
 PAKWR, Wywiad z K.G., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Wspomnienia 

Łowiczan”, s. 2. 
1026

 Tamże, Wywiad z A.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Wspomnienia 

Łowiczan”, s. 3. 
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stości”
1027

. Charakterystyczne „witacze” w postaci tańczącej pary łowickiej znajdowały 

się także przy drogach wjazdowych do miasta. 

 Wypowiedź interlokutora jasno pokazuje, że dekoracje te pełniły również funk-

cję propagandową. Koguty z łowickich wycinanek, szlaczki, stylizowane kwiaty towa-

rzyszyły różnego typu hasłom odnoszącym się do wydarzeń o charakterze państwo-

wym, kolejnych zjazdów partii, itp. Wnikliwa analiza materiałów archiwalnych pozwala 

na stwierdzenie, że przywołane elementy ludowe były stosowane przez cały okres Pol-

ski Ludowej. Zarówno projekty, jak i realizacja, powierzane były czołowym artystom    

z Łowicza i okolic (Zdzisław Pągowski, Marian Kępka i Wawrzyniec Kleczyński). 

 

 

  

                                                 

1027
 Tamże, Wywiad z A.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole „Wspomnienia 

Łowiczan”, s. 6. 
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Zakończenie 

Właściwie Rozdział V (Dorobek regionalizmu łowickiego) stanowi w pewnym 

sensie podsumowanie moich badań na temat zjawiska regionalizmu w Łowickiem. Pod-

sumowując, działalność regionalistyczna w Łowiczu i całym regionie w okresie Polski 

Ludowej, pomimo, że nie była tożsama z klasyczną francuską definicją regionalizmu, 

była prowadzona na szeroką skalę. Brak inicjatywy oddolnej i sterowanie wszelką dzia-

łalnością odgórnie, poprzez centralizację władzy nie ostudził zapału łowickich regiona-

listów. Realizując zadania, których się podejmowali, starali się w miarę możliwości 

wplatać te elementy, które bezpośrednio nawiązywały do tradycji regionalizmu sprzed 

drugiej wojny światowej. W latach 1945-1989 funkcjonowało wiele różnego rodzaju 

organizacji, skupiających ludzi zaangażowanych w pielęgnowanie dawnych tradycji, 

charakterystycznych dla Łowickiego, a tak mocno odróżniających je od innych regio-

nów Polski. Należy zaznaczyć, że w większości przypadków ich działania były podyk-

towane nie chęcią zarobku, a autentycznym zachwytem nad dziejami i kulturą Łowic-

kiego, co przekładało się na propagowanie tych wartości pośród innych mieszkańców 

miasta i całego regionu. Uważam, że tak jak regionalizm na tych ziemiach w swoich 

początkach kwitł i sławił region na cały kraj, tak działania regionalistów okresu Polski 

Ludowej także odcisnęły swój ślad w postrzeganiu Łowicza i regionu łowickiego. Ge-

neralnie, ze względu na uwarunkowania polityczne, regionalizm łowicki w tym czasie 

był mniej spontaniczny, a bardziej scentralizowany. Bywał też eksploatowany w celach 

ideowo-politycznych o charakterze socjalistycznym, np. akademie, święta państwowe    

i partyjne. Zasadnicze wartości moralne, artystyczne, ideowe kojarzone z regionali-

zmem zostały jednak uratowane i wykorzystane dla rozwoju regionu już w III Rzeczy-

pospolitej.  
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„Działalność regionalistyczna Zespołu Pieśni i Tańca «Kolejarz»”. 

• PAKWR, Wywiad z J.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność regionalistyczna Zespołu Pieśni i Tańca «Kolejarz»”. 

• PAKWR, Wywiad z A.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność Spółdzielni «Sztuka Łowicka» w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z M.P., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność Spółdzielni «Sztuka Łowicka» w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z E.O., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność Spółdzielni «Sztuka Łowicka» w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z M.S., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność Spółdzielni «Sztuka Łowicka» w Łowiczu”. 
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• PAKWR, Wywiad z J.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność Spółdzielni «Sztuka Łowicka» w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z T.Ś., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum”. 

• PAKWR, Wywiad z S.M., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność zespołów regionalnych”. 

• PAKWR, Wywiad z J.J., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność zespołów regionalnych”. 

• PAKWR, Wywiad z J.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność zespołów regionalnych”. 

• PAKWR, Wywiad z S.M., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność zespołów regionalnych”. 

• PAKWR, Wywiad z D.N., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność zespołów regionalnych”. 

• PAKWR, Wywiad z J.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność zespołów regionalnych”. 

• PAKWR, Wywiad z J.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność zespołów regionalnych”. 

• PAKWR, Wywiad z J.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Działalność TPŁiZŁ”. 

• PAKWR, Wywiad z M.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Jarmark Łowicki”. 

• PAKWR, Wywiad z E.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Jaskółka łowicka”. 

• PAKWR, Wywiad z Z.M., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Koła Gospodyń Wiejskich”. 

• PAKWR, Wywiad z A.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Koła Gospodyń Wiejskich”. 

• PAKWR, Wywiad z Z.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Konfraternia literacka”. 

• PAKWR, Wywiad z K.B., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Kościół a władza państwowa 1945-1956”. 
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• PAKWR, Wywiad z S.M., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Kościół a władza państwowa 1945-1956”. 

• PAKWR, Wywiad z Z.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa”. 

• PAKWR, Wywiad z Z.L., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa”. 

• PAKWR, Wywiad z W.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Muzeum w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z J.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Muzeum w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z E.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„PTTK”. 

• PAKWR, Wywiad z U.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„PTTK ”. 

• PAKWR, Wywiad z J.L., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„PTTK”. 

• PAKWR, Wywiad z R.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„PTTK”. 

• PAKWR, Wywiad z W.P., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Rola kościoła w zachowaniu tradycji kulturowych w regionie”. 

• PAKWR, Wywiad z J.P., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Rola kościoła w zachowaniu tradycji kulturowych w regionie”. 

• PAKWR, Wywiad z A.S., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Stacja Naukowa w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z A.O-C., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Stacja Naukowa w Łowiczu”. 

• PAKWR, Wywiad z J.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„STL. 

• PAKWR, Wywiad z W.B., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„STL”. 

• PAKWR, Wywiad z B.W., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Syntex”. 
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• PAKWR, Wywiad z P.S., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Telewizyjny Turniej Miast Łowicz-Sieradz”. 

• PAKWR, Wywiad z H.N., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Telewizyjny Turniej Miast Łowicz-Żywiec”. 

• PAKWR, Wywiad z Z.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Telewizyjny Turniej Miast Łowicz-Żywiec”. 

• PAKWR, Wywiad z E.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wesoły Autobus”. 

• PAKWR, Wywiad z E.Z., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia Łowiczan”. 

• PAKWR, Wywiad z J.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia Łowiczan”. 

• PAKWR, Wywiad z K.G., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia Łowiczan”. 

• PAKWR, Wywiad z B.J., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia Łowiczan”. 

• PAKWR, Wywiad z B.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia Łowiczan”. 

• PAKWR, Wywiad z A.K., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia Łowiczan”. 

• PAKWR, Wywiad z A.R., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia Łowiczan”. 

• PAKWR, Wywiad z M.S., pełna transkrypcja wywiadu znajduje się w zespole 

„Wspomnienia wojenne 1939-1945”. 

Inne: 

• 33 lata temu wprowadzono w Polsce stan wojenny, polskieradio.pl, 2014-12-13, 

dostęp: 13.12.2016. 

• 35 lat temu Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny w Polsce, 

www.tvp.info, 2016-12-13, dostęp: 13.12.2016. 

• Ferfecki W., Idziak J., Nieznana wersja przemówienia gen. Jaruzelskiego, 

tvp.info, 2009-12-13, dostęp: 13.12.2016. 
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• Polska Kronika Filmowa 31/66, wyd. A. 

• Polska Kronika Filmowa, E. Zawistowska, Festyn Łowicki 1973 r. 

• Polska Kronika Filmowa, Łowicki „Syntex”, 69/08B, 1969. 

• Polska Kronika Filmowa, „Zawsze w niedzielę. Telewizyjny Teleturniej Miast 

Sieradz ‒ Łowicz”, PKF 20A/69. 

• Wypowiedź prof. Jerzego Eislera dla Polskiego Radia z 15 grudnia 2011 r.  
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Aneks nr 1 – Dyspozycje do wywiadów na temat organi-

zacji społecznych: 

 

1. Kiedy powstała organizacja? 

2. Gdzie się mieściła jej siedziba? 

3. Członkowie założyciele, członkowie zwyczajni. 

4. Charakterystyka osób związanych z organizacją społeczną. 

5. Na podstawie jakich dokumentów funkcjonowała? 

6. Jakie inicjatywy podejmowała? 

7. Do kogo były skierowane działania organizacji?  

8. Kto korzystał z proponowanego programu działania? 

9. Jakie inicjatywy cieszyły się największą popularnością. 

10. Jak organizacja była postrzegana przez mieszkańców miasta i regionu? 

11. W jaki sposób została zapamiętana przez uczestników życia społeczno-kulturalnego. 
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Aneks nr 2 – Publikacje wydane nakładem Stacji Na-

ukowej MOBN w Łowiczu 

 

1. Owczarek A., Skiełczyński Z., Z dziejów książki w Łowiczu XV-XVIII w., Łowicz 

1978.  

2. Maciejewski T., Z przeszłości muzycznej Łowicza, Łowicz 1978. 

3. Owczarek A., Biblioteki Łowicza. Informator, Łowicz 1978. 

4. Pągowski S., Noakowski w Łowiczu, Łowicz 1978. 

5. Zbigniew Kostrzewa, Założenie Domu Zdrowia w Łowiczu, Łowicz 1978. 

6. Skiełczyński Z., Łowiccy lekarze XV-XIX w., Łowicz 1979. 

7. Owczarek A., Z zagadnień kultury w Łowiczu w okresie niewoli, Łowicz 1979. 

8. Iwanowska T., 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu, Łowicz 1979. 

9. Grabowski W., Z dziejów szpitalnictwa łowickiego, Łowicz 1979. 

10. Skiełczyński Z., Aptekarze łowiccy XV-XIX w., Łowicz 1979. 

11. Wegner J., Artur Zawisza Czarny, Łowicz 1979. 

12. Gumiński T., Jan Wegner – historyk, Łowicz 1979. 

13. Dowlaszewicz W., Kosztuska J., Królikowska E., Wróblewska B., Woźniakowa M., 

Łowickie w zbiorach muzeów i instytutów naukowych, Łowicz 1980. 

14. Maciejak J., Wyzwolenie Łowicza i pierwsze dni wolności oraz Kutkowski H., Lud-

ność i zatrudnienie w Łowiczu w XXXV-leciu PRL, Łowicz 1980. 

15. Braun K., Materiały do bibliografii kultury ludowej regionu łowickiego, Łowicz 

1980. 

16. Gumiński T., Łowiccy działacze ruchu robotniczego w okresu zaborów, Łowicz 

1980. 

17. Jędrzejczyk K., Gmina Zduny. Woj. skierniewickie, Łowicz 1980. 

18. Zagrodzki T., Studium rozplanowania starego miasta w Łowiczu, Łowicz 1980. 

19. Gumiński T., Maturzyści i maturzystki gimnazjów oraz liceów łowicki. Straty wojen-

ne 1939-1945, Łowicz 1980. 

20. Skiełczyński Z., Szkice z dziejów sztuki w Łowiczu, Łowicz 1981. 

21. Gumiński T., Straty wojenne wychowanków dawnej Szkoły Realnej w Łowiczu 1939-

1945, Łowicz 1981. 
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22. Kostrzewa Z., Zarys historii łowickiej służby zdrowia w latach 1945-1973, Łowicz 

1981. 

23. Gumiński T., Wychowankowie i wychowanki gimnazjów i liceów łowickich. Straty 

wojenne 1939-1945, Łowicz 1981. 

24. Skiełczyński Z., Kościół św. Leonarda w Łowiczu i jego funkcje społeczne, Łowicz 

1982. 

25. Józefecki J., Krótki zarys dziejów Skierniewic (do połowy XVI w.), Łowicz 1982. 

26. Miziołek E., Ziemia Łowicka. Budowa geologiczna i surowce mineralne, Łowicz 

1982. 

27. Wegner J., Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym, Łowicz 1983. 

28. Małuszyński M., Handel Łowicza w XVI wieku, Łowicz 1983. 

29. Fafiński K., Łowicz w powstaniu listopadowym, Łowicz 1983. 

30. Józefecki J., Skierniewice w okresie panowania pruskiego (1793-1806), Łowicz 

1983. 

31. Ochnicki Z., Ludowa szkoła rolnicza im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu-Blichu      

w latach 1925-1939, Łowicz 1984. 

32. Ochnicki Z., Blich centrum kultury i oświaty rolniczej w powiecie łowickim (1925-

1939), Łowicz 1984. 

33. Wieteska J., Rządy pruskie w Łowiczu w latach 1794-1806 i kasata klasztoru Ber-

nardynów w kronice O. Rafała Morowicza, oraz Kościół Bernardynów. Ołtarze i pomni-

ki. Listy do O. Morowicza, Łowicz 1984. 

34. Wieteska J., Jan Lipski fundator kaplicy Najśw. Sakramentu w Kolegiacie Łowickiej 

i budowa ołtarza, Łowicz 1984. 

35. Wysocki W. J., Niedoszły rokosz łowicki 1672-1673 (Sobieskiego związki z Łowi-

czem), Łowicz 1984. 

36. Gumiński T., Łowicz w latach rewolucji 1905-1907, Łowicz 1984. 

37. Wieteska J., Łowicz w latach konfederacji barskiej, Łowicz 1985. 

38. Tomaszkiewicz A., Organizacja nauczania i wychowania w szkole elementarnej     

w Łowiczu w pierwszej połowie XIX w., Łowicz 1985. 

39. Wieteska J., Prymas Adam Komorowski. Fundacje w Łowiczu i pogrzeb. Tytuł Księ-

stwa Łowickiego, Warszawa 1985. 
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40. Grabowski W., Opieka społeczna w Księstwie Łowickim w dobie I Rzeczypospolitej 

do 1793 r., Łowicz 1985. 

41. Józefecki J., Piekut M., Zarys dziejów Jeżowa, Łowicz 1985. 

42. Kostrzewa Z., Dzieje Łowicza w zarysie, Łowicz 1986. 

43. Kostrzewa Z., „Łowiczanin” (z dziejów prasy łowickiej), Łowicz 1986. 

44. Wieteska J., Wielki ołtarz kolegiaty łowickiej w XVII i XVIII wieku, Łowicz 1986. 

45. Skiełczyński Z., Życie umysłowe w dawnym Łowiczu, Łowicz 1987. 

46. Gumiński T., Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Ambro-

ziak Stanisław – Dietrichowa Helena, Łowicz 1987. 

47. Gumiński T., Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Drogo-

szewski Kazimierz – Nowakowski Edward, Łowicz 1987. 

48. Gumiński T., Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Ol-

szewski Władysław – Zawadzki Stefan, Łowicz 1987. 

49. Gumiński T., Zygmunt Pągowski. Lekarz humanista z Łowicz (1905-1974), Łowicz 

1988.  

50. Karpiński J., Z dziejów konspiracyjnej prasy Szarych Szeregów w Łowiczu (1940-

1941). Wspomnienia, Łowicz 1988. 

51. Warchałowski W., Władysław Tarczyński i jego idea muzeum w Łowiczu, Łowicz 

1988. 

52. Świątkowska A., Łowicka szuka ludowa, Łowicz 1989. 

53. Puget W., Zamek w Łowiczu w okresie swej świetności. Działalność budowlana ar-

cybiskupów w świetle dokumentów, Łowicz 1989. 

54. Wegner J., Nieborów i Arkadia 1945-1970. Prace remontowe, konserwatorskie         

i rekonstrukcyjne, Łowicz 1989. 

55. Wegner J., Generał Stanisław Klicki. 1775-1847, Łowicz 1990. 

56. Stasiak P., Zajęcia ludności Łowicza (połowa XVII – połowa XVIII w.), Łowicz 

1990. 

57. Puget W., Zamek prymasowski w Łowiczu po „potopie”. Odbudowa i dalsze dzieje 

w świetle dokumentów, Łowicz 1991. 
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Aneks nr 3 – Słownik regionalistów łowickich okresu 

Polski Ludowej
1028

 

 

A 

ANCEROWICZ Mieczysław 

Nauczyciel, członek Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

 

 

B 

BARLAK Alicja 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

BARLAK Eugeniusz 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

BARLAK Jan 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

BARLAK Leszek 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

BARLAK Zdzisław 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

BLUHM-KWIATKOWSKI Aleksander (1895-1953) 

Nauczyciel, inspektor szkolny, działacz społeczny. Autor „Przewodnika po Łowiczu      

i okolicy” wydanego w 1927 r. Brał udział w strajku młodzieży szkolnej w 1905 r., za 

co został wydalony z Łowickiej Szkoły Realnej. Studiował na politechnice w Belgii. 

Ukończył geografię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1926). Po powrocie 

                                                 

1028
 Nie we wszystkich wypadkach udało się ustalenie zasadniczych dat życia. 
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do Łowicza uczył geografii i francuskiego w Gimnazjum Żeńskim im. J. U. Niemcewi-

cza oraz w Seminarium Nauczycielskim w Łowiczu. Należał do POW. W latach 1927-

1934 był prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ło-

wiczu. Wzbogacał zbiory muzealne, brał udział w reaktywowaniu Muzeum Etnogra-

ficznego PTK. W latach 30. XX w. prowadził wykłady z nauki obywatelskiej na Uni-

wersytecie Ludowym ZNP im. Władysława Reymonta w Łowiczu. Od 1934 r. podin-

spektor szkolny we Włocławku, od 1937 r. – w  Łowiczu. W czasie drugiej wojny świa-

towej organizował komplety tajnego nauczania. Po wojnie był inspektorem szkolnym 

obwodu łowickiego. Od 1949 r. do końca swojego życia uczył geografii w Liceum 

Ogólnokształcącym w Łowiczu. Odznaczony: Odznaką Pamiątkową Polskiej Organiza-

cji Wojskowej, Odznaką Ofiarnych Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa, Odzna-

ką honorową Za walkę o szkołę polską.  

 

Bluhm-Kwiatkowski A., Hydrografia powiatu łowickiego, [w:] Prace monograficzne powiatu 

łowickiego, Łowicz 1932; Tegoż, Powiat łowicki (Położenie, rzeźba naziomu, budowa geolo-

giczna i kopaliny), [w:] Prace monograficzne powiatu łowickiego, Łowicz 1932; Tegoż, Prze-

wodnik po Łowiczu i okolicy, Łowicz 1927. 

 

BOGUSZEWSKI Stanisław (1933-1986) 

Magister farmacji, kierownik jednej z łowickich aptek. Poeta, swoje wiersze publikował 

na łamach prasy literackiej. Członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Zadebiutował        

w 1973 r. Laureat konkursów literackich. Debiutem książkowym był tomik poezji       

pt. Oswajanie niepokoju wydany w 1983 r. Zmarł nagle. 

 

Boguszewski S., Nasłuchiwanie, Łowicz 1991; Tegoż, Oswajanie niepokoju, Łódź 1983; Tegoż, 

Sen na równinie, Skierniewice 1985. 

 

BORECKI Jerzy (ur. 1939 r.) 

Łowicki fotografik. Uczestnik i laureat konkursów fotograficznych. Miał kilka wystaw 

fotograficznych. Autor filmu dokumentalnego z uroczystości nadania patrona (Tadeusza 

Kościuszki)  i 50-lecia istnienia Szkoły Powszechnej nr 1 w Łowiczu. Zaangażowany   

w działalność Amatorskiego Klubu Filmowego „Kodra”. Od lat 70. XX w. dokumentuje 
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wydarzenia kulturalne Łowicza. Odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem 

Fotograficznych Mistrzostw Polski, nagrodą im. Marka Wielgusa. 

 

BORKOWSKA Grażyna 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

BORKOWSKA Stanisława (zm. 1980 r.) 

Pochodziła z Ukrainy. W Polsce znalazła się po repatriacji w 1946 r. Pracowała jako 

wychowawczyni internatu dla dziewcząt funkcjonującego przy Szkole Rolniczej na 

Blichu (1946-1970). Od 1953 r. była kierowniczką internatu. Angażowała się w działal-

ność szkolną. Kiedy w 1948 r. powstał szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, 

sprawowała opiekę nad strojami wykorzystywanymi przez tancerzy. Matka Teresy Bor-

kowskiej, Naczelnik Łowicza. 

 

BORKOWSKA Teresa (1936-2009) 

Absolwentka Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. Pracę zawodową rozpoczęła od 

praktyk w Powiatowej Radzie Narodowej w Łowiczu, potem awansowała na kierowni-

ka Wydziału Spraw Wewnętrznych. Jedyna kobieta pełniącą tę funkcję w ówczesnym 

województwie łódzkim. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz-

kiego, kierunek administracja. Po reformie w 1975 r. pracowała w wydziale ewidencji   

w urzędzie wojewódzkim w  Skierniewicach. Następnie została naczelnikiem miasta    

w Łowiczu. (1975-1981) Jako naczelnik dbała o sprawy społeczno-kulturalne. Dzięki 

jej zabiegom powrócono do cyklicznego organizowania „Dni Łowicza”. Z jej inicjaty-

wy i przy jej poparciu utworzono w Łowiczu stację naukową MOBN. Popierała organi-

zowanie sesji popularno-naukowych oraz wystaw związanych tematycznie z Łowiczem. 

Włączyła do współpracy z miastem wszystkie zakłady funkcjonujące w mieście, które 

finansowały część wydarzeń kulturalnych. Dbała o budownictwo mieszkaniowe i spół-

dzielcze. Dopilnowała wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych (m.in. 

przepompownia wody), ukończenia budowy ulic i chodników, wzniesienia czterech 

przedszkoli i jednego gmachu szkolnego. W 1981 r. podjęła decyzję o rezygnacji ze 

stanowiska Naczelnika Łowicza. Później pracowała w innych instytucjach, wyjechała 
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na rok do ZSRR, jednak wróciła do kraju. Na stałe osiadła w Gdyni; zamieszkała z bra-

tem Witoldem. Córka Stanisławy Borkowskiej. 

 

BRZOZOWSKI Julian (1925-2002) 

Twórca ludowy regionu łowickiego, rzeźbiarz. Gospodarz ze Sromowa. W 1972 r. 

utworzył Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich, które prezentuje sceny rodzajowe 

życia łowickiej wsi za pomocą rzeźb wyposażonych w ruchomy mechanizm. Wykonał 

kilkaset rzeźb. Pierwszy prezes łowickiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludo-

wych. 

 

BUDZYŃSKI Stanisław 

Jeden z współtwórców Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” (1948). 

 

BRUC Krystyna 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

BURZYKOWSKA Anna (ur. 1943 r.) 

Lekarz laryngolog. Praktykuje w Płocku. Kursantka pierwszego powojennego kursu 

przewodnickiego (1957). Uprawnienia do oprowadzania grup otrzymały wówczas trzy 

osoby. 

 

 

C 

CECHA Piotr 

Choreograf, opiekun zespołów folklorystycznych. W latach 1959-1966 był kierowni-

kiem muzycznym Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, a w latach 1955-1961 zajmo-

wał się choreografią. Instruktor w Dziecięcym Zespole Pieśni i Tańca „Budowlani” (od 

1960 r.), kierownik artystyczny w tej grupie (1968-1972). Uczył grać na mandolinie 

uczniów Szkoły Powszechnej nr 1 w Łowiczu. 

 

CHMIELIŃSKI Mieczysław 

Jeden z twórców Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” (1948). 
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CICHOŃ Stanisława (1928-1945) 

Aktorka w sztuce pt. „Partyzantka Z.W.M.”. Przez przypadek zastrzelona podczas próby 

generalnej przez kolegę, który wcielił się w rolę hitlerowca. 

 

CIESIELSKI Zdzisław (1942-1996) 

Kursant pierwszego powojennego kursu przewodnickiego (1957). Uprawnienia do 

oprowadzania grup otrzymały wówczas trzy osoby. 

 

CIEŚLAK Stanisław (1915-2002) 

Nauczyciel, działacz społeczny. Członek ZMW „Wici”, działacz ZSL, później PSL. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia polska) oraz Wyższej Szkoły Peda-

gogicznej w Opolu (filologia polska i historia). Od 1945 r. nauczyciel w Szkole Rolni-

czej na Blichu (1945-1954), w ramach pracy świetlicowej zorganizował zespół ludowy. 

Kierownik muzyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” (1948-1955). 

Zastępca kierownika do spraw pedagogicznych w szkole na Blichu (1951-1954). Kie-

rownik internatu przy Liceum Pedagogicznym (1954-1971). Nauczyciel języka polskie-

go w tej szkole. Odznaczony: m.in. nagrodą I stopnia Ministra Oświaty. 

 

CIPIŃSKI Adam 

Grał na bębenku ludowym w kapeli akompaniującej Zespołowi Pieśni i Tańca „Boczki 

Chełmońskie” (lata 80. XX w.). 

 

 

D 

DĄBROWSKA Wiesława 

Pierwszy kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Syntex” (1973). 

 

DIETRICH Helena (1888-1973) 

Działaczka społeczna, na prośbę Anieli Chmielińskiej roztoczyła opiekę nad muzeum 

etnograficznym, aktywna działaczka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W Ło-

wiczu zamieszkała w 1925 r. Angażowała się w Chrześcijańskim Towarzystwie Dobro-
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czynności. Organizatorka kursu przewodnickiego po muzeum dla uczennic łowickiego 

gimnazjum. W czasie wojny opiekowała się zbiorami muzealnymi. Po wojnie prowadzi-

ła sklep galanteryjny na ul. Zduńskiej. Jeden z członków założycieli Towarzystwa Przy-

jaciół Muzeum w Łowiczu. 

 

DUKOWSKA Halina (1935-2011) 

Działaczka społeczno-kulturalna. Członek zwyczajny Towarzystwa Przyjaciół Łowicza 

i Ziemi Łowickiej. Świetliczanka i bibliotekarka w „Sztuce Łowickiej”. Organizatorka 

życia kulturalnego na łowickich wsiach. Założyła teatr cieni w Klewkowie, teatr lalek  

w Złakowie Kościelnym. Kierownik Powiatowego Domu Kultury (1971-1983). Utwo-

rzyła tam zespół teatru poezji i publicystyki „Ensemble”. Odznaczona: odznaką „Zasłu-

żony Działacz Kultury”, nagrodą Ministra Kultury i Sztuki. Ze względu na brak partyj-

nej przynależności musiała się z pożegnać z pracą. Zatrudniona w Zarządzie Głównym 

Ligi Kobiet Polskich, prowadziła pokazy dla Kół Gospodyń Wiejskich powiatu łowic-

kiego oraz była zatrudniona w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Wiedzy Po-

wszechnej z siedzibą w Łowiczu. 

 

DUTKIEWICZ Jan 

Akordeonista w kapeli akompaniującej Zespołowi Pieśni i Tańca „Boczki Chłemońskie” 

(lata 80. XX w.). 

 

DZIERŻEK Wiktoria (1885-1961) 

Księżanka pochodzącą ze Strugienic. Żona Pawła Dzierżka, matka Cezarego – starosty 

łowickiego. Była zaangażowana w działalność społeczno-kulturalną regionu łowickie-

go. Była członkiem Wojewódzkiego i Centralnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich, 

Stronnictwa Ludowego, Ludowego Związku Kobiet na okręg warszawski, Związku 

Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. Dzięki jej inicjaty-

wie powstała żeńska szkoła rolnicza w Zduńskiej Dąbrowie (1929) oraz Spółdzielnia 

Zdrowia w Zdunach. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski.  
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F 

FABIJAŃSKI Stanisław (1911-1996) 

Prawnik, działacz ruchu ludowego – w okresie międzywojennym był prezesem zarządu 

mazowieckiego ZMW. Członek komendy obwodu Batalionów Chłopskich. Po wojnie 

zaangażował się w działalność polityczną (PSL, potem ZSL). Współtwórca Łowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Koła Wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcą-

cych w Łowiczu. Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XIII/79/2003 z 28 VIII 2003 

r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. Odznaczony: Krzyżem Grunwaldu, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. 

     

FABIJAŃSKA Stefania (ur. 1925 r.) 

Działaczka młodzieżowa i ludowa, spółdzielca, archiwista. Łączniczka w Batalionach 

Chłopskich, w ramach Ludowego Związku Kobiet była kurierem (pseudonim „Ognista 

Nasturcja”). Członek ZMW „Wici”, po wojnie działaczka polityczna z ramienia PSL, 

ZSL i PSL. Angażowała się w działalność organizacji społecznych, wspierała Towarzy-

stwo „Dom Ludowy: w Łowiczu. Pełniła funkcję skarbnika w Kole Przyjaciół Bibliote-

ki (1977). Kierownik Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu 

(1979-1992). Odznaczona: m. in. Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczem, Warszawskim 

Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-

dzenia Polski, Medalem Wincentego Witosa. 

 

 

G 

GŁADKÓWNA WALERIA 

Przewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej. Ściśle współpracowała z licznymi organi-

zacjami społecznymi i instytucjami funkcjonującymi w Łowiczu. Dzięki jej inicjatywie 

w 1955 r. powstał w mieście pierwszy żłobek (drugi w województwie łódzkim). 

 

GOŁĘBIOWSKA Wanda 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Akorde-

onistka. 
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GOŹDZIKIEWICZ Ludomir Karol (ur. 1935 r.) 

Polityk ludowy, poseł na Sejm X kadencji. Z wykształcenia zootechnik. Absolwent 

SGGW (1957). Dyrektor Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu (1968-

2000). Odtwórca roli Pana Młodego w filmie „Wesele łowickie” (1959). Syn Teodora 

Goździkiewicza. 

 

GOŹDZIKIEWICZ Teodor (1903-1984) 

Nauczyciel, pisarz, działacz AK w Łowiczu. Absolwent Państwowego Seminarium Na-

uczycielskim w Łowiczu (1924). Debiutował na łamach prasy łowickiej utworem „Zi-

mowa odwieczerz” pod pseudonimem Sławlud. Pracował w szkole w Kompinie i Bo-

cheniu. Działacz społeczno-kulturalny. Po wojnie przeniósł się najpierw do Łodzi, na 

stałe osiadł w Warszawie. Pracował w „Tygodniku Kulturalnym”. Jego teksty ukazywa-

ły się na łamach „Płomyczka”, „Zielonego Sztandaru” czy „Chłopskiej Drogi”. W 1975 

otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla młodzieży. 

 

Goździkiewicz T., Barwni ludzie szarej okolicy, Warszawa 1979; Tegoż, Bractwo starego dębu, 

Warszawa 1982; Tegoż, Buraski, czarnuchy…, Warszawa 1975; Tegoż, Cienie lasu, Warszawa 

1958; Tegoż, Drapieżcy, Warszawa 1957; Tegoż, Fryckowe czasy. Legenda, Warszawa 1950; 

Tegoż, Głosy z daleka, Warszawa 1938; Tegoż, Gniade, kare, kasztanki, Warszawa 1960; Tegoż, 

Jezioro i niespodzianki, Warszawa 1954; Tegoż, Kniejówka, Warszawa 1956; Tegoż, Kolory. 

Chłopięce lata Józefa Chełmońskiego, Warszawa 1965; Tegoż, Kronika zielonych zdarzeń, War-

szawa 1963; Tegoż, Lipnicki świat, Warszawa 1949; Tegoż, O koniach, psach i kotach, Warsza-

wa 1983; Tegoż, Okruchy przyrody, Warszawa 1956; Tegoż, Opowieści krajobrazu, Warszawa 

1978; Tegoż, Piękne przymorze, Warszawa 1979; Tegoż, Pokłon zieleni, Warszawa 1982; Tegoż, 

Reksy, Smyki i Zagraje, Warszawa 1961; Tegoż, Rusznica królewska. Dramat w 3 odsłonach, 

Warszawa 1948; Tegoż, Sprawy Łuki Bakowicza, Warszawa 1960; Tegoż, Step i róże, Warszawa 

1967; Tegoż, Tarcza samotnika, Warszawa 1963; Tegoż, Trop w trop, Warszawa 1977; Tegoż, 

Uśmiech na co dzień, Warszawa 1972; Tegoż, W lesie i pod lasem, Warszawa 1955; Tegoż,      

W starej chałupie. Obrazek sceniczny z przeszłości, Warszawa 1953; Tegoż, Wiatr gałązkę nie-

sie, Warszawa 1970; Tegoż, Wspomnienia ze starej gajówki, Warszawa 1973; Tegoż, Wśród 

pożogi, Warszawa 1979; Tegoż, Wyżynka, Łowicz 1946; Tegoż, Zapisane ptasią łapką, Warsza-

wa 1959; Tegoż, Zdobycze, Warszawa 1976; Tegoż, Znajomą ścieżką..., Warszawa 1967; Tegoż, 

Znaki czasu, Warszawa 1948; Tegoż, Źrenice dziecka, Warszawa 1967. 
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GÓRECKA KRYSTYNA 

Pierwsza przewodnicząca Zarządu Koła Przyjaciół Biblioteki (1959), powstałego         

w 1957 r. Uczestniczka kursu przewodnickiego (1961). Prezes Zarządu Koła Przewod-

ników w Łowiczu (1961-1964). 

 

GUMIŃSKI Tadeusz Ignacy (1906-2003) 

Działacz społeczny, harcerski, organizator turystyki, popularyzator wiedzy o Łowiczu    

i Legnicy. Prawnik z wykształcenia (1934). Członek wielu organizacji w tym PTK, Wo-

łyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Żołnierz AK. Redaktor czasopisma „Wiado-

mości Polskie” i „Pobudka”. Po wojnie opuścił Łowicz. Początkowo przebywał we 

Wrocławiu, ostatecznie osiadł w Legnicy. Prowadził szeroko rozumianą działalność 

społeczną, interesował się dziejami miasta, publikował swoje prace z zakresu historii. 

W Legnicy założył Towarzystwo Przyjaciół Nauk, współtworzył Muzeum Miedzi. Czo-

łowy regionalista Łowicza i Legnicy. Uczestnik wielu organizowanych w Łowiczu wy-

darzeń regionalistycznych. W 1993 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXXVII/346/97 z 25 IX 1997 r. otrzymał tytuł 

Honorowego Obywatela Łowicza. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Gumiński T., Bajecznie kolorowe widowisko, „Nowy Łowiczanin”, 1990, nr 8, s. 2-3 i 5; Tegoż, 

Chlusnęła na mnie polskość... (łowicki epizod z życia Jarosława Iwaszkiewicza), „Nowy Łowi-

czanin” 1994, nr 10, s. 8; Tegoż, Dwa spotkania z Witosem, „Nowy Łowiczanin”, 1991, nr 6,    

s. 4; Tegoż, Dwaj łowiccy architekci z XIX wieku, „Nowy Łowiczanin”, 1993, nr 17, s. 11; Te-

goż, Honorowi Obywatele Łowicza, „Nowy Łowiczanin”, 1991, nr 3, s. 5; Tegoż, Honorowy 

Obywatel Nieborowa: [Jan Wegner], „Nowy Łowiczanin”, 1991, nr 14, s. 6; Tegoż, Jan Wegner 

– historyk, Łowicz 1979; Tegoż, Józef Bączkowski ostrzegał: jeszcze o Polskiej Organizacji 

Zbrojnej w Łowiczu, „Nowy Łowiczanin” 1996, nr 10, s. 8; Tegoż, Józef Piłsudski – wątki ło-

wickie, „Nowy Łowiczanin”, 1995, nr 44, s. 8; Tegoż, Kim był Jan Wegner?, „Nowy Łowicza-

nin”, 1996, nr 35, s. 8; Tegoż, Klasa maturalna rocznika 1926, „Nowy Łowiczanin” 1995,       

nr 19, s. 17; Tegoż, Komendanci obwodu łowickiego Polskiej Organizacji Wojskowej (1916-

1918), „Nowy Łowiczanin”, 1993, nr 21, s. 10-11; Tegoż, Książka o Klickim, [rec. pracy: Gene-

rał Stanisław Klicki 1775-1847; autor J. Wegner], „Nowy Łowiczanin”, 1990, nr 14, s. 5 i 7; 

Tegoż, Księżacy w ławkach sejmowych, „Nowy Łowiczanin”, 1991, nr 19, s. 7; Tegoż, Lekarze    

z łowickim rodowodem, „Nowy Łowiczanin”, 1996, nr 28, s. 8; Tegoż, Lekarze z łowickim ro-
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dowodem (cz. II), „Nowy Łowiczanin”, 1996, nr 29, s. 8; Tegoż, Ludwik Czajewicz – kapłan, 

powstaniec, sybirak, „Nowy Łowiczanin”, 1993, nr 3, s. 10; Tegoż, Łowiccy działacze ruchu 

robotniczego z okresu zaborów, Łowicz 1980; Tegoż, Łowiccy obrońcy sądowi, „Nowy Łowi-

czanin”, 1993, nr 12, s. 6; Tegoż, Łowicka Noc Listopadowa, „Nowy Łowiczanin”, 1990, nr 12, 

s. 1 i 4; Tegoż, Łowickie lata rodziny Starzyńskich, „Nowy Łowiczanin”, 1994, nr 7, s. 7; Tegoż, 

Łowickie spotkania Wojciecha Kossaka [odsłonięcie tablicy J. Chełmońskiego], „Nowy Łowi-

czanin”, 1999, nr 20, s. 6; Tegoż, Łowickie spotkanie z Hallerem, „Nowy Łowiczanin”, 1990,   

nr 7, s. 4 i 5; Tegoż, Łowicz w latach rewolucji 1905-1907, Łowicz 1984; Tegoż, Łowicz w la-

tach 1865-1914, [w:] Kołodziejczyk R. (red.), Łowicz. Dzieje miasta, Warszawa 1986, s. 245-

304; Tegoż, Łowicz w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Kołodziejczyk R. (red.), Łowicz. Dzieje 

miasta, Warszawa 1986, s. 331-402; Tegoż, Łowiczanie w świecie techniki, „Nowy Łowicza-

nin”, 1995, nr 50, s. 9; Tegoż, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej: słownik biograficzny. 

Ambroziak Stanisław – Dietrichowa Helena, Łowicz 1987; Tegoż,  Łowiczanie z okresu II Rze-

czypospolitej: słownik biograficzny. Drogoszewski Kazimierz – Nowakowski Edward, Łowicz 

1987; Tegoż,  Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej: słownik biograficzny. Olszewski Włady-

sław – Zawadzki Stefan, Łowicz 1987; Tegoż, Maturzyści i maturzystki gimnazjów oraz liceów 

łowickich. Straty wojenne 1939-1945, Łowicz 1980; Tegoż, Na drodze do wolności (cz. I), [tekst 

ze zbiorów łowickich Tadeusza Gumińskiego]; do druku przygotował Marek Wojtylak, „Nowy 

Łowiczanin”, 2001, nr 43, s. 27; Tegoż, Na drodze do wolności (cz. II), „Nowy Łowiczanin”, 

2001, nr 44, s. 27; Tegoż, Na drodze do wolności (cz. III), „Nowy Łowiczanin”, 2001, nr 45,     

s. 27; Tegoż, Na drodze do wolności (cz. IV), „Nowy Łowiczanin”, 2001, nr 46, s. 27; Tegoż,  

Na drodze do wolności (cz. V), „Nowy Łowiczanin”, 2001, nr 47, s. 17; Tegoż, Nad mogiłą 

pierwszego honorowego obywatela Łowicza: [o Leonie Gołębiowskim], „Nowy Łowiczanin”, 

1994, nr 9, s. B VI; Tegoż, Najdzielniejsi z dzielnych: 75 lat po „Cudzie nad Wisłą” Tadeusz 

Gumiński przypomina sylwetki Łowiczan, kawalerów orderu „Virituti Militari”, „Nowy Łowi-

czanin”, 1995, nr 31, s. 16-17; Tegoż, Napoleon i piękna łowiczanka, „Nowy Łowiczanin”, 

1991, nr 14, s. 4; Tegoż, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, [w:] Kołodziejczyk R. (red.), 

Łowicz. Dzieje miasta, Warszawa 1986, s. 305-330; Tegoż, Pod urokiem wojskowego munduru, 

„Nowy Łowiczanin”, 1996, nr 16, s. 8; Tegoż, Rosjanie w dawnym Łowiczu: sylwetki związa-

nych z Łowiczem Rosjan, niektórych bardzo zasłużonych dla miasta, przypomina Tadeusz Gu-

miński, „Nowy Łowiczanin” 1996, nr 8, s. 8; Tegoż, Straty wojenne wychowanków dawnej 

Szkoły Realnej w Łowiczu: 1939 - 1945, Łowicz 1981; Tegoż, Śladem wspomnień księdza pry-

masa, „Nowy Łowiczanin” 1991, nr 4. s. 6; Tegoż, To i owo o Grabskim i innych, „Nowy Łowi-

czanin”, 1993, nr 6, s. 13; Tegoż, Uczniowie Liceum i Gimnazjum im. ks. J. Poniatowskiego      

w Łowiczu 1915-939. Biogramy w wyborze, Łowicz 1986; Tegoż, Wśród ofiar Katynia, „Nowy 
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Łowiczanin”, 1995, nr 14, s. 9; Tegoż, Wychowankowie i wychowanki gimnazjów i liceów ło-

wickich. Straty wojenne 1939-1945, Łowicz 1981; Tegoż, Z Łowicza przez Ural do Jerozolimy: 

niezwykłe i tragiczne losy Leona Bialera, polskiego Żyda, przemysłowca z Łowicza, „Nowy 

Łowiczanin”, 1997, nr 22, s. 8; Tegoż, Zakręty i wiry mego życia: wspomnienia, „CDN”, 1998, 

nr 8, s. 6-7; Tegoż, Zauroczeni socjalizmem: tajne drukarnie, przemyt i bomby w mieszkaniu: 

fascynujące, dramatyczne dzieje rodziny Miklaszewskich z Łowicza przypomina Tadeusz Gumiń-

ski, „Nowy Łowiczanin”, 1996, nr 30, s. 8; Tegoż, Zygmunt Pągowski. Lekarz humanista z Ło-

wicza (1905-1974), Łowicz 1988. 

 

 

J 

JAGIEŁŁO Zenon 

Muzyk. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Łowiczu. Wraz z Januszem Kaźmiercza-

kiem i Henrykiem Rogalą stworzył kapelę ludową. Kapela założona przez Jagiełłę sta-

nowiła oprawę muzyczną dla różnych wydarzeń społeczno-kulturalnych Łowicza (m.in. 

na zakończenie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w 1965 r.). Jego zespół od 1971 r. 

znajdował się przy Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Syntex”, akompaniując 

grupie utworzonej w tym zakładzie. Dzięki inicjatywie Jagiełły, Towarzystwo Przyjaciół 

Muzeum w Łowiczu zakupiło fortepian firmy Bechstein. 

 

JANICKI Stanisław (1914-1978) 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, przewodnik 

turystyczny. 

 

JANKOWSKI Teofil (1903-1968) 

Nauczyciel, działacz społeczny, uczestnik walk nad Bzurą. Służył w 10 p.p. w Łowiczu 

i 28 p. Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Uczył przedmiotów zawodowych w Techni-

kum Rolniczym na Blichu (1945-1950) i biologii (1952-1966). Dyrektor Technikum 

Rolniczego w Mieczysławowie (1950-1952). Aktywny członek PSL. Prezes łowickiego 

oddziału PTTK (1956-1960), przewodnik turystyczny. Członek założyciel Towarzystwa 

Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Na jego tablicy nagrobnej wyryto: „Wycho-

wawca i przyjaciel młodzieży”. 
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JAROSIŃSKI STANISŁAW 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). 

 

JĘDRZEJCZYK Kazimierz (1906-1985) 

Nauczyciel, pedagog, działacz społeczny. Absolwent Państwowego Seminarium Na-

uczycielskiego Męskiego im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego (1926),  Państwowego 

Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie (1936). Pracował w szkole w Łaźnikach, Zdu-

nach. Inicjator wzniesienia pomnika poległych w latach 1914-1920 mieszkańców gminy 

w Zdunach. W czasie drugiej wojny światowej osadzono go na Pawiaku. Po powrocie 

do Zdun, reaktywował ZNP w Łowiczu (jako Tajną Organizację Nauczycielską). Kie-

rownik liceum w Zdunach przez 27 lat. Członek PSL i ZSL. Współtwórca Stacji Na-

ukowe MOBN w Łowiczu. Odznaczony: m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-

dzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

 

Jędrzejczyk K., Gmina Zduny. Woj. skierniewickie, Łowicz 1980; Tegoż, Pomniki-symbole mę-

czeństwa i bohaterstwa, [w:] Kołaczyński J., Kuczyński J. (red.), Roczniki Łowickie, Łowicz 

1973, s. 93-98. 

 

JÓZEFACKI Jan (ur. 1946 r.) 

Uczestnik seminarium doktorskiego z historii zorganizowanego przez Stację Naukową 

MOBN w Łowiczu. Jako jedyny słuchacz tego seminarium uzyskał tytuł doktora histo-

rii. Bada dzieje Skierniewic i okolic. Aktywny działacz społeczno-kulturalny. Członek 

założyciel Łowickiego Towarzystwa Naukowego (1992). 

 

Józefacki J., Dzieje Skierniewic 1359-1975, Warszawa 1988; Tegoż, Kiernozia – karty z dziejów 

miejscowości, „Roczniki Łowickie”, t. VIII, Łowicz 2010,  s. 126-140; Tegoż, Krótki zarys dzie-

jów Skierniewic (do połowy XVI w.), Łowicz 1982; Tegoż, Łowicz i okolice w czasie działań       

I wojny światowej (1914 r.), „Roczniki Łowickie”, t. II, Łowicz 2014, s. 79-120; Tegoż, Manu-

faktura sukiennicza w Skierniewicach (1786-1795), Skierniewice 1990; Tegoż, Materiały do 

słownika historyczno-geograficznego miejscowości powiatu skierniewickiego od 1867 r., Skier-

niewice 2012; Tegoż, Skierniewice w okresie panowania pruskiego (1793-1806), Łowicz 1983; 

Tegoż, Wybór źródeł do dziejów powiatu skierniewickiego 1242-1975, t. 1, Skierniewice 2002; 

Tegoż, Wybór źródeł do dziejów powiatu skierniewickiego 1242-1975, t. 2, Skierniewice 2002; 
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Józefacki J., Wybór źródeł do dziejów powiatu skierniewickiego 1242-1975, t. 3, Skierniewice 

2002; Józefacki J., Zarys dziejów Głowna w latach 1793-1935, „Roczniki Łowickie”, t. V, Ło-

wicz 2007, s. 43-60; Józefacki J., Z dziejów Bolimowa (1770-1870), „Roczniki Łowickie”, t. III, 

Łowicz 2005, s. 223-234; Józefacki J., Życie codzienne ludności województwa rawskiego          

w latach 1476-1655, „Rocznik Mazowiecki”, t. 18, Warszawa 2006, s. 81-103. 

 

 

K 

KALBARCZYK Władysław ( ur. 1912 r.) 

Nauczyciel, działacz społeczny. Kierownik Szkoły Powszechnej w Zdunach (1945-

1950), nauczyciel w zduńskim liceum, działacz Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 

Członek zwyczajny Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. Wiceprezes IV Za-

rządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1983- 1986). W 1974 r. brał 

udział w konkursie zatytułowanym „Osiągnięcia Łowicza w zakresie gospodarki komu-

nalnej i mieszkaniowej w 30-leciu PRL” zajmując trzecie miejsce za pracę  „Wizerunek 

Zdun”, którą wykonał wraz z Zofią Niedziałkowską. 

 

KAZIMIEROWICZ Tomasz (1895-1979) 

Pochodził z Chąśna, samouk, przez wiele lat pracował w gospodarstwie. Członek PSL, 

POW. Współorganizator Okręgowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Łowiczu (1920), 

działacz ZMW,  kierownik Domu Ludowego w Łowiczu (1934-1939). Po wojnie anga-

żował się w działalność Domu Ludowego. Był organizatorem Uniwersytetu Ludowego 

w Boczkach i w latach 1947-1949 jego kierownik. Pełnił także funkcję wicedyrektora 

Szkoły Rolniczej na Blichu (1954-1955). Zaangażowany w ZSL. Publikował m.in. na 

łamach „Spółdzielni Produkcyjnej” artykuły o tematyce społeczno-oświatowej. Odzna-

czony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzy-

żem Partyzanckim. 

 

Kazimierowicz T., Moja droga życia, Warszawa  1976; Tegoż, Wieś łowicka (jednodniówka), 

Łowicz, dn. 1 marca 1938; Tegoż, Wieś łowicka w pracy zbiorowej, Łowicz 1939. 
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KAŹMIERCZAK Janusz (1932-2013) 

Muzyk, kompozytor, folklorysta, propagator łowickiej muzyku ludowej, pedagog. Grał 

na akordeonie, harmonii. Założyciel kapeli (1946); grał z Zenonem Jagiełłą i Henry-

kiem Rogalą. Twórca i kierownik muzyczny Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca (1953). 

Od 1957 r. związany z audycją „Wesoły autobus”. Współpracował ze wszystkimi dzia-

łającymi w Łowiczu zespołami folklorystycznymi. Kierownik muzyczny (1968-1995)    

i konsultant muzyczny (1995-2000) Zespołu Pieśni i Tańca Poltex. Przygotował oprawę 

muzyczną do filmu „Chłopi”. Odznaczony: m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski, odznaką Gloria Artis. 

 

KAŹMIERCZAK Wincenty (1904-1978) 

Działacz społeczno-kulturalny, twórca ludowy, zasłużony badacz i propagator folkloru 

łowickiego, nauczyciel, gawędziarz, założyciel wielu organizacji społecznych i zespo-

łów regionalnych. Od 1936 r. występował w polskim radiu z audycjami związanymi      

z szeroko rozumianą kulturą ludową regionu. Kierowca „Wesołego Autobusu”. Anga-

żował się w pracę z młodzieżą z ZMW. Z jego inicjatywy zbudowano Dom Ludowy    

w Goleńsku, rozpoczęto pracę nad budową Domu Nauczyciela w Łowiczu. Pierwszy 

prezes Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. Odznaczony:  Srebrnym 

Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony 

Działacz Kultury, Złotą Odznaką Honorowa ZNP, Odznaką Terenową ZNP, Odznaką 

Komitetu Radiofonii i Telewizji. 

 

Kaźmierczak W., Zasłyszane na trasie „Wesołego Autobusu”, „Ziemia Łowicka”. Jednodniów-

ka wydana z okazji Dni Łowicza, Łowicz 1970, s. 8. 

 

KĘPKA Marian (1925-2005) 

Artysta plastyk. Zajmował się malarstwem olejnym, litografią i linorytnictwem. W swo-

ich pracach przedstawiał architekturę Łowicza, piękno podłowickiej wsi oraz typy lu-

dowe. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum w Łowiczu; dawniej stanowiły część 

ekspozycji historycznej i etnograficznej. 

 



318 

 

KLECZYŃSKI Wawrzyniec 

Artysta plastyk. Wykonawca wielu dekoracji przygotowywanych w związku z organi-

zacją imprez społeczno-kulturalnych w Łowiczu. 

 

KLIMCZAK Marcin 

Założyciel, kierownik i jeden z tancerzy Zespołu „Księżacy” z Łyszkowic (1975). 

 

KLIMCZAK Tadeusz (1915-1980) 

Żołnierz AK, ps. „Bogusław”, muzyk, organista łowickiej kolegiaty. Współzałożyciel 

(wraz z Zygmuntem Szmidkowskim kierownikiem Wydziału Kultury w magistracie) 

Społecznego Ogniska Muzycznego (1957). Uczył gry na fortepianie. Był koordynato-

rem Klubu Kapel Ludowych (1970) utworzonego przy Powiatowym Domu Kulury. 

Przeszedł na emeryturę w 1977 r. 

 

KLIMECKI Maurycy (1893-1967) 

Radca miejski, referent szkolnictwa, działacz społeczny. Po spotkaniu w 1921 r. pod-

czas zjazdu burmistrzów, na którym poznał burmistrza Łowicza Stanisława Stanisław-

skiego, przeniósł się z rodzinnego Łukowa. Inicjator powstania Związku Propagandy 

Turystyki Ziemi Łowickiej w 1935 r., organizator cyklicznej imprezy „Dni Łowicza”. 

Współorganizator wielu inicjatyw w mieście i regionie. Wieloletni wiceprzewodniczący 

Komisji Kultury PRN, członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu.  

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną Odznaką Od-

budowy Stolicy, Srebrnym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi, 

Honorową Odznaką Walki o Szkołę Polską, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, 

Złotą Odznaką PTTK, Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Honorową Odznaką 

Województwa Łódzkiego, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

 

Klimecki M., Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Łowicza w Łowiczu, „Łowiczanin”, 1928, 

nr 30, s. 6; Tegoż, Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Łowicza w Łowiczu, „Łowiczanin”, 

1928, nr 31, s. 5. 
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KOLOS Elżbieta (ur. 1963) 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek bibliotekoznawstwo). Pracownik 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu (1983). Od 1989 r. pełni funkcję kierownika 

wypożyczalni dla dzieci MBP w Łowiczu. 

 

KOŁACZYŃSKI Jan (1910-2002) 

Dziennikarz, absolwent Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Łowiczu. W cza-

sie okupacji uczestnik tajnego nauczania w łowickim, związany z PSL Mikołajczyka, 

redaktor, zastępca red. naczelnego „Gospodyni”. Publikował w prasie lokalnej, propaga-

tor historii regionu łowickiego. Prezesem Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół 

Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu. Członek wielu organizacji społecznych m.in. 

Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej. Honorowy prezes Zarządu Koła 

Wychowanek i Wychowanków Szkół Średnich Ogólnokształcących. Uchwałą Rady 

Miejskiej w Łowiczu Nr XLVI/430/98 z 28 V 1998 r. otrzymał tytuł Honorowego Oby-

watela Łowicza. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-

tym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Partyzanckim, 

Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”, odznaką Zasłużony Działacz 

Kultury. 

 

Kołaczyński J., Dyrektorzy i nauczyciele (Ze wspomnień granatowego mundurka, cz. V), „Nowy 

Łowiczanin”, 1996, nr 12, s. 8; Tegoż, Kary stosowane w szkole (Ze wspomnień granatowego 

mundurka, cz. IV), „Nowy Łowiczanin”, 1996, nr 7, s. 8; Tegoż, Lata 1945-1968, [w:] Pągowski 

Z. (red.), Księga pamiątkowa Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształ-

cących w Łowiczu, Warszawa 1968, s. 47-54; Tegoż, Lekcja patriotyzmu, „Nowy Łowiczanin”, 

1993, nr 2, s. 8; Tegoż, Łowiczanie w Warszawie: przed zjazdem wychowanków łowickich gim-

nazjów, „Nowy Łowiczanin”, 1994, nr 11, s. 12; Tegoż, Malował dla Potockich i dla Łowicza: 

[postać prof. Aleksandra Krawczyka], „Nowy Łowiczanin”, 1996, nr 17, s. 8; Tegoż, Moi dyrek-

torzy i nauczyciele (Ze wspomnień granatowego mundurka, cz. VIII), „Nowy Łowiczanin”, 

1996, nr 44, s. 8; Tegoż, Pierwsza lekcja (Ze wspomnień granatowego mundurka, cz. II), „Nowy 

Łowiczanin”, 1995, nr 45, s. 9; Tegoż, Przedwojenne orkiestry łowickie, „Nowy Łowiczanin”, 

1997, nr 4, s. 8; Tegoż, Kuczyński J. (red.), Roczniki Łowickie, Łowicz 1973; Tegoż, Szkolni 

woźni (Ze wspomnień granatowego mundurka, cz. III), „Nowy Łowiczanin”, 1995, nr 49, s. 9; 

Tegoż, Zygmunt, Zdzisław, Stefan: sylwetki trzech tak mocno związanych z Łowiczem braci Pą-

gowskich przedstawia Jan Kołaczyński, „Nowy Łowiczanin”, 2001, nr 6, s. 25; Tegoż, Wycho-
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wankowie w sutannach: o książkach, wychowankach łowickiego gimnazjum z okresu do 1939 r. 

pisze J. Kołaczyński, „Nowy Łowiczanin”, 2001, nr 52, s. 21; Tegoż, Z tajnego nauczania,     

[w:] Pągowski Z. (red.), Księga pamiątkowa Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich 

Ogólnokształcących w Łowiczu, Warszawa 1968, s. 40-43; Tegoż, Ze wspomnień granatowego 

mundurka: o tym jak to się szło „do szkół”, czyli do łowickiego gimnazjum w roku 1922, opo-

wiada Jan Kołaczyński, cz. I, „Nowy Łowiczanin”, 1995, nr 42, s. 7. 

 

KOŁACZYŃSKI ROMAN 

Członek I Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1970-1973). 

 

KONOPACKI Eugeniusz (1904-1972) 

Urzędnik, działacz polityczny i społeczno-kulturalny, burmistrz Łowicza (1945-1948). 

Interesował się sprawami Łowicza, pozostawał w stałych kontaktach z jego instytucjami 

i organizacjami społeczno-kulturalnymi. Inicjator budowy Pomnika Wdzięczności Żoł-

nierzom Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Meda-

lem 10-lecia PRL, Medalem za Warszawę, Odznaką honorową Towarzystwa Przyjaciół 

Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

 

KONOPCZYŃSKA Aleksandra (1899-1985) 

Pochodziła z rodziny o tradycjach garncarskich. Po zakończeniu drugiej wojny świato-

wej warsztat Konopczyński przetrwał. Prowadziła go wraz z bratem Stefanem. Od 1948 

r. współpracowali z Spółdzielnią Sztuki i Przemysłu Ludowego Rzeczypospolitej Pol-

skiej w Łodzi. Naczynia wykonywane w ich warsztacie były prezentowane na wielu 

wystawach polskich i zagranicznych. 

 

KONOPCZYŃSKI Stefan (1901-2001) 

Pochodził z rodziny o tradycjach garncarskich. Po zakończeniu drugiej wojny świato-

wej warsztat Konopczyński przetrwał. Prowadził go wraz z siostrą Aleksandrą. Od 1948 

r. współpracowali z Spółdzielnią Sztuki i Przemysłu Ludowego Rzeczypospolitej Pol-

skiej w Łodzi, w której był przewodniczący Rady Nadzorczej. Współzałożycieli Spół-

dzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka” w Łowiczu. Naczynia 

wykonywane w ich warsztacie były prezentowane na wielu wystawach polskich i za-
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granicznych. Członek OSP. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał Nagrodę 

im. Oskara Kolberga, dyplom honorowy od Ministerstwa Kultury i Sztuki.  

 

KOSIOREK Andrzej (1952-2016) 

Archeolog. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Muzeum Narodowego       

w Warszawie oddział w Łowiczu i Urzędu Konserwatorskiego w Skierniewicach. 

 

Kosiorek A., Historia badań i znalezisk archeologicznych w województwie skierniewickim, 

„Rocznik Łódzki”, Łódź 1979, s. 247-250; Tegoż, Rożej M., Upamiętnione miejsca walki i mę-

czeństwa w województwie skierniewickim 1939-1945, Warszawa 1981; Tegoż, Z najnowszych 

badań archeologicznych nad założeniami obronnymi dawnego województwa skierniewickiego, 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 2001, z. 23, t. 2, s. 85-92. 

 

KOSIOREK Jerzy (ur. 1942 r.) 

Tancerz ludowy. Swoją karierę zaczynał w Łowickim Zespole Pieśni i Tańca, potem 

związał się z Zespołem Pieśni i Tańca „Kolejarz”. Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca 

„Boczki Chełmońskie”. Wiedzę przekazywał także innym zespołom ludowym regionu 

łowickiego. W latach 1967-1984 przewodnik łowickiej pielgrzymki na Jasną Górę, 

zwanej Jaskółką. 

 

KOSTRZEWA Zbigniew (ur. 1934 r.) 

Lekarz otolaryngolog, pisarz, poeta, poseł na Sejm X kadencji. Autor wielu publikacji 

dotyczących historii i kultury Łowicza. Jego książki znajdują się w Bibliotece Kongresu 

Stanów Zjednoczonych. Laureat konkursów literackich. Działacz społeczno-kulturalny, 

członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Au-

torów ZAiKS. Dyrektor literacki Muzeum Guzików w Łowiczu. Odznaczony: Orderem 

Pasmanterii z Kokardą. 

 

Kostrzewa Z., … I nacisnąć przycisk, Warszawa 1992; Tegoż, Alfabet łowicki, Łowicz 1997; 

Tegoż, Dyskoteka we dwoje czyli monolog Piotra, Łowicz 1986; Tegoż, Dzieje Łowicza w zary-

sie, Łowicz 1986; Tegoż, Flirt z Melpomeną, Łowicz 2017; Tegoż, Guzik w literaturze, Łowicz 

2000; Tegoż, Guziki w literaturze, Łowicz 2015. (e-book); Tegoż, Horoskop, Łowicz 1992; 

Tegoż, In principio erat verbum. Spotkania ze słowem, Warszawa 2005; Tegoż., Intymny klęcz-
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nik, Podkowa Leśna 1991; Tegoż, Karol Wojtyła, Podkowa Leśna 1991; Tegoż, Kolorowy świat 

folkloru, Łowicz 1986; Tegoż, Kuplety na recepcie, Łowicz 2000; Tegoż, Limeryki, Łowicz 

2003; Tegoż, Łowiczanin. Z dziejów prasy łowickiej, Łowicz 1986; Tegoż, Wspomnienia z pie-

kła, [w:] Łódzka wiosna poetów 1975, Warszawa 1975; Tegoż, Mickiewiczowiana, Łódź 1998; 

Tegoż, Miniatury, Łowicz 2015; Tegoż, Moje Katynie, Łowicz 2017; Tegoż, Moryc i Łucja, 

Łowicz 2017; Tegoż, Musa medica, Nürnberg 1981; Tegoż, Myśli z przeceny, Warszawa 2006; 

Tegoż, Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich, Łódź 2011; Tegoż, Obiady u Bernardynek, Ło-

wicz 2013; Tegoż, Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria, Łódź-Zagańsk 2015; Tegoż, 

Pocałunek Judasza, Warszawa 2005; Tegoż, Poemat katyński, Warszawa 1992; Tegoż, Posłu-

chaj Ukko – Kuuntele Ukko, Łowicz 1986; Tegoż, Powiedzmy sobie, rozmowy z księdzem Tymo-

teuszem, Warszawa 1998; Tegoż, Powroty, Łowicz 2005; Tegoż, Przekładaniec, Łowicz 2003; 

Tegoż (red.), Słowo po słowie – Mot aprés mot, Łódź 2000; Tegoż, Szalom, Łowicz 1998; Te-

goż, Ślady rozmów. Wiersze z dedykacją, Łowicz 2008; Tegoż, Twarzą w twarz, Łowicz 2002; 

Tegoż, Uśmiech pelikana, Łowicz 1996; Tegoż, Varia, Łowicz 2018; Tegoż, Wiersze dla dzieci, 

Łowicz 1999; Tegoż, Wokół Słowackiego, Łódź 2000; Tegoż, Założenie Domu Zdrowia w Łowi-

czu, Łowicz 1978; Tegoż, Zapamiętać łzy, Warszawa 1998; Tegoż, Zapiski lekarza, Katowice 

2003; Tegoż, Zaproszenie do oberka. Opowiadania, Łowicz 1985; Tegoż, Zarys historii łowic-

kiej służby zdrowia w latach 1945-1973, Łowicz 1981; Tegoż, Zatrzymane krajobrazy, Łowicz 

1988; Tegoż, Zaułek jerozolimski, Warszawa 2000; Tegoż, Warchałowski W., Łowickie Pelikany, 

Łowicz 2006; Tegoż, Warchałowski W., Pelikany znad Bzury, Łowicz 2008; Tegoż, Warchałow-

ski W., W gnieździe pelikana, Łowicz 2001. 

 

KOTECKI Jan (1925-1966) 

Prawnik, fotografik, działacz społeczny. Członek Łowickiego Zrzeszenia Prawników 

Polskich, radny oraz członek Miejskiej Rady Narodowej. Sekretarz Komitetu Powiato-

wego Stronnictwa Demokratycznego. Inicjator oraz długoletni prezes Łowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej (1957-1966). Podczas jego kadencji wzniesiono w Łowiczu     

21 bloków mieszkalnych. Prowadził zakład fotograficzny mieszczący się w kamienicy 

na Starym Rynku. Wykonywał dokumentację fotograficzną miasta i regionu, a także 

wydarzeń kulturalnych organizowanych w Łowiczu. Autor kilku serii pocztówkowych   

o tematyce nieborowskiej. 

 

KOWALIK Romuald 

Lekarz stomatolog, fotografik. Wykonawca dokumentacji fotograficznej Łowicza. 
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KOZA Hanna 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

KUCZYŃSKI Jerzy (1921-1986) 

Działacz społeczno-kulturalny. Angażował się w wiele inicjatyw podejmowanych przez 

łowickich regionalistów. Sekretarz I  Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi 

Łowickiej (1970-1973) Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego    

w Łowiczu (1976-1981) oraz prezes III Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza          

i Ziemi Łowickiej 1976-1983. Jeden z redaktorów (obok Jana Kołaczyńskiego) wyda-

nych w 1973 r. „Roczników Łowickich”. 

 

Kuczyński J., Kołaczyński J. (red.), Roczniki Łowickie, Łowicz 1973. 

 

KUPHAL Włodzimierz (1890-1955) 

Działacz społeczny, ludowy. Wieloletni dyrektor Szkoły Rolniczej na Blichu (1925-

1937). Prezes Zarządu Towarzystwa „Dom Ludowy” w Łowiczu (od 1934), członek 

Komitetu Budowy gmachu dla „Domu Ludowego”. Dyrektor Państwowego Instytutu 

Kształcenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Pszczelinie (od 1947). Prezes Towarzy-

stwa „Dom Ludowy” w Łowiczu po wyzwoleniu (1945) 

 

KUTKOWSKA Janina (1909-2001) 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Skarbnik III 

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1976-1983). 

 

KUŚ Władysław (1930-2011) 

Członek III Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1976-1983). 
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L 

LEBIODA Edward (1930-2010) 

Rolnik, nauczyciel z wykształcenia, historyk z zamiłowania, działacz społeczno-

kulturalny. Uczeń Jana Wegnera; Wegner odwiódł go od studiowania historii. Absol-

went Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1952), zawodowego Studium Pedagogicz-

ne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1958) oraz zaocznego Stu-

dium Metodyczne w CODKO w Brwinowie-Pszczelinie. Wśród jego zainteresowań 

znalazła się historia regionu, kultura ludowa, ogrodnictwo. Będąc na emeryturze zwią-

zał się z Łowickim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki jego inicjatywie w 2000 r. 

przywrócono szkole rolniczej w Zduńskiej Dąbrowie patronkę – Jadwigę Dziubińską, 

reformatorkę rolnictwa. 

 

Lebioda E., Arcybiskupi gnieźnieńscy i prymasi w dziejach łowickiego rolnictwa, Łowicz 2003; 

Tegoż, Aresztowania i represje wobec młodzieży w rejonie łowickim od 1945 do 1957 roku, Ło-

wicz 2009; Tegoż, Działalność społeczno-gospodarcza w powiecie łowickim Walerego Janow-

skiego (1883-1966), Łowicz 2002; Tegoż, Efektywność kształcenia rolniczego w Zduńskiej Dą-

browie, Zduńska Dąbrowa 1996; Tegoż, Józef Edward Wolski z Urzecza (1926-2004), Zduny 

2007; Tegoż, Kardynał Stefan Wyszyński w trosce o Solidarność 1980-1981 r., Łowicz 2005; 

Tegoż, Kółka rolnicze w powiecie łowickim, Łowicz 2001; Tegoż, Kultura łowickiej wsi, Łowicz 

2002; Tegoż, Łowickie gospodarstwa rodzinne, Łowicz 1995; Tegoż, Łowickie rolnictwo             

i ogrodnictwo od XIV do XX wieku, Łowicz 1998; Tegoż, Oświata na wsi łowickiej od XIV do 

XX wieku, Łowicz 2006; Tegoż, Prymas Stefan Wyszyński (1901-1981) w obronie indywidual-

nego rolnictwa, Łowicz 2005; Tegoż, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi łowickiej Lisiewice 

(lata 1359-1994), Łowicz 1994; Tegoż, Przysłowia rolnicze w regionie łowickim w XIX-XX wie-

ku, Łowicz 2006; Tegoż, Tradycje księżackie Złakowa Kościelnego i sąsiednich wsi, Łowicz 

2000; Tegoż, Walery Janowski (1883-1966). Działalność społeczno-gospodarcza w powiecie 

łowickim, Zduny 2003; Tegoż, Życie i działalność Teofila Kurczaka 1877-1962, Łowicz 1999. 

 

LESIAK Leon 

Członek I Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1970-1973). 

 

LER Ryszard (1879-1963) 

Jeden z współtwórców Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” (1948). 
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LEWANDOWSKI Kazimierz 

Pierwszy kierownik Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Budowlani” (1960). 

 

LUDWICZAK Janusz 

Wiceprezes III Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1976-

1983). 

 

 

Ł 

ŁUKAWSKA Halina 

Sekretarz Zarządu Koła Przyjaciół Biblioteki (1976). 

 

 

M 

MACIEJAK Jerzy (1927-2000) 

Historyk, działacz społeczny. Wiceprezes I Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza     

i Ziemi Łowickiej (1970-1973). Autor publikacji naukowych dotyczących drugiej wojny 

światowej w Łowiczu. 

 

Maciejak J., Wyzwolenie Łowicza i pierwsze dni wolności, Łowicz 1980; Tegoż, W czasie          

II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, [w:] Kołodziejczyk (red.) Łowicz. Dzieje Miasta, 

Warszawa 1986, s. 403-461.  

 

MADANOWSKI Stanisław (ur. 1941 r.) 

Śpiewak ludowy, główny solista Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca (l.60-te XX w.), 

potem Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”. Twórca Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki 

Chełmońskie (1974), kierownik artystyczny zespołu śpiewaczego „Ksinzoki”. Uczest-

nik festiwali i przeglądów folklorystycznych. Występował w filmie „Popioły” Andrzeja 

Wajdy (1965), „Bilecie powrotnym” Czesława i Ewy Petelskich (1978) i „Chłopi”        

w reż. Jana Rybkowskiego (1973). Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, od-

znaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Rolnictwa, Złotym Krzyżem Zasługi 
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w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Otrzymał nagrodę 

„Łowicka Róża”. 

 

MALTAŃSKI Henryk 

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Łowiczu (lata 50. 

XX w.) 

 

MASTALSKA Genowefa (1910-1990) 

Ps. „Teresa”, nauczycielka, absolwentka Gimnazjum Żeńskiego im. Juliana Ursyna 

Niemcewicza w Łowiczu i Seminarium Nauczycielskiego w Inowrocławiu. Od 1935 r. 

komendantka Hufca Łowickich Harcerek, we wrześniu 1939 r. organizowała pomoc dla 

polskich żołnierzy. Uczestniczka tajnego nauczania w czasie okupacji w Wojskowej 

Służbie Kobiet. Po wojnie reaktywowała łowickie harcerstwo, represjonowana przez 

UB m.in. podejrzana za „próbę zatrucia młodzieży”. Kierownik Szkoły Powszechnej   

nr 1 w Łowiczu (1954). Za swoją ofiarną służbę awansowana do stopnia porucznika 

Wojska Polskiego. Odznaczona: Rozetą z Mieczami do Krzyża za Zasługi dla ZHP, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu 

Nr LXIII/378/2006 z 26 X 2006 r. otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. 

 

MATULA Andrzej (ur. 1946 r.) 

Kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” (od 1971-1983). Pracował tak-

że z zespołem utworzonym w Sannikach. Grał na klarnecie w kapeli ludowej, akompa-

niującej Zespołowi Pieśni i Tańca Politechniki Łódzkiej (1969-1975). Kierownik mu-

zyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” (od 1982). 

 

MICHAŁOWSKA Pelagia 

Sekretarz Zarządu Koła Przyjaciół Biblioteki (1957). Członek założyciel Towarzystwa 

Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Członek Zarządu Koła Przyjaciół Biblioteki 

(1976-1977).  
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MICHAŁOWSKA Stanisława 

Choreograf w Zespole Pieśni i Tańca „Kolejarz” i w Zespole Pieśni i Tańca „Blichowia-

cy” (1961-1975). 

 

MIELCZARSKI Mieczysław (1910-1975) 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). 

 

MITRĘŻANKA Zofia (ur. 1932 r.) 

Malarka pochodzącą z Kompiny na ziemi łowickiej. Absolwentka Liceum Ogólno-

kształcącego w Łowiczu i malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Krajobrazy z najbliższego otoczenia uwieczniała w swoim malarstwie. W Łowiczu or-

ganizowano wystawy jej prac. Spora część dzieł jej autorstwa znajduje się w łowickich 

instytucjach i kolekcjach prywatnych. 

 

MIZIOŁEK Edward (ur. 1935 r.) 

Doktor geologii, związany z Uniwersytetem Łódzkim, filokartysta. Autor licznych pu-

blikacji z zakresu geologii. Członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział         

w Łodzi, Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Stowarzyszenia Autorów Pol-

skich. Od wielu lat kolekcjonuje loviciana, szczególnym trzonem jego kolekcji są pocz-

tówki Łowicza i regionu. W jego zbiorach znajdują się wydawnictwa filokartystyczne 

wydane przez Romualda Oczykowskiego, Karola Rybackiego czy Szyję Kronenberga. 

Swoje zbiory prezentował na wielu wystawach, m.in. na ekspozycji przygotowanej        

z okazji 850-lecia Łowicza w 1986 r. Jego książka „Łowicka pocztówka 1899-1999” 

otrzymała w 2000 r. nagrodę „Złoty Ekslibris”. Odznaczony: Złotą Odznaką „Zasłużony 

dla polskiej geologii”. 

 

Miziołek E., Łowicka pocztówka 1899-1999, Łowicz 2000; Tegoż, Właściwości litologiczne       

i surowcowe osadów zastoiskowych w regionie łódzkim, Warszawa 1988; Tegoż, Ziemia Łowic-

ka. Budowa geologiczna i surowce mineralne, Łowicz 1982. 

 

MODZELEWSKI Eugeniusz 

Skrzypek w kapeli akompaniującej Zespołowi Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” (lata 

80. XX w.). 
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MOTYLIŃSKI Czesław 

Członek I Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1970-1973). 

Związany z łowickim oddziałem PTTK. 

 

MORAWSKI Zbigniew 

Doktor historii, badacz dziejów Łowicza (szczególnie średniowiecza). 

 

Morawski Z., Łowicz średniowieczny, [w:] Kołodziejczyk R. (red.), Łowicz. Dzieje miasta, War-

szawa 1986, s. 11-91.  

 

MOSKWA Marian (1936-2012) 

Nauczyciel, muzyk, propagator muzyku ludowej regionu łowickiego. Absolwent Li-

ceum Pedagogicznego w Łowiczu i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w War-

szawie (dyrygentura chóralna). Współzałożyciel zespołów regionalnych, związany        

z Zespołem Pieśni i Tańca „Blichowiacy” (kierownik muzyczny, 1969-1982), Zespołem 

Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” (od 1974 r.). Opracowywał historię grup folklory-

stycznych regionu łowickiego. Zmarł przed wydaniem tych publikacji. 

 

MYCKA Barbara 

Harcerka, nauczycielka języka polskiego w Technikum Elektrycznego w Łowiczu. Wi-

cedyrektorka tej szkoły (1987-1989). Nauczycielka w Szkole Powszechnej w Nieboro-

wie (1968-1969), Szkole Powszechnej nr 1 w Łowiczu. Była komendantka łowickiego 

Hufca ZHP. 

 

 

N 

NAWROCKA Daniela 

Choreograf w Łowickim Zespole Pieśni i Tańca (od 1964 r.). Kierownik artystyczny       

i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” (1971-1983). Kierownik artystyczny      

w Zespole Pieśni i Tańca „Blichowiacy” (1975-1992). 
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NAWROCKI Dariusz (ur. 1957 r.) Kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni   

i Tańca „Kolejarz” (1986-1993). 

 

NIEDZIAŁKOWSKA Zofia (1904-1991) 

Absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1929). Autorka Monografii 

„Ostrołęka. Dzieje Miasta”. Badaczka Kurpiowszczyzny. Po wyzwoleniu rozpoczęła 

pracę w szkole w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zdunach. Członek ZNP.  

Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki. Członek III Zarządu Towarzy-

stwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1976-1983).  W 1974 r. brała udział w kon-

kursie zatytułowanym „Osiągnięcia Łowicza w zakresie gospodarki komunalnej             

i mieszkaniowej w 30-leciu PRL” zajmując trzecie miejsce za pracę „Wizerunek Zdun”, 

którą wykonała wraz z Władysławem Kalbarczykiem. Odznaczona: tytułem Honorowe-

go Obywatela Miasta Ostrołęki, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Krzy-

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką za zasługi dla województwa 

ostrołęckiego, dyplomem honorowym ministra kultury i sztuki za osiągnięcia w upo-

wszechnianiu kultury, odznaką ZNP za tajne nauczanie, złotą odznaką za zasługi dla 

miasta Ostrołęki (pośmiertnie). 

 

Niedziałkowska Z., Przywileje miasta Łowicza, [w:] Kołaczyński J., Kuczyński J., (red.), Rocz-

niki Łowickie, Łowicz 1973, s. 53-62; Tejże, Kronika najważniejszych wydarzeń z dziejów mia-

sta Ostrołęki do 1945 roku, Ostrołęka 1989; Tejże, Kurpie. Bory Ostrołęckie, Warszawa 1988; 

Tejże, Obraz rzemiosła ostrołęckiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Ostrołęka 

1985; Tejże, Ostrołęka. Dzieje miasta, Wrocław 1967; Tejże, Ostrołęka. Dzieje miasta, wyd. 2 

uzup., Warszawa 1975; Tejże, Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie, Warszawa 1981. 

 

NOWAK Grażyna 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

NOWAK Joanna 

Pierwszy choreograf Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca (1954-1964). 

 

NOWAK Krystyna 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 
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NOWAK Zdzisław 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

NOWAK Zofia 

Członkini pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

 

O 

OCHNICKI Zdzisław (1915- 1998) 

Nauczyciel, działacz społeczny. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu i 

Uniwersytetu Łódzkiego (filologia polska). Nauczyciel (1948-1975) i wicedyrektor 

Szkoły Rolniczej na Blichu. Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” (1955-

1978). Członek ZNP. 

 

Ochnicki Z., Ludowa szkoła rolnicza im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu-Blichu w latach 1925-

1939, Łowicz 1984; Tegoż, Blich centrum kultury i oświaty rolniczej w powiecie łowickim 

(1925-1939), Łowicz 1984. 

 

OWCZAREK-CICHOWSKA Alina (ur. 1942 r.) 

Bibliotekarka, działaczka społeczno-kulturalna. Kierownik, a potem dyrektor łowickiej 

biblioteki (1961-1994). Kierownik Stacji Naukowej w Łowiczu MOBN w Warszawie 

(1977-1992). Jeden z założycieli Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1992). 

Członek wielu organizacji społecznych funkcjonujących w Łowiczu. Organizatorka 

sesji popularno-naukowych, spotkań ze znanymi osobistościami i wystaw. 

 

Owczarek-Cichowska A., Andrzej Kazimierz Cebrowski. Patron Łowickiej Biblioteki, Łowicz 

1993; Tejże, Biblioteka Kapitulna przy kolegiacie Łowickiej, „Roczniki Łowickie”, t. VIII, Ło-

wicz 2010, s. 166-171; Tejże, Biblioteki Łowicza. Informator, Łowicz 1978; Tejże, Działalność 

Stacji Naukowej w Łowiczu 1977-1982, „Rocznik Mazowiecki”, t. 9, Warszawa 1987, s. 419-

422; Tejże, Historia i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Informator, Ło-

wicz 1993; Tejże, Inwentarz Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu z XVIII wieku, Łowicz 1993; Tej-

że, Jan Wegner (1909-1996), „Rocznik Mazowiecki”, t. 20, Warszawa 2008, s. 126-128; Tejże, 

Jubileusz doc. dr Jana Wegnera, przewodniczącego Rady Naukowej Stacji Naukowej MOBN-
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MTK w Łowiczu, „Rocznik Mazowiecki”, t. 8, Warszawa 1984, s. 322-324; Tejże, Katalog Ło-

wickiej Czytelni z 1862/63 roku, Łowicz 1993; Tejże, Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu 

1877-1977. Informator dla czytelników, Łowicz 1977; Tejże, Miejska Biblioteka Publiczna       

w Łowiczu im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego. Informator, Łowicz 1987; Tejże, Pan Tade-

usz w moich wspomnieniach „Roczniki Łowickie”, t. II, Łowicz 2003, s. 15-18; Tejże, Stacja 

Naukowa w Łowiczu „Roczniki Łowickie”, t. VI, Łowicz 2008, s. 161-178; Tejże, Stacja Na-

ukowa w Łowiczu, „Rocznik Mazowiecki”, t. 20, Warszawa 2008, s. 138-154; Tejże, Wolał 

książki niż buty…, „Roczniki Łowickie”, t. III, Łowicz 2005, s. 21-24; Tejże, Z dziejów książki 

w Łowiczu XV-XVIII w., Łowicz 1978; Tejże, Z kroniki Towarzystwa Dom Ludowy w Łowiczu, 

„Roczniki Łowickie”, t. VI, Łowicz 2008, s. 127-140; Tejże, Z zagadnień kultury w Łowiczu     

w okresie niewoli, Łowicz 1979; Tejże, Zarys społecznych form działalności kulturalnej w Ło-

wiczu, „Roczniki Łowickie”, t. III, Łowicz 2005, s. 331-340; Tejże, Zasłużony sztuce i ukocha-

nemu miastu. Zdzisław Dominik Pągowski (1909-1976), „Roczniki Łowickie”, t. VII, Łowicz 

2009, s. 187-191; Tejże, Ziemowit w moich wspomnieniach, „Roczniki Łowickie”, t. IV, Łowicz 

2006, s. 15-22. 

 

 

P 

PĄGOWSKI Stefan (1915-1989) 

Najmłodszy z braci Pągowskich. Działacz społeczny, patriota, z wykształcenia architekt 

ze specjalnością ochrony i renowacji zabytków. Zdolny grafik, inspirację czerpał z za-

bytków architektury i sztuki Łowicza i całego regionu. Gorący wielbiciel Stanisława 

Noakowskiego. Angażował się w działania podejmowane przez stację naukową MOBN 

w Łowiczu, łowickie muzeum i Miejską Bibliotekę Publiczną. 

 

Pągowski S., Centrum Wiedzy o Stanisławie Noakowskim, [w:] Kołaczyński J., Kuczyński J., 

(red.), Roczniki Łowickie, Łowicz 1973, s. 47-52; Tegoż., Noakowski w Łowiczu, Łowicz 1978. 

 

PĄGOWSKI Zdzisław (1909-1976) 

Artysta malarz, twórca obrazów olejnych, akwareli, rysunków, malowideł, plakatów, 

druków, pieczęci, ekslibrisów, projektant rzeźb i pomników, tablic pamiątkowych, 

sztandarów i ornatów, liternik, scenograf, popularyzator sztuki. Działacz społeczny, 

miłośnik Łowicza i Ziemi Łowickiej. Angażował się w wiele inicjatyw regionalistycz-

nych, służąc swoim talentem artystycznym. Autor dekoracji, plakatów, druków ulotnych 
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i innych wydawnictw związanych z wydarzeniami o charakterze społeczno-kulturalnym 

organizowanymi w Łowiczu i regionie. 

 

PĄGOWSKI Zygmunt (1905-1974) 

Lekarz, rysownik, społecznik. Należał do Związku Propagandy Turystycznej Ziemi 

Łowickiej. Członek i doradca artystyczny spółdzielni „Zdobnictwo Ludowe”. Prezes 

Zarządu Koła Przyjaciół Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, członek Towa-

rzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. Współtwórca Koła Wychowanków i Wycho-

wanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu, organizator pierwszego zjazdu 

koleżeńskiego w 1958 r. Kolekcjoner lovicianów, zgromadził ogromny księgozbiór li-

czący ok. 3 tys. woluminów. 

 

Pągowski Z. (red.), Księga pamiątkowa Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich 

Ogólnokształcących w Łowiczu, Warszawa 1968; Tegoż, Noakowski a Łowicz [w:] Pągowski Z. 

(red.), Noakowskiemu Łowicz, Łowicz 1938; Tegoż,  O Noakowskim w Łowiczu, kraju i świecie, 

Kołaczyński J., Kuczyński J. (red.), Roczniki Łowickie, Łowicz 1973, s. 41-45. 

 

PELSKI Jan 

Kierownik kapeli ludowej akompaniującego Zespołowi Pieśni i Tańca „Kolejarz” (od 

1948 r.). 

 

PEŃSKO Tadeusz (1928-1995) 

Kierownik Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Budowlani” (1961-1976). Kronikarz 

działalności tej grupy folklorystycznej. 

 

PETERA Jan 

Kierownik siedmioosobowej kapeli ludowej, akompaniującej Zespołowi Pieśni i Tańca 

„Koderki” (lata 80. XX w.). 

 

PIETRUCHA Eligiusz (ur. 1936 r.) 

Działacz PTTK w Łowiczu, przewodnik turystyczny, gawędziarz. Absolwent Techni-

kum Włókienniczego w Łodzi, specjalność dziewiarstwo. Do Łowicza przyjechał          

w 1966 r., by rozpocząć pracę w nowo powstającym Zakładzie Przemysłu Pończoszni-
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czego „Syntex”. Przez dwie kadencje prezes oddziału PTTK w Łowiczu, wieloletni 

wiceprezes tej organizacji, aktywny przewodnik, oprowadził przeszło 3000 wycieczek. 

W 1987 r. założył Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha”. Konferansjer wielu wydarzeń 

organizowanych w Łowiczu. Po raz pierwszy wystąpił na „Jarmarku Łowickim”          

w 1974 r. 

 

PIĘTA Mieczysław 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

PILICHOWSKI Zygmunt 

Wirtuoz gry na wiolonczeli, akordeonie, klarnecie, kontrabasie. Udzielał prywatnych 

lekcji muzyki. Związany z Orkiestrą Wojskową 10 Pułku Piechoty, Orkiestrą Dętą przy 

Domu Kultury Kolejarza. Akompaniował także do koncertów Zespołu Pieśni i Tańca 

„Kolejarz”. Uczył w Społecznym Ognisku Muzycznym w klasie kontrabasu i klarnetu. 

 

POLTYŃSKA Elżbieta 

Autorka wystawy pt. Panną była, panią będę... z okazji jubileuszu 50-lecia zespołu re-

gionalnego z Lipiec Reymontowskich. 

 

POPŁAWSKI Wiktor 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Łowiczu. (1989). Komendant łowickiego Hufca 

ZHP (lata 80. XX w.). 

 

 

R 

RADZYMIŃSKI Adam 

Założyciel kapeli ludowej, która w latach 1959-1963 akompaniowała Łowickiemu Ze-

społowi Pieśni i Tańca. 

 

REJMENT Janusz 

Jeden z twórców Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” (1948). 
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REMBOWSKI Franciszek 

Ukończył szkołę wyższą w czasie drugiej wojny światowej w ramach kompletów tajne-

go nauczania. Wykładowca Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Łowiczu. 

 

ROKICKI Stanisław 

Członek I Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1970-1973). 

 

ROTSTAD Stanisław (1895-1994) 

Lekarz, żołnierz, malarz, poliglota, humanista, organizator łowickiego lecznictwa 

otwartego. Za swoją pracę na rzecz mieszkańców miasta został nazwany „łowickim 

Judymem”. 11 listopada 1918 pełnił honorową wartę przed Pałacem Radziwiłłowskim 

na Krakowskim Przedmieściu. Wydarzenie to uwiecznił na fotografii Saryusz-Wolski, 

którą opublikowano w „Tygodniku Ilustrowanym”. Po wojnie utworzył w Łowiczu 

Przychodnię Przeciwgruźliczą; zorganizował także Przychodnię Obwodową, z porad-

niami: Ogólną, Chirurgiczną, Kobiet Ciężarnych, Laryngologiczną, Okulistyczną, Neu-

rologiczną i Skórno-Wenerologiczną. Angażował się także w prace różnego rodzaju 

organizacji społecznych. Odznaczony: Medalem 10-lecia RP, Medalem za Długoletnią 

Służbę, Medalem za Wojnę, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasłu-

gi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Medalem Kombatanckim 1939 

Za Udział w Wojnie, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Medalem 40-lecia PRL, 

Odznaką honorową Ministerstwa Zdrowia, Odznaką honorową PKP, Odznakę honoro-

wą zasłużonego dla ZBOWiD, Odznaką honorową Zasłużonego dla Związku Inwalidów 

Wojennych. 

 

Łowicki Judym: pamiętniki doktora Rotstada oraz wspomnienia przyjaciół; H. Dusińska, J. Ka-

puścik (red.), Warszawa 1998; Rotstad piórem Rodstada: i we wspomnieniach tych, którzy go 

znali; fragmenty z książki „Łowicki Judym”, W. Waligórski (red.), „Nowy Łowiczanin”, 1998, 

nr 18, s. 9; Rotstad S., Tu jest Polska, „Masovia Mater”, 1998, nr 19, s. 1 i 4; Tegoż, Wspomnie-

nia doktora Stanisława Rotstada, „Gazeta Łowicka”, 1995, nr 14, s. 8; Tegoż, Wspomnienia 

doktora Stanisława Rotstada: ciąg dalszy wspomnień z okresu 1939 – 1945, „Gazeta Łowicka”, 

1995, nr 15, s. 21. 
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RÓŻYCKA Wiesława 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. 

 

RUTÓWNA Zofia 

Sekretarz III Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1976-1983). 

Członek Zarządu Koła Przyjaciół Biblioteki (1976). Prezes Zarządu Koła Przyjaciół 

Biblioteki (1977). Członek zwyczajny Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. 

 

RYBUS Andrzej (ur. 1942 r.) 

Pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łowiczu. 

 

 

S 

SEWASTIANOWICZ Stanisława 

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Szczecinie. Wychowawczyni Liceum Me-

dycznego w Łowiczu. Pracownica internatu w szkole na Blichu (1970-1999). Opiekun 

strojów ludowych w Zespole Pieśni i Tańca „Blichowiacy” (od 1984 r.). 

 

SIERAKOWSKA Maria 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Żona Henryka 

Sierakowskiego. 

 

SIERAKOWSKI Henryk 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Mąż Marii 

Sierakowskiej. 

 

SKIBIŃSKI Ziemowit (1945-2006) 

Poeta, krytyk literacki, historyk. Adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Mazowieckiej Wyższej Szkoły Hu-

manistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Członek Związku Literatów Polskich i Stowa-

rzyszenia Pisarzy Polskich. Autor licznych publikacji regionalnych, zbiorów poezji, 

esejów. Działacz społeczny, inicjator wielu działań na rzecz środowiska łowickiego – 
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odczytów nt. postaci związanych z Łowiczem i regionem łowickim. Uchwałą Rady 

Miejskiej w Łowiczu Nr XXXVIII/329/2009 z dnia 26 marca 2009 r. otrzymał tytuł 

Honorowego Obywatela Łowicza. 

 

Skibiński Z., Anachoretes, Łódź 1976; Tegoż, Biskupski A., Anthropos anthropon genna, Pod-

dębice 1989; Tegoż, Dalekie źródła, Warszawa 1978; Tegoż, Dar, Poddębice 1995; Tegoż, 

Dwór księżnej Sanguszkowej w Poddębicach, Poddębice 1994; Tegoż, Dzwony mojego kościoła, 

Poddębice 1993; Tegoż, Książę, Łódź 1965; Tegoż, Maski, Łódź 1973; Tegoż, Mieszkałem        

w wielu…, Poddębice 2005; Tegoż, Motyw księgi w poezji Cypriana Norwida, Łowicz 1983; 

Tegoż, Motyw księgi w poezji Mariana Piechala, Łódź 1980; Tegoż, Nadzieje i zwątpienia.      

O poezji Mariana Piechala, Łódź 1982; Tegoż, Ogrodnik w ogrodzie świata. Cztery eseje          

o pisarstwie Zygmunta Kubiaka, Łódź 1999; Tegoż, Pejzaż łowicki, Łowicz 1986; Tegoż, Po-

czucie piękna, Sieradz 1998; Tegoż, Orlewski R., Szczęsny J. K., Poeci Siódmej Prowincji, 

Piotrków Trybunalski 1996; Tegoż, Profesor Jan Wegner – zapiski z rozmów, „Roczniki Łowic-

kie” t. 4, Łowicz 2007,  s. 346-360; Tegoż, Przedwieczerz, Łódź 1991; Tegoż, Prześwit. Wybór 

wierszy, Łódź 1995; Tegoż, Zwierciadło Śródziemnomorza. Rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem, 

Łódź 2002. 

 

SKIEŁCZYŃSKI Zbigniew (1942-2004) 

Kapłan rzymskokatolicki, lovicianista, doktor historii, autor licznych publikacji, artyku-

łów o Łowiczu i regionie. Proboszcz parafii w Górkach i Kocierzewie Południowym.  

W czasie stanu wojennego (1981-1983) kapelan więzienia w Łowiczu. Kanonik hono-

rowy Kapituły Łowickiej. Członek Rady Naukowej Łowickiej Stacji Naukowej Mazo-

wieckiego Ośrodka Badań Naukowych, wykładowca w Wyższym Seminarium Du-

chownym w Łowiczu i Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej  

w Łowiczu, rektor kościoła akademickiego. Współtwórca i członek Łowickiego Towa-

rzystwa Przyjaciół Nauk. Dyrektor Muzeum Guzików w Łowiczu, szef działu guzików 

papieskich. Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXVIII/181/2004 z 15 VII 2004 r. 

otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. 

 

Skiełczyński Z., Aptekarze łowiccy XV-XIX w., Łowicz 1979; Tegoż, Archiwum i Biblioteka 

Kapitulna w Łowiczu; nadbitka z „Regnet deus”, 1978; Tegoż, Biblioteki dawnego Łowicza, 

„Biblioteczne echo”, 1994, nr 2, s. 15-19; Tegoż, Bitwa pod Budą Zaborowską 14 kwietnia 1863 

r., Warszawa 1992; Tegoż, Boże Ciało 1982 w Łowiczu, „Nowy Łowiczanin”, 1991, nr 10, s. 4; 
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Tegoż, Chrześcijańskie korzenie Europy, „Masovia Mater”, 2003, nr 18, s. 3; Tegoż, Cmentarne 

echa wojen napoleońskich w Łowiczu, „Masovia Mater”, 2003, nr 15, s. 3; Tegoż, Dawny Bro-

chów, Leszno k. Błonia 1993; Tegoż, Dawny Kocierzew. Z okazji 650-lecia lokacji Kocierzewa  

i Różyc oraz 550-lecia Osieka, Kocierzew 1995; Tegoż, Dorobek naukowy Łowicza, [w:] Dy-

mek B., Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych, Warszawa-Płock 1994, s. 67-72; Te-

goż, Duch miasta (Przy bocznym ołtarzu), „Masovia Mater”, 1998, nr 9, s. 6; Tegoż, Ducho-

wieństwo łowickie w powstaniu styczniowym, „Masovia Mater”, 2004, nr 2, s. 1 i 3; Tegoż, Dy-

plomacja papieska i kampinoskie bestie, „Puszcza Kampinoska”, 2003, nr 1, s. 7; Tegoż, Epita-

fia łowickiej katedry: pozostawione teksty ś.p. ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, „Masovia Mater:, 

2005, nr 15, s. 3; Tegoż, Gdzie zaczyna się Wielkopolska? (Piórem i kropidłem), „Masovia Ma-

ter”, 2002, nr 10, s. 3; Tegoż, Gorący dzień, „Masovia Mater”, 2002, nr 13, s. 5; Tegoż, Górki 

Kampinoskie: pamiątka dziesięciolecia konsekracji kościoła, Warszawa 1989; Tegoż, Jak do-

brze być Polakiem!, „Masovia Mater”, 1999, nr 2, s. 3; Tegoż, Jak dr Jan Wegner ukrywał        

w Łowiczu przed Niemcami Krzyżaków, Faraona i Galla Anonima (Piórem i kropidłem), „Ma-

sovia Mater”, 2004, nr 9, s. 8; Tegoż, Kamienna brama biskupa Grodeckiego [legenda o „Bra-

mie Prymasowskiej”], „Nowy Łowiczanin”, 1993, nr 23, s. 12-13; Tegoż, Kapłan – historyk: 

łowickie postacie: [ks. Antoni Chmielowski], „Masovia Mater”, 2002, nr 9, s. 5; Tegoż, Kardy-

nał Wyszyński w prymasowskim Łowiczu, Łowicz 2002; Tegoż, Kartka z łowickiego albumu: 

podziemia katedry; [wkładka], „Gazeta Łowicka”, 1997, nr 5; Tegoż, Kościół akademicki       

św. Leonarda w Łowiczu, „Masovia Mater”, 1999, nr 11, s. 4; Tegoż, Kościół łowicki w Powsta-

niu Listopadowym, „Masovia Mater”, 1998, nr 21, s. 5; Tegoż, Kościół św. Jana Chrzciciela     

w Łowiczu, „Nowy Łowiczanin”, 1993, nr 14, s. 10-11; Tegoż, Kościół św. Jana i inne opowia-

dania, Łowicz 2004; Tegoż, Kościół św. Leonarda w Łowiczu: i jego funkcje społeczne, Łowicz 

1982; Tegoż, Kwietniowy patron Łowicza: w 1000 rocznicę śmierci świętego Wojciecha jego 

najeżone paradoksami życie przypomina ks. dr Zbigniew Skiełczyński, „Nowy Łowiczanin”, 

1997, nr 17, s. 8; Tegoż, Łowiccy lekarze XV-XIX w., Łowicz 1979; Tegoż, Łowicki epizod Pio-

tra Skargi, „Masovia Mater”, 2003, nr 13, s. 3; Tegoż, Łowicki próg kościoła, Warszawa 1994; 

Tegoż, Łowickie ex librisy (Przy bocznym ołtarzu), „Masovia Mater”, 1998, nr 21, s. 6; Tegoż, 

Miasto w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej, [w:] Kołodziejczyk R. (red.), Łowicz. Dzieje 

miasta, Warszawa 1986, s. 127-160; Tegoż, Nad dachami Łowicza: panorama miasta, „Masovia 

Mater”, 2002, nr 11 s. 7; Tegoż, O dwóch arcyrzadkich księgoznakach z Biblioteki Kapitulnej    

w Łowiczu, Łowicz 1993; Tegoż, Okoliczności utworzenia archidiecezji warszawskiej i pryma-

sostwa w Warszawie, [w:] Wysocki J. (red.), Prymasi i prymasostwo w dziejach państwa i naro-

du polskiego, Warszawa 2002, s. 59-78; Tegoż, Pierwsze spotkanie z Janem Wegnerem (Piórem 

i kropidłem), „Masovia Mater”, 2004, nr 8, s. 10; Tegoż, Po lodzie czy przez błoto? (Piórem       
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i kropidłem), „Masovia Mater”, 2002, nr 8, s. 5; Tegoż, Polacy dopięli swego (Piórem i kropi-

dłem), „Masovia Mater”, 2002, nr 17, s. 5; Tegoż, Powstanie parafii Św. Ducha w Łowiczu       

w 1404 r., Łowicz 2004; Tegoż, Prymas od siedmiu radości (Piórem i kropidłem), „Masovia 

Mater”, 2004, nr 2, s. 10; Tegoż, Przy bocznym ołtarzu, Łowicz 1998; Tegoż, Roztruchan jak 

praca magisterska (Piórem i kropidłem), „Masovia Mater”, 2002, nr 12, s. 6; Tegoż, Rybak na 

Rynku, Łowicz 2002; Tegoż, Rzeczpospolita Łowicka (Przy bocznym ołtarzu), „Masovia Mater”, 

1997, nr 8, s. 2; Tegoż, Setnik muzyków łowickich XVII i XVIII wieku, Łowicz 1993; Tegoż, 

Słownik muzyków łowickich XVII i XVIII wieku, Łowicz 1984; Tegoż, Stan wojenny w Łowiczu 

na wesoło, Łowicz 2001; Tegoż, Superekslibrisy z Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu „Studia The-

ologica Varsaviensia”, t. 28, 1990; Tegoż, Szkice do kościelnych dziejów Łowicza, Łowicz 2004; 

Tegoż, Szkice z dziejów sztuki w Łowiczu, Łowicz 1981; Tegoż, Św. pamięci ksiądz Józef Wiete-

ska: podejrzliwie patrzył na wszelkie nowości…, „Nowy Łowiczanin”, 1991, nr 21, s. 6; Tegoż, 

Święty ogień poświęcenia: Kaznodzieja Zmartwychwstałej Polski, „Masovia Mater”, 1998,      

nr 19, s. 4-5; Tegoż, Tajemnicze róże: z dziejów kościoła św. Ducha w Łowiczu, „Masovia Ma-

ter”, 2003, nr 2, s. 5; Tegoż, Testament więźnia łowickiego zamku (Przy bocznym ołtarzu), „Ma-

sovia Mater”, 1998, nr 5, s. 2; Tegoż, Wielowiekowe tradycje nauki i oświaty w Łowiczu, „Ma-

sovia Mater” 1999, nr 11, s. 3; Tegoż, Wieże nad Łowiczem, Łowicz 2003; Tegoż, Zagadki         

z drogi naukowej papieża, „Masovia Mater”, 1999, nr 12, s. 4; Tegoż, Zalotna łowicka Klio: 

muza historii, Łowicz 2002; Tegoż., Zbiór akt gospodarczych kapituły dotyczących kapitałów, 

[w:] Krykowski J. (red.), „Studia Loviciensia”, 1999, nr 1, s. 132-166; Tegoż, Owczarek A.,      

Z dziejów książki w Łowiczu XV-XVIII w., Łowicz 1978; Tegoż, Życie umysłowe w dawnym Ło-

wiczu, Łowicz 2004; Tegoż, Życie umysłowe w dawnym Łowiczu, „Roczniki Łowickie” 2003,    

t. 1, s. 11-40. 

 

SKORUPSKA Lubomira 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). 

 

SOŁTYSZEWSKA Marianna (ur. 1927 r.) 

Działaczka społeczna, polityczna. Poseł na Sejm PRL 3. Kadencji (1961-1965) Wielo-

letnia prezes Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka” 

(1953-1993). Niektóre źródła podają imię Maria. 
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STASYKIW Olga (1942-2010) 

Kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. Przyjaciółka Teresy Borkowskiej 

(Naczelnik Łowicza). Uczestniczka zebrania powołującego Radę Naukową Stacji Na-

ukowej MOBN w Łowiczu (1977). 

 

STĘPNIEWSKA Hanna 

Bibliotekarka pracująca w Bibliotece Miejskiej w Łowiczu. Podczas okupacji niemiec-

kiej udało jej się schować i uchronić przed zniszczeniem część księgozbioru łowickiej 

książnicy. Dzięki powołaniu Miejskiej Komisji Bibliotecznej (1945) udało się reakty-

wować bibliotekę w 1947 r. Z ramienia Magistratu inicjatywą przewodził Maurycy 

Klimecki. 

 

STOKOWSKI Wacława 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). 

 

SUCHOŻEBRSKA Janina (1908-1976) 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). 

 

SUT Czesław (ur. 1924 r.) 

Nauczyciel, pisarz, działacz młodzieżowy i ludowy. Autor wielu artykułów i publikacji, 

m.in. podręczników dla szkół ekonomicznych i handlowych. Zajmuje się problematyką 

społeczno-oświatową regionu łowickiego. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarstwa 

Wiejskiego w Łodzi (1950) i Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (WSGW w Łodzi 

została zlikwidowana). Studiował  także na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 

Łódzkiego (towaroznawstwo). Działacz ludowy (PSL – ZSL – PSL). Członek Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Klubu Katolic-

kiego w Łowiczu, Towarzystwa Dom Ludowy, przewodniczący sekcji historycznej Lu-

dowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego,  założyciel i członek Klubu Myśli Lu-

dowej. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem 30-lecia 

Polski Ludowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Pamiątkowym Medalem „1136 – 1986 Łowicz”, Nagrodą Ministra 

Oświaty i Wychowania – I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wy-
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chowawczej, Nagrodą Prezesa Zarządu Głównego CRS „SCh” za szczególne osiągnię-

cia w pracy pedagogicznej w szkolnictwie zawodowym spółdzielczości rolniczej „Sch”, 

Medalem Izby Rzemieślniczej w Łodzi za zasługi dla rozwoju rzemiosła, Odznaką Za-

służony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Odznaką Zasłużony dla Spółdzielczości „Sch”, 

Medalem im. Wincentego Witosa za zasługi dla Ruchu Ludowego, Nagrodą im. Włady-

sława Grabskiego w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Sut Cz., Jażdzyk S. (red.), Łowicka Handlówka 1906-2006. Z dziejów szkół handlowych i eko-

nomicznych w Łowiczu, Łowicz 2006; Tegoż, Działalność Towarzystwa „Dom Ludowy” w Ło-

wiczu w latach 1934-2014, Łowicz 2014; Tegoż., Historia działaczy ludowych i oświatowych 

Ziemi Łowickiej, Warszawa 2014; Tegoż, Józef Rutkowski – założyciel i wójt gminy Domaniewi-

ce, „Roczniki Łowickie” t. VI, Łowicz 2003, s. 217-228; Tegoż, Łowicka Szkoła Handlowa      

w latach 1945-1970, Łowicz 2002; Tegoż, Łowicka Szkoła Handlowa w latach 1945-1970          

i dzieje łowickiego „ekonomika”, „Roczniki Łowickie”, t. II, Łowicz 2004, s. 271-288; Tegoż, 

Martyrologia mieszkańców Ziemi Łowickiej w latach 1939-1945, Łowicz 2016; Tegoż,            

Na wspomnienia pt. Łowicki „Ekonomik”, Łowicz 2003; Tegoż, Prof. Wojciech Kruk, Łowicz 

2009; Tegoż, Straty szkół łowickich w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Łowicz 

2009; Tegoż, Tragiczne losy wsi Skaratki w czasie II wojny światowej, „Roczniki Łowickie”,      

t. VII, Łowicz 2009, s. 53-73; Tegoż, Wojciech Kruk – nestor nauczycieli szkół łowickich, 

„Roczniki Łowickie”, t. V, Łowicz 2007, s. 184-198. 

 

SZAJNOWA Maria 

Członek (asesor) I Zarządu Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1957-1958). 

 

SZAWEL Aleksander 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). 

 

SZUMAN Ziemowit 

Kierownik Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział w Łowiczu (do 1953 r.) 

 

SZYMAŃSKI Andrzej 

Akordeonista w kapeli akompaniującej Zespołowi Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” 

(lata 80. XX w.). 
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Ś 

ŚWIĄTKOWSKA Anna (1915-2007) 

Etnograf, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział w Łowiczu. Druga żona 

Henryka Świątkowskiego. Organizatorka wielu wystaw udostępnianych zwiedzającym 

łowickie muzeum. Słuchaczka Uniwersytetu Ludowego im. Wł. Orkana w Szycach nie-

daleko Krakowa. Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. 

Oprowadzała po muzeum, prowadziła lekcje muzealne. Współpracowała ze Spółdziel-

nią Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka" w Łowiczu, PTTK. 

Konsultant etnograficzny dla spółdzielni „Sztuka Łowicka”. 

 

Świątkowska A., Dwudziestolecie Polski Ludowej w rysunkach dzieci, Łowicz 1964; Tejże, 

Hafty w stroju łowickim, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1, Warszawa 1981; Tejże, Łowickie tkac-

two odzieżowe, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1, Warszawa 1984; Tejże, Łowickie zwyczaje i ob-

rzędy doroczne, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”, nr 8, Poznań 1974; 

Tejże, Łowickie zwyczaje i obrzędy rodzinne w procesie zmian, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 

t. 20, Łódź 1978; Tejże, Łowicka wycinanka, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 2, Warszawa 1961; 

Tejże, Staniki w łowickim stroju, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 4, Warszawa 1981; Tejże, Sztuka 

ludowa Ziemi Łowickiej, „Literatura Ludowa”, nr 1-2, Warszawa 1961; Tejże, Wnętrze chałupy 

księżackiej XIX i XX wieku, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1, Warszawa 1966; Tejże, Wycinanki 

Elżbiety Żaczek. Wystawa prac 60-lecia twórczości, Łowicz 1962; Tejże, Wycinanki Strychar-

skich. „Trzy pokolenia Strycharskich” – Katalog wystawy wycinanek łowickich trzech pokoleń 

rodziny Strycharskich – wystawa jubileuszowa, Łowicz 1960; Tejże, Świątkowski H., III Do-

roczna wystawa plastyków łowickich, Łowicz 1963-1964; Tejże, Świątkowski H., IV Doroczna 

wystawa łowickich plastyków, Łowicz 1964; Tejże, Świątkowski H., X Wystawa plastyków ło-

wickich, Łowicz 1976; Tejże, Świątkowski H., XI wystawa łowickich plastyków, Łowicz 1978; 

Tejże, Świątkowski H., 65-lecie twórczości Marianny Sut, Łowicz 1973; Tejże, Świątkowski H., 

75-lecie twórczości Franciszki Burzyńskiej z Błędowa, Łowicz 1963; Tejże, Świątkowski H., 

Bolimowska ceramika Konopczyńskich. Wystawa z racji 50-cio letniej twórczości artystycznej, 

Łowicz 1967; Tejże, Świątkowski H., Dwadzieścia lat działalności Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum w Łowiczu, Łowicz 1980; Tejże, Świątkowski H., Le musee de Łowicz. Guide, War-

szawa 1971; Tejże, Świątkowski H., Łowicka sztuka ludowa, Łowicz 1989; Tejże, Świątkowski 

H., Łowicka sztuka ludowa, Warszawa 1996; Tejże, Świątkowski H., Łowickie. Noty biograficz-

ne twórców ludowych regionu łowickiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 14, Łódź 1972; 
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Tejże, Świątkowski H., Łowickie wycinanki, Warszawa 1989; Tejże, Świątkowski H., Malarstwo 

i Grafika Teodora Klownowskiego, Łowicz 1977; Tejże, Świątkowski H., Muzeum w Łowiczu. 

Przewodnik, Warszawa 1968; Tejże, Świątkowski H., Muzeum w Łowiczu. Przewodnik, War-

szawa 1971; Tejże, Świątkowski H., Muzeum w Łowiczu. Przewodnik, Warszawa 1989; Tejże, 

Świątkowski H., Twórczość Justyny Grzegory. Wystawa z racji 50-cioletniej twórczości arty-

stycznej, Łowicz 1971; Tejże, Świątkowski H., Wycinanki Katarzyny Guzek i Zofii Wiechno. 

Wystawa wycinanek, Łowicz 1966; Tejże, Świątkowski H., Wystawa malarstwa Zofii Mitrężan-

ki, Łowicz 1965; Tejże, Świątkowski H., Wystawa malarstwa Zofii Mitrężanki, Łowicz 1976; 

Tejże, Świątkowska A., Świątkowski H., Zofia Mitrężanka, Ziemia Łowicka w malarstwie, War-

szawa 1980. 

 

ŚWIĄTKOWSKI Henryk (1909-1999) 

Etnograf, muzealnik, działacz społeczny. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie 

oddział w Łowiczu. Dwukrotnie żonaty: z Jadwigą Chełmińską (etnografem) i Anną      

z Małychów (także etnografem). Członek wielu organizacji społecznych, należał m.in. 

do OSP w Złakowie Kościelnym, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. Praco-

wał nad stworzeniem mini-skansenu przy gmachu muzeum. Był inicjatorem Łowickie-

go Parku Etnograficznego. Pisał artykuły naukowe z zakresu etnografii. 

 

Świątkowski H., V Doroczna wystawa łowickich plastyków, Łowicz 1966; Tegoż, VI Doroczna 

wystawa łowickich plastyków, Łowicz 1968; Tegoż, VII Doroczna wystawa łowickich plasty-

ków, Łowicz 1968; Tegoż, III Wystawa prac plastyków-amatorów Ziemi Łowickiej, Łowicz 

1979; Tegoż, Adaptacje łowickiego haftu ludowego, Łowicz 1982; Tegoż, Czwarta wystawa 

prac malarzy amatorów Ziemi Łowickiej, Łowicz 1983; Tegoż, Dawne wesele łowickie, „Litera-

tura Ludowa”, nr 1-2. Warszawa 1961; Tegoż, Druga wystawa prac malarzy amatorów, Łowicz 

1975; Tegoż, Dwudziestopięciolecie działalności Muzeum w Łowiczu. Kronika. Jubileusz pięć-

dziesięciolecia pracy naukowej prof. dr Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, „Łódzkie Studia 

Etnograficzne”, t. 20, Łódź 1978; Tegoż, Dzieje regionu łowickiego, „Literatura Ludowa”, nr 1-

2, Warszawa 1961; Tegoż, Gobeliny i biżuteria w Cepelii, Łowicz 1981; Tegoż, Ks. Aleksander 

Wasilewski, życie i działalność 1836-907, Złaków Kościelny 1938; Tegoż, Ludowe tkactwo       

w Łowickiem, „Prace i materiały Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi”, nr 27, 

Łódź 1987; Tegoż, Łowickie. Przewodnik po Ziemi Łowickiej, Łódź 1971; Tegoż, Łowickie bu-

downictwo ludowe, Warszawa 1973; Tegoż, Łowickie budownictwo ludowe w fotogramach, 

Łowicz 1976; Tegoż, Łowickie budynki inwentarskie i gospodarcze w XIX i w pierwszej połowie 
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XX wieku, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”, t. 14, Poznań 1984; Te-

goż, Łowickie chałupy XIX i pierwszej połowy XX wieku, „Rocznik Muzeum Narodowego Rol-

nictwa w Szreniawie”, nr 9, Poznań 1976; Tegoż, Łowickie wycinanki na przestrzeni wieku, 

Muzeum w Łowiczu 1960; Tegoż, Malarstwo Anny Wirhanowicz, Łowicz 1979; Tegoż, Malar-

stwo Stanisława Rotstada, Łowicz 1985; Tegoż, Malarstwo Tadeusza Kozłowskiego, Łowicz 

1977; Tegoż, Muzeum w Łowiczu, „Literatura Ludowa”, nr 1-2, Warszawa 1961; Tegoż, Ośro-

dek plenerowy budownictwa ludowego Muzeum w Łowiczu, Łowicz 1968; Tegoż, Ośrodek ple-

nerowy budownictwa ludowego Muzeum w Łowiczu, Łowicz 1970; Tegoż, Pasiak łowicki na 

przestrzeni wieku, jego przemiany i promieniowanie, „Sztuka Ludowa województwa łódzkie-

go”, Warszawa 1958; Tegoż, Pięćdziesięciolecie twórczości Józefa Grzegorego, rzeźba, Łowicz 

1984; Tegoż, Pięćdziesięciolecie twórczości Henryka Burzyńskiego, Łowicz 1980; Tegoż, Po-

moc sąsiedzka przy budowie. Prace etnograficzne, 1936; Tegoż, Przewodnik po Muzeum w Ło-

wiczu, Łowicz 1959; Tegoż, Rysunki architektury Tomasza Kornackiego, Łowicz 1980; Tegoż, 

Samodziały łowickie. Wystawa z okazji 25-lecia działalności Muzeum w Łowiczu, Łowicz 

1977; Tegoż, Starodawny haft łowicki, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 3, Warszawa 1960; Tegoż, 

Sztuka Ludowa regionu łowickiego. Katalog wystawy sztuki rękodzieła ludowego. Łódź – Mło-

dzieżowy Dom Kultury, maj 1955; Tegoż, Wesele Boryny w Lipcach Reymontowskich. 40-lecie 

amatorskiego zespołu regionalnego w Lipcach Reymontowskich, Lipce Reymontowskie 1972; 

Tegoż, Współczesna sztuka ludowa, woj. skierniewickiego, Łowicz 1983; Tegoż, Wystawa ma-

larstwa Jana Sławińskiego, Łowicz 1978; Tegoż, Wystawa malarstwa Zdzisława Pągowskiego, 

Łowicz 1963; Tegoż, Wystawa prac malarzy amatorów ziemi łowickiej, Łowicz 1966; Tegoż, 

Zbiory etnograficzne w Łowiczu, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 3, Łódź 1961; Tegoż, 

Zdobnictwo papierowe i jego twórcy w Łowickiem, [w:] Kołaczyński J., Kuczyński J., (red.), 

Roczniki Łowickie, Łowicz 1973, s. 83-92; Tegoż, Świątkowska A., III Doroczna wystawa pla-

styków łowickich, Łowicz 1963-1964; Tegoż, Świątkowska A., IV Doroczna wystawa łowickich 

plastyków, Łowicz 1964; Tegoż, Świątkowska A., X Wystawa plastyków łowickich, Łowicz 

1976; Tegoż, Świątkowska A., XI wystawa łowickich plastyków, Łowicz 1978; Tegoż, Świąt-

kowska A., 65-lecie twórczości Marianny Sut, Łowicz 1973; Tegoż, Świątkowska A., 75-lecie 

twórczości Franciszki Burzyńskiej z Błędowa, Łowicz 1963; Tegoż, Świątkowska A., Bolimow-

ska ceramika Konopczyńskich. Wystawa z racji 50-cio letniej twórczości artystycznej, Łowicz 

1967; Tegoż, Świątkowska A., Dwadzieścia lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Muzeum    

w Łowiczu, Łowicz 1980; Tegoż, Świątkowska A., Le musee de Łowicz. Guide, Warszawa 1971; 

Tegoż, Świątkowska A., Łowicka sztuka ludowa, Łowicz 1989; Tegoż, Świątkowska A., Łowic-

ka sztuka ludowa, Warszawa 1996; Tegoż, Świątkowska A., Łowickie. Noty biograficzne twór-

ców ludowych regionu łowickiego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 14, Łódź 1972; Tegoż, 
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Świątkowska A., Łowickie wycinanki, Warszawa 1989; Tegoż, Świątkowska A., Malarstwo        

i Grafika Teodora Klownowskiego, Łowicz 1977; Tegoż, Świątkowska A., Muzeum w Łowiczu. 

Przewodnik, Warszawa 1968; Tegoż, Świątkowska A., Muzeum w Łowiczu. Przewodnik, War-

szawa 1971; Tegoż, Świątkowska A., Muzeum w Łowiczu. Przewodnik, Warszawa 1989; Tegoż, 

Świątkowska A., Twórczość Justyny Grzegory. Wystawa z racji 50-cioletniej twórczości arty-

stycznej, Łowicz 1971; Tegoż, Świątkowska A., Wycinanki Katarzyny Guzek i Zofii Wiechno. 

Wystawa wycinanek, Łowicz 1966; Tegoż, Świątkowska A., Wystawa malarstwa Zofii Mitrężan-

ki, Łowicz 1965; Tegoż, Świątkowska A., Wystawa malarstwa Zofii Mitrężanki, Łowicz 1976; 

Tegoż, Świątkowska A., Zofia Mitrężanka, Ziemia Łowicka w malarstwie, Warszawa 1980. 

 

 

T 

 

TARKA Maria 

Sekretarz I Zarządu Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

TATAJ Władysław 

Działacz Towarzystwa „Dom Ludowy” w Łowiczu. Zastąpił na stanowisku prezesa 

Włodzimierza Kuphala (1945). 

 

TELEMAN Stanisław (1930-2011) 

Nauczyciel, działacz społeczny. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu i o 

Liceum Pedagogicznego w Łowiczu. Współtwórca Łowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej. Początkowo wiceprezes (1957-967), potem prezes (1967-1970). Wiceprezes III       

i IV Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej (1976-1986). W 1986 

r. objął funkcję ostatniego prezesa tej organizacji. Od 1984 r. prezes oddziału Szarych 

Szeregów w Łowiczu. 

 

Teleman S., Kutkowski H., 10 lat Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Warszawa 1969; Tegoż, 

25 lat Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu, „Roczniki Łowickie”, t. VIII, Ło-

wicz 2010, s. 263-293; Tegoż, Ludwiczak J., Wróbel J., Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa     

w Łowiczu 1957-2007, Łowicz 2007. 
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TRAWIŃSKA Irena (1911-1983) 

Prawniczka, działaczka społeczno-kulturalna. Członek założyciel Towarzystwa Przyja-

ciół Muzeum w Łowiczu (1959). Wiceprezes I Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowi-

cza i Ziemi Łowickiej (1970-1973). Córka Franciszka Trawińskiego (bankowca, radne-

go miasta Łowicza, prezesa Zarządu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łowiczu)    

i Kamilli Trawińskiej (współpracowała z Karolem Rybackim w jego drukarni). Praco-

wała w komisji badania zbrodni hitlerowskiej. 

 

Trawińska I., Serwański E. (red.), Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania – zdjęcia, 

Poznań 2016. 

 

 

W 

WARCHAŁOWSKI Walerian (ur. 1954) 

Historyk, kierownik, a potem dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oddział      

w Łowiczu (1985-2008). Działacz społeczno-kulturalny. Członek założyciel Łowickie-

go Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1992). Zilustrował wiele wydawnictw dotyczących 

Łowicza i jego historii. 

 

Warchałowski W., Historia zbiorów Władysława Tarczyńskiego i Muzeum Miejskiego w Łowi-

czu 1907-1939, Łowicz 1997; Tegoż, Kult i ikonografia św. Jana Nepomucena w Łowiczu, „Ma-

zowieckie Studia Humanistyczne”, Łowicz 2003, nr 1/2, s. 153-164; Tegoż, Ogród generała 

Stanisława Klickiego w Łowiczu, „Ochrona Zabytków”, 1998, nr 51/4, s. 351-360; Tegoż, Wła-

dysław Tarczyński i jego idea muzeum w Łowiczu, Łowicz 1988; Tegoż, Kostrzewa Z., Łowickie 

Pelikany, Łowicz 2006; Tegoż., Kostrzewa Z., Pelikany znad Bzury, Łowicz 2008; Tegoż, Ko-

strzewa Z., W gnieździe pelikana, Łowicz 2001. 

 

WĄTRÓBSKA-WDOWIARSKA Anna Beata (ur. 1960 r.) 

Rzeźbiarka – medalierka. Absolwentka Warszawskiej ASP (1987). Specjalizację ukoń-

czyła pod kierunkiem prof. Zofii Demkowskiej. Dyplom obroniła u prof. Stanisława 

Słoniny. Jej pracę dyplomową nagrodzono medalem im. prof. Mariana Wnuka. Medale, 

które wykonuje otrzymywały wiele prestiżowych nagród. Zaprojektowała medal z oka-

zji 850-lecia Łowicza. 
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WEGNER Jadwiga (1911-2002) 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Żona Jana 

Wegnera. 

 

WEGNER Jan (1909-1996) 

Historyk, kustosz, kurator nieborowskiego oddziału Muzeum Narodowego w Warsza-

wie (1945-1970), nauczyciel łowickiego gimnazjum. Działacz POW i ZWZ – AK. Au-

tor scenariusza ekspozycji działu historycznego w Muzeum Narodowym w Warszawie 

oddział w Łowiczu. Historyk nie tylko z wykształcenia, ale także z zamiłowania. Autor 

publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dziejów Łowicza i regionu. 

Członek wielu towarzystw naukowych i organizacji społecznych. Uchwałą Rady Miej-

skiej w Łowiczu Nr XXXVII/347/97 z 25 IX 1997 r. otrzymał tytuł Honorowego Oby-

watela Łowicza. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Lu-

dowej, Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Medalem za Zasłu-

gi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem 

za Zasługi dla Obronności Kraju. 

 

Wegner J., Adam z Bochenia – chłopski syn rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Zielony 

Sztandar”, 1963, nr 58; Tegoż, Adam z Bochenia, uczony i lekarz królów, „Głos Robotniczy”, 29 

II – 1 III 1964; Tegoż, Akademickie Koło Łowiczan a sprawy kulturalno-oświatowe, „Życie 

Łowickie”, 1932, nr 41; Tegoż, Akt urodzenia Józefa Chełmońskiego, „Życie Łowickie”, 1932, 

nr 29; Tegoż, Apoloniusz Kędzierski malarz warszawski, „Stolica”, 1961, nr 46; Tegoż, Arkadia, 

Warszawa 1948; Tegoż, Arkadia, [w:] Encyklopedia Współczesna, Warszawa, 1958, nr 12-24; 

Tegoż, Arkadia, Warszawa 1963. (streszczenie w j. francuskim i rosyjskim); Tegoż, Arkadia, 

Nieborów i Żelazowa Wola w malarstwie Zdzisława Pągowskiego, „Stolica”, 1963, nr 46; Te-

goż, Artur Zawisza Czarny, Łowicz 1979; Tegoż, Artur Zawisza Czarny. Partyzant z roku 1833, 

„Stolica”, 1959, nr 19; Tegoż, Artykuł wstępny (motto – słowa hetmana Stefana Czarnieckiego: 

„Ludzie są śmiertelni a Rzeczpospolita – wieczna”),  „Niepodległość”, 1941. (łowickie czasopi-

smo konspiracyjne); Tegoż, Bardzo polskie miasto (Łowicz), „Głos Robotniczy”, 19 VIII 1961; 

Tegoż, Biblioteka nieborowska, „Rocznik MNW”, t. 5, 1960. (streszczenie w j. rosyjskim i fran-

cuskim); Tegoż, Bitwa pod Wolą Cyrusową (4 IX 1863), „Głos Robotniczy”, 31 VIII – 1 IX 

1963; Tegoż, Bronię terenu zamkowego w Łowiczu, „Głos Robotniczy”, 15 XII 1966; Tegoż, 

Buława Czarnieckiego w rękach gen J. H. Dąbrowskiego, „Polska Zbrojna”, 1937, nr 50; Tegoż, 

Co było w gołębniku? (dot. sztuki scenicznej I. Nikorowicza), „Łowiczanin”, 1930, nr 15; Tegoż, 
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Chełmoński w Paryżu, „Odrodzenie”, 1950, nr 7; Tegoż, Czyn żołnierski 17 pułku ułanów         

w 1939 r. pod Sobotą i Walewicami, „Głos Robotniczy”, 25 IX 1969; Tegoż, Do charakterystyki 

Chełmońskiego, [w:] Wegner J. (red.), Józefowi Chełmońskiemu w hołdzie Ziemia Łowicka, 

Łowicz 1934, s. 14 -15; Tegoż, Drewno Łukasz (zm. 1652), aptekarz, wójt, ławnik i „burmistrz 

powietrzny” starej Warszawy, „PSB”, t. 5, Kraków 1939; Tegoż, Dunikowski w Nieborowie, 

„Stolica”, 1958, nr 13; Tegoż, Działalność generała Klickiego w Łowiczu przed powstaniem 

listopadowym, „Życie Łowickie”, 1932, nr 3; Tegoż, Dzieje zamku w Łowiczu, „Stolica”, 1966, 

nr 6; Tegoż, Echa 1863 roku w „Chłopach” Reymonta, „Stolica”, 1967, nr 50; Tegoż, Et in Ar-

cadia ego, „Nowiny Literackie”, 1947, nr 35; Tegoż, Filmowa wizja bitwy pod Raszynem, „Sto-

lica”, 1964, nr 38; Tegoż, Generał Stanisław Klicki, „Życie Łowickie”, 1932, nr 21; Tegoż, Giza 

Aleksander (II), burmistrz Starej Warszawy (XVII w.), „PSB” t. 7, Wrocław 1959-1960; Tegoż, 

Humoreski z katalogu Biblioteki Miejskiej i uwagi, „Łowiczanin”, 1929, nr 47-49; Tegoż, In-

struktaż Burgrabiego Nieborowskiego z r. 1783, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 1948, nr 3-

4; Tegoż, Instruktaż ekonomiczny dóbr nieborowskich z 1777 r., „Teki Archiwalne”, t. 1, 1953; 

Tegoż, Jacek Malczewski (wspomnienie pośmiertne), „Łowiczanin”, 1929, nr 43; Tegoż, Jan 

Kiliński w Łowiczu 1794 r., „Życie Gromadzkie”, 1936, nr 17; Tegoż, Jednodniówka (informa-

cja o wydawnictwie poświęconym J. Chełmońskiemu), „Życie Gromadzkie”, 1934 , nr 13; Te-

goż, Joachim Lelewel jako człowiek, „Łowiczanin”, 1929,  nr 48-50; Tegoż, Józef Chełmoński 

1849-1914, Warszawa 1949; Tegoż, Józef Chełmoński, Warszawa 1958; Tegoż, Józef Chełmoń-

ski a Ziemia Łowicka, „Ziemia”, R XXVI, 1936; Tegoż, Józef Chełmoński w świetle korespon-

dencji, Wrocław 1953; Tegoż, Karol Chodkiewicz, „Stolica”, 1971, nr 44; Tegoż, Kartka z dzie-

jów gmachu szkolnego w Łowiczu, [w:] Kołaczyński J., Kuczyński J. (red.), Roczniki Łowic-

kie, Łowicz 1973; Tegoż, Kazimierz Pułaski, „Łowiczanin”, 1929, nr 41; Tegoż, Klejnot Niebo-

rowa, „Stolica”, 1970, nr 33; Tegoż, Klicki Stanisław, gen. dyw. WP (1773-1847), „PSB”, t. 12, 

Wrocław 1967; Tegoż, Kronika, I Wielkopańska rezydencja wiejska; II Rok 1945; III Struktura 

organizacyjna Oddziału MNW w Nieborowie i Arkadii; IV Działalność naukowa i kulturalno 

oświatowa; V Zjazdy, konferencje, narady i plenery; VI Prace remontowo-konserwatorskie         

i rekonstrukcyjne w Nieborowie i Arkadii; VII Rola Muzeum i rozwój Nieborowa, [w:] Nieborów 

1945-1970. Księga pamiątkowa, Warszawa 1970; Tegoż, Kruczkowski w Nieborowie, „Głos 

Robotniczy”, 23 VIII 1962; Tegoż, Ku czci Józefa Chełmońskiego (informacja o obchodzie XX. 

rocznicy śmierci artysty), „Życie Gromadzkie”, 1934 , nr 11; Tegoż, K. I. Gałczyński a Niobe     

z Nieborowa, „Stolica”, 1974, nr 2; Tegoż, Leon Kruczkowski w Nieborowie, [w:] Nieborów 

1945-1970. Księga pamiątkowa, Warszawa 1970; Tegoż, List do redakcji w sprawie placu Za-

wiszy w Warszawie (fragmenty), „Express Wieczorny”, 1960, nr 189; Tegoż, List Jana Sobie-

skiego do Marysieńki pisany w Łowiczu 1672 r., „Życie Łowickie”, 1933, nr 7-8; Tegoż, Łowic-
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ka kolonia Kościuszki, „Głos Robotniczy”, 17 XI 1968; Tegoż, Łowicki gmach gimnazjalny      

w 1863-1864 r., „Życie Gromadzkie”, 1936, nr 4; Tegoż, Łowickie lata szkolne Józefa Chełmoń-

skiego, „Życie Łowickie”, 1932,  nr 36; Tegoż, Łowicz w latach „Potopu”, Łowicz 1947; Te-

goż, Łowicz w połowie XVII wieku. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego War-

szawskiego, Warszawa 1946; Tegoż, Łowicz w „Popiołach” Żeromskiego, „Głos Robotniczy”, 

13 – 14 II 1965; Tegoż, Majolika nieborowska w akwarelach Maji Berezowskiej, „Stolica”, 

1962, nr 17; Tegoż, Małuszyński Marian (1903-1944), historyk, kartograf, bibliotekarz, „PSB”, 

Wrocław 1974; Tegoż, Maria Dąbrowska o Mickiewiczu, „Życie Warszawy”, 20-21 IV 1965; 

Tegoż, Maria Konopnicka w Arkadii, „Stolica”, 1960, nr 48; Tegoż, Maria Konopnicka w Arka-

dii, Łowicz 1960; Tegoż, Maria Konopnicka w Arkadii i w Nieborowie, Warszawa 1975; Tegoż, 

Maurycy Klimecki (wspomnienie pośmiertne), „Głos Robotniczy”, 10 V 1967; Tegoż, Michał 

Kazimierz, a nie Michał Kleofas (Ogiński) i pomarańcze Rembrandta, „Stolica”, 1963, nr 7; 

Tegoż, Muzeum w Łowiczu, „Muzealnictwo”, Warszawa-Poznań, 1961, nr 10; Tegoż, Naczelny 

wódz – Marszałkiem Polski, „Życie Łowickie”, 1936, nr 45; Tegoż, Napoleon w Łowiczu, Ło-

wicz 1935. (streszczenie w j. francuskim); Tegoż, Nieborowskie ekslibrisy K. M. Sopoćki, „Sto-

lica”, 1961, nr 37; Tegoż, Nieborów, Warszawa 1954; Tegoż, Nieborów, Warszawa 1954. 

(wkładka w j. francuskim); Tegoż, Nieborów, Warszawa 1957; Tegoż, Nieborów, [w:] Encyklo-

pedia Współczesna, Warszawa, 1958, nr 12-24; Tegoż, Nieborów, Warszawa 1961. (publikacja 

w j. angielskim, tłum. Ołdakowska K.); Tegoż, Nieborów, Warszawa 1961 (publikacja w j. ro-

syjskim, tłum. Skalska L.); Tegoż, Nieborów, „Mówią Wieki”, 1961, nr 1; Tegoż, Nieborów, 

Warszawa 1964. (publikacja w j. francuskim, tłum. H. Bohosiewicz); Tegoż, Nieborów, War-

szawa 1964. (wydanie II poprawione i uzupełnione); Tegoż, Nieborów i Arkadia, Łódź 1974. 

(wersje w j. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim); Tegoż, Nieborów i Arkadia, Łódź 

1979; Tegoż, Nieborów szerzy wiedzę o Polsce, „Głos Robotniczy”, 17 VIII 1959; Tegoż, Nie-

borów w malarstwie Wacława Dobrowolskiego, „Głos Robotniczy”, 19 VIII 1961; Tegoż, Nie-

borów w odbudowie, „Stolica”, 1953, nr 36; Tegoż, Niestrudzona działaczka Ziemi Łowickiej  

(O Anieli Chmielińskiej w 25. rocznicę śmierci. Wspomnienie), „Literatura Ludowa”, 1961, nr 1-

2; Tegoż, Noakowski a Łowicz, „Życie Łowickie”, 1932, nr 14; Tegoż, Nowa wspinalnia stra-

żacka z wieży po gen. Klickim, „Życie Gromadzkie”, 1936, nr 33; Tegoż, Obrazy z Zamku Kró-

lewskiego w zbiorach nieborowskich, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. 2, 

1957. (streszczenie w j. rosyjskim i francuskim); Tegoż, Odkrycie inkunabułu medycznego         

z biblioteki Mikołaja Kopernika, „Głos Robotniczy”, 2 II 1971; Tegoż, Odnalezione portrety 

Chopina (ze zbiorów antonińskich), „Muzyka”, 1954, nr 3-4; Tegoż, Ogiński Michał Kazimierz, 

[w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa 1972; Tegoż, Okręt i Rydwan w Łowic-

kiem, „Głos Robotniczy”, 18 – 19 IV 1970; Tegoż, Oswobodzenie Warszawy w 1656 r. przez 
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„ciurów”, „Problemy”, 1956, nr 8; Tegoż, O Arkadii, „Życie Gromadzkie”, 1936, nr 23, [rec. 

do:] Seweryn S., Arkadia koło Łowicza, Włocławek 1936; Tegoż, O Arkadii i Stanisławie Trem-

beckim, „Życie Gromadzkie”, 1933, nr 7; Tegoż, O Arturze Zawiszy Czarnym. Sprawozdania z 

Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź 1960; Tegoż,      

O imieninach, porankach autorskich i spotkaniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Chopi-

nem w Nieborowie, [w:] Nieborów 1945-1970. Księga pamiątkowa, Warszawa 1970; Tegoż,     

O Józefie Chełmońskim w 50 rocznicę śmierci, „Stolica”, 1964, nr 30, 1964; Tegoż, O książce 

łowickiej z 1776 r. dedykowanej płk Fr. Piłsudskiemu, „Życie Gromadzkie”, 1935, nr 27; Tegoż, 

O malarstwie Tadeusza Kazłowskiego, [w:] Katalog wystawy w Oddziale Muzeum Narodowego 

w Łowiczu, Łowicz 1977; Tegoż, O nowym przewodniku po Łowiczu i okolicy, „Życie Łowic-

kie”, 1937, nr 23, [rec. do:] Bluhm-Kwiatkowski A., Przewodnik po Łowiczu i okolicy, Łowicz 

1937; Tegoż, O pospolitym ruszeniu zwołanym do Łowicza w 1806 r., „Życie Łowickie”, 1932, 

nr 7; Tegoż, O pracy konserwatorskiej profesora Gerarda Ciołka w Arkadii i Nieborowie,     

[w:] Nieborów 1945-1970. Księga pamiątkowa, Warszawa 1970; Tegoż, O Stefanie Mrożew-

skim, „Stolica”, 1975, nr 51-52; Tegoż, O szklanej harmoniki kręgach, „Głos Robotniczy”,       

7-8 VIII 1960; Tegoż, O Władysławie Broniewskim w Nieborowie, [w:] Nieborów 1945-1970. 

Księga pamiątkowa, Warszawa 1970; Tegoż, O wrześniu 1939 roku i ekspozycji w Muzeum WP 

w Warszawie, „Głos Robotniczy”, 31 VIII – 1 IX 1974; Tegoż, Od Arsenału warszawskiego do 

Muzeum Wojska Polskiego, „Żołnierz Wolności”, 20 XII 1973; Tegoż, Pałac Prymasowski        

w Warszawie (gmach Min. Rolnictwa i Reform Rolnych), „Ziemia”, R. XXVIII, 1938, nr 14; 

Tegoż, Pałac w Nieborowie i jego twórca Tylman – Gamerski, „Mówią Wieki”, 1976, nr 1; Te-

goż, Pałac w Walewicach, „Życie Gromadzkie”, 1934 , nr 8; Tegoż, Pamięci Jana Koteckiego, 

„Dziennik Łódzki”, 6 XII 1968; Tegoż, Pamięci Stefana Starzyńskiego, „Ziemia Łowicka”. 

Jednodniówka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, Łowicz, 

czerwiec 1970; Tegoż, Pasja naukowa Kopernika a obowiązki obywatelskie, „Głos Robotni-

czy”, 13 XII 1973; Tegoż, Paul Cazin w Nieborowie, [w:] Nieborów 1945-1970. Księga pamiąt-

kowa, Warszawa 1970; Tegoż, Polski mecenat artystyczny za Wazów, „Przegląd Kulturalny”, 

1953, nr 26, [rec. do:] Tomkiewicz W., Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku 

XVII, Wrocław 1952; Tegoż, Pomnik Czynu Powstańczego, „Głos Robotniczy”, 25-26 IX 1971; 

Tegoż, „Popioły” kręcono i w Nieborowie, „Głos Robotniczy”, 24-25 IV 1965; Tegoż, Powsta-

nie Styczniowe, „Życie Łowickie”, 1933, nr 3; Tegoż, Poznaj piękno Łowicza, „Ziemia”,          

R. XXVI, 1936, nr 12; Tegoż, Prace konserwatorskie prof. Gerarda Ciołka w Arkadii i Niebo-

rowie, „Głos Robotniczy”, 1966, nr 60; Tegoż, Przewodnik po Nieborowie, Warszawa 1960; 

Tegoż, Przyczynki do twórczości Józefa Chełmońskiego (okres paryski). Sprawozdania z posie-

dzeń z Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1949; Tegoż., Ptak Szaniawskiego, 
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„Życie Łowickie”, 1933, nr 35; Tegoż, Radziwiłł Michał Hieronim (1744-1831), miecznik wielki 

litewski, wojewoda wileński, założyciel biblioteki w Nieborowie, [w:] Słownik Pracowników 

Książki Polskiej, Warszawa 1972; Tegoż, Relacja o własnych badaniach historycznych nad 

rokiem 1863 w Łowickiem, „Biuletyn PTTK Okręgu Łódzkiego”, 1963, nr 1; Tegoż, Rewelacyj-

ne odkrycia archeologiczne (Wólka Łasiecka), „Ziemia Łęczycka”, 1959, nr 9; Tegoż, Ruch 

teatralny w Łowiczu (dot. sztuki scenicznej pt. Sprawa Jakubowskiego), „Łowiczanin”, 1930,    

nr 14; Tegoż, Sala Wenecka w Nieborowie, „Stolica”, 1977, nr 51-52; Tegoż, Sala Zwycięstwa   

w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, „Żołnierz Wolności”, 24 VII 1974; Tegoż, Sensacyj-

ne odkrycie, „Życie Gromadzkie”, 1936, nr 35; Tegoż, Sensacyjne wyniki badań archeologicz-

nych w Wólce Łasieckiej, „Głos Robotniczy”, 18 IX 1961; Tegoż, Sesja naukowa polsko-włoska 

w Nieborowie, „Głos Robotniczy”, 23 VI 1965; Tegoż, [rec. książki] Seweryn S., Arkadia koło 

Łowicza, Włocławek 1936, „Ziemia”, R. XXVI, 1936, nr 12; Tegoż, Słowo wstępne, „Biuletyn 

Koła Historyczno-Regionalnego przy I Państwowym Liceum i Gimnazjum im. ks. Poniatow-

skiego”, Łowicz 1939; Tegoż, Społeczna opieka nad zabytkami, „Głos Robotniczy”, 27 IX 

1968; Tegoż, Spotkania rodzinne w Arkadii, [w:] Śladami życia i twórczości Marii Konopnic-

kiej, Warszawa 1966; Tegoż, Stan służby gen. dyw. Stanisława Klickiego, „Życie Łowickie”, 

1936, nr 48; Tegoż, Studia plenerowe w Arkadii, „Życie Łowickie”, 1932, nr 37-39; Tegoż, Stu-

dia plenerowe w Arkadii, „Nauka i Sztuka”, 1947, nr 9 (19); Tegoż, Symboliczny grobowiec J.J. 

Rousseau w Arkadii, „Głos Robotniczy”, 29 XII 1962; Tegoż, Szlak bojowy Ludowego Wojska 

Polskiego w ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, „Zeszyty Naukowe WAP”,    

nr 85, Warszawa 1975; Tegoż, Sztuki plastyczne na Wystawie Regionalnej w Łowiczu, „Łowi-

czanin”, 1929,  nr 36-37; Tegoż, Szwedzi w Warszawie 1655-1657, Warszawa 1936; Tegoż, Śla-

dami tysiąclecia. Pierwszy druk łowicki 1566 r., „Głos Robotniczy”, 28 XII 1966; Tegoż, Ś.p. 

Karol Rybacki, „Życie Gromadzkie”, 1935, nr 47; Tegoż, Ś.p. Wacław Tokarz, „Życie Łowic-

kie”, 1937, nr 19; Tegoż, Tadeusz Kościuszko w Łowiczu, „Głos Robotniczy”, 21 X 1967; Te-

goż, Testament Artura Zawiszy Czarnego, „Przegląd Historyczny” t. 36, 1946; Tegoż, Trzydnio-

wa bitwa pod Warszawą, „Stolica”, 1956, nr 36; Tegoż, U krewnych generała Klickiego, „Życie 

Łowickie”, 1932, nr 26; Tegoż, Wacław Dobrowolski (1890-1969). Wstęp do katalogu wystawy 

pośmiertnej zorganizowanej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Radom 1970; Tegoż, 

Walka o szkołę polską w Łowiczu, Łowicz 1938; Tegoż, Warszawa w czasie najazdu szwedzkie-

go 1655-1657, Wrocław 1957, Odbitka z pracy zbiorowej: Polska w okresie drugiej wojny pół-

nocnej 1655-1660, Warszawa 1957; Tegoż, Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655-1657, 

Wrocław 1957; Tegoż, Warszawa w „Potopie” Sienkiewicza, [w:] Sienkiewicz – odczyty, War-

szawa 1960; Tegoż, Wędrówki Reymonta po Ziemi Łowickiej, „Głos Robotniczy”, 21 X 1967; 

Tegoż, Władysław Broniewski i Pablo Neruda, „Głos Robotniczy”, 4-5 II 1972; Tegoż, Włady-
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sław Stanisław Reymont na Wystawie Regionalnej w Łowiczu, „Łowiczanin”, 1929, nr 35; Te-

goż, Wrześniowe cmentarze w Łowickiem, „Stolica”, 1968, nr 38; Tegoż, Wspomnienie o pracy 

naukowej Kazimierza Piekarskiego w Łowickiem 1942-1944, „Studia nad książką”, t. 1, Wro-

cław 1951; Tegoż, Wspomnienie o Stanisławie Wiechowiczu, [w:] Nieborów 1945-1970. Księga 

pamiątkowa, Warszawa 1970; Tegoż, Wspomnienie o Władysławie Koźmianie, „Życie Łowic-

kie”, 1932, nr 37; Tegoż, Wstęp, [w:] Katalog wystawy prac malarskich i graficznych 26 III-2 IV 

1933 w Łowiczu, Łowicz 1933; Tegoż, Wstęp do katalogu wystawy malarskiej Jana Brejnaka, 

Zakład Kultury i Oświaty w Wojsku, Warszawa 1970; Tegoż, Wychowanie obywatelskie i woj-

skowe w epoce Komisji Edukacji Narodowej, „Zeszyty naukowe WAP, Z dziejów Wojska Pol-

skiego 1943-1973, nr 76, Warszawa 1973; Tegoż, Wykopaliska łowickie w świetle nauki, „Życie 

Gromadzkie”, 1934, nr 38; Tegoż, W 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Informator 

podróży wojskowo-historycznym szlakiem kopernikowskim, Warszawa 1973; Tegoż, W Niebo-

rowie powstaje film pt. Niobe, „Głos Robotniczy”, 11 X 1961; Tegoż, W pałacu książęcym nie-

daleko stolicy (Nieborów), „Polska”, 1959, nr 1; Tegoż, W sprawie ruin zamku łowickiego, „Ży-

cie Łowickie”, 1932, nr 9; Tegoż, W stulecie urodzin Apoloniusza Kędzierskiego. Był w swej 

twórczości bardzo polski, „Głos Robotniczy”, 16-17 X 1961; Tegoż, Xawery Dunikowski w Nie-

borowie, [w:] Nieborów 1945-1970. Księga pamiątkowa, Warszawa 1970; Tegoż, Ziemia Ło-

wicka a Chełmoński, „Życie Łowickie”, 1932, nr 28; Tegoż, Zmiany na mapie rozwoju kultury, 

„Głos Robotniczy”, 6 X 1966; Tegoż, Z dziejów naszej szkoły w Łowiczu (1668-1968),          

[w:] Księga Pamiątkowa Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcą-

cych w Łowiczu, Warszawa 1968; Tegoż, Z notatnika nieborowskiego. Wspomnienie o K. I. Gał-

czyńskim w Nieborowie, [w:] Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim, Warszawa 1961; Tegoż, Z po-

bytu gen. J. H. Dąbrowskiego w Łowiczu, „Życie Łowickie”, 1932, nr 8; Tegoż, Z pobytu Napo-

leona w Łowiczu 1806 r., „Życie Gromadzkie”, 1933, nr 7; Tegoż, Z rozmów nieborowskich       

o Stanisławie Noakowskim. Rozmowa z prof. dr Michałem Walickim, „Miesięcznik Literacki”, 

1967, nr 8; Tegoż, Z rozmów nieborowskich o Stanisławie Noakowskim. Rozmowa z prof. dr 

Stefanem Narębskim, „Głos Robotniczy”, 15 IV 1967; Tegoż, Z rozmów o Stanisławie Noakow-

skim, „Stolica”, 1967, nr 49; Tegoż, Z walk ludu łowickiego w 1863 roku, „Stolica”, 1963, nr 51-

52; Tegoż, Żeromski o „najszczęśliwszym dniu” gen. J.H. Dąbrowskiego, „Stolica”, 1965, nr 2. 

 

WELEZIŃSKA Wiesława 

Członek Zarządu Koła Przyjaciół Biblioteki (1976). 

 

WERYŃSKA Maria 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). 
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WIELEC Stanisław (ur. 1940 r.) 

Nauczyciel, wieloletni wicedyrektor Szkoły Rolniczej na Blichu. Absolwent Liceum 

Pedagogicznego w Łowiczu (1959), Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie Trybunal-

skim (1962) i  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, kierunek fizyka, (1968-1972). 

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” (1978-2002). Od 2003 r. związany     

z Zespołem Pieśni i Tańca „Masovia”. Członek ZNP i Komisji Rejonowej i Wojewódz-

kiej Konkursu Fizycznego. Nauczyciel fizyki w Szkole Rolniczej na Blichu (1976-

1999). W 2013 r. otrzymał nagrodę „Łowicka Róża”, za szczególne osiągnięcia w kate-

gorii „Upowszechnianie kultury”. Odznaczony: m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odzna-

ką Zasłużony Działacz Kultury. 

 

Wielec S., Łowicki folklor nad Atlantykiem, „Roczniki Łowickie”, t. VI, Łowicz 2008, s. 258-

266. 

 

WIELEMBOREK Jan 

Pierwszy po wyzwoleniu Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej. Członek SL. 

 

WIETESKA Józef (1899-1991) 

Kapłan rzymskokatolicki, prałat prepozyt Prymasowskiej Kapituły Łowickiej. Pro-

boszcz parafii kolegiackiej w Łowiczu w latach 1962-1982. Angażował się w działal-

ność społeczno-kulturalną, naukową oraz remontowo-budowlaną. Z jego inicjatywy 

wyremontowano w latach 1965-1966 kościół pw. św. Leonarda i św. Małgorzaty. 

 

Wieteska J., Archidiakonat Łowicki, Warszawa 1966; Tegoż, Jan Lipski fundator kaplicy Naj-

świętszego Sakramentu w Kolegiacie Łowickiej i budowa ołtarza, Łowicz 1984; Tegoż, Katalog 

prałatów i kanoników Prymasowskiej kapituły Łowickiej od 1433 do 1970 r., Warszawa 1971; 

Tegoż, Łowicz w latach konfederacji barskiej, Warszawa 1985; Tegoż, Moje wspomnienia 

(1889-1989), Warszawa 1992; Tegoż, Prymas Adam Komorowski fundacje w Łowiczu i pogrzeb. 

Tytuł Księstwa Łowickiego, Warszawa 1985; Tegoż, Prymas Jan Wężyk: (1575-1638), Warszawa 

1988; Tegoż, Rządy pruskie w Łowiczu w latach 1794-1806 i kasata klasztoru Bernardynów     

w kronice o Rafała Morowicza, Łowicz 1984; Tegoż, Szkice do dziejów Archidiecezji Warszaw-

skiej, Rzym 1966; Tegoż, Śmierć prymasa księcia Michała Poniatowskiego (12 sierpnia 1794 

roku), Warszawa 1991; Tegoż, Wielki ołtarz Kolegiaty Łowickiej XVII i XVIII w., Łowicz 1986; 
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Tegoż, Z dziejów drukarni prymasowskiej w Łowiczu, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszaw-

skie”, Warszawa 1952; Tegoż, Z dziejów Domu XX Emerytów, „Wiadomości Archidiecezjalne 

Warszawskie”, Warszawa 1951.  

 

WINNICKI Stefan 

Utworzył Kapelę Winnickiego, znany i popularny zespół muzyków pielęgnujący trady-

cyjną muzykę ludową regionu łowickiego. Kapela brała udział w licznych konkursach   

i zdobywała prestiżowe nagrody (m.in. konkurs Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 1969). 

Winnicki wraz ze swoją kapelą stanowił akompaniament muzyczny dla wielu wydarzeń 

kulturalnych Łowicza. Współpracował z Zespołem Pieśni i Tańca „Syntex”. 

 

WOJDA Władysław (1922-1993) 

Propagator folkloru łowickiego, gawędziarz ludowy. Związany z audycją radiową „We-

soły Autobus” (1969-1993). Kierownik Powiatowego Domu Kultury w Łowiczu (1959-

1963). Kierownik Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca (1959-1963). Po połączeniu 

ŁZPiT z Zespołem Pieśni i Tańca „Kolejarz” kontynuował współpracę. Z okazji         

35-lecia pracy twórczej zorganizowano mu benefis z uroczystą akademią i koncertem 

„Wesołego Autobusu”. Wydarzenie to połączono z 35-leciem istnienia Miejskiego Do-

mu Kultury (1989). 

 

WOSZCZYŃSKI Leszek (1931-2014) 

Choreograf, pedagog. Związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Anilana” (od 1970 r. do 

końca życia). Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki” (lata 80. XX w.). Wykła-

dowca w szkole dla Instruktorów Tańca Ludowego Zespołów Polonijnych w Lublinie. 

Odznaczony: Odznaką za zasługi dla Miasta Łodzi, Srebrnym Medalem Gloria Artis, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą Miasta Łodzi, Honorowym 

Medalem Wojewody Łódzkiego i Honorowym Medalem „Serce Dziecku”.  

 

WÓJCICKI JACEK 

Pierwszy kierownik ośrodka „Praktyczna Pani” (od 1965 r.). 
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WRÓBEL Stanisław 

Członek pierwszego składu Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Późniejszy 

kierownik zespołu, obecnie związany z Zespołem Ludowym „Ksinzoki”. Propagator 

folkloru łowickiego. 

 

WYCZÓŁKOWSKA-PAKULSKA Maria (1913-1995) 

Niektóre źródła podają nazwisko: Pakulska. Bibliotekarka. Przedwojenna nauczycielka 

Państwowego Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego. Kierownik łowickiej książni-

cy (1945-1961). 

 

Wyczółkowska-Pakulska M., Biblioteki w powiecie łowickim, Łowicz 1970; Tejże, Rozwój czy-

telnictwa w pow. łowickim w latach 1945-1972 [w:] Kołaczyński J., Kuczyński J., (red.), Rocz-

niki Łowickie, Łowicz 1973, s. 31-39. 

 

WYSOCKI Wiesław Jan (ur. 1950) 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej. 

Działacz niepodległościowy „Solidarności”, Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego 

Solidarność w Łowiczu. Dziennikarz, współpracował z pismami „Kierunki” i „Tygo-

dnik Mazowsze”, współzałożyciel „Nowego Łowiczanina”. Dziekan Wydziału Nauk 

Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXXVII/347/97 z 25 IX 1997 r. otrzymał tytuł 

Honorowego Obywatela Łowicza. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-

dzenia Polski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą i Komandorią Orderu Św. Stanisława, 

Krzyżem Św. Wiktorii Pro Ecclesiae Lovicensis, Krzyżem „Milito pro Christo”, Krzy-

żem Wolności i Solidarności, Krzyżem Zasługi (Złotym i Srebrnym), Krzyżem Honoru 

Związku Legionistów Polskich, Krzyżem Zasługi Związku Piłsudczyków, Krzyżem 

Solidarności Polskich Kombatantów, Krzyżem Pamiątkowym 3. Dywizji Strzelców 

Karpackich, Krzyżem „Zasłużony dla ZKRPiWP”, Krzyżem Sybiraków, Medalem Ko-

misji Edukacji Narodowej, Medalem Społecznej Fundacji Narodu Polskiego „Polonia 

mater nostra est”, Medalem Dziedzictwa Kresów wschodnich, Złotym Medalem „Za-

służony dla obronności”, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Me-

dalem Pamięci Ofiar Katynia, Medalem Katyńskim; Medalem „Pro Memoria” oraz wie-

loma innymi odznakami resortowymi, pamiątkowymi i kombatanckimi. 
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Wysocki W. J., 10 Pułk Piechoty 1918-1939, Warszawa 1997; Tegoż, 10 Pułk Piechoty w kam-

panii wrześniowej, Łowicz 2009; Tegoż, August Emil Fieldorf, Warszawa 2000; Tegoż, Bóg na 

nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Oświęcim – Maj-

danek – Stutthof), Warszawa 1982; Tegoż, Cień Zawiszy. Ostatnie lata marszałka Edwarda Śmi-

głego-Rydza, Warszawa 1991; Tegoż (red.), Collegium lovicense (szkice z dziejów pijarów        

w Łowiczu), Łowicz 1985; Tegoż, Działalność Biblioteki Związku Katolickiego w Chruślinie      

w latach 1907-1912 (Przyczynek do dziejów czytelnictwa ludowego), Łowicz 1993; Tegoż, 

Edward Śmigły-Rydz, malarz i poeta, Warszawa 1997; Tegoż, Leksykon prasy łowickiej, Łowicz 

1998; Tegoż, Niedoszły rokosz łowicki 1672-1673 (Sobieskiego związki z Łowiczem), Łowicz 

1984; Tegoż, Pomnik Synom Ziemi Łowickiej Bojownikom o Niepodległość, Łowicz 1986; Te-

goż, Rotmistrz Witold Pilecki, Warszawa 1986; Tegoż, Rotmistrz Pilecki 1901-1948, Warszawa 

1994; Tegoż, Starzyńscy w Łowiczu (studium z dziejów oświaty łowickiej w dobie strajku szkol-

nego), Łowicz 1993; Tegoż, Witold Pilecki „Serafiński”, Warszawa 2000; Tegoż, Cygan W. K., 

W służbie Bogu i Ojczyźnie. Służba duszpasterska w polskich formacjach wojskowych 1914-

1918, Mińsk Mazowiecki-Warszawa 2012.  

 

 

X 

XSIĘŻOPOLSKA Irena (1887-1966) 

Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Fundatorka 

zegara dzwonnicy kolegiackiej, którego wskazówki są w formie wież kościelnych. Żona 

Jana Xiężopolskiego.  

 

XIĘŻOPOLSKI Jan (1898-1967) 

Łowicki adwokat, zaangażowany w działalność społeczno-kulturalną. Członek założy-

ciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu (1959). Mąż Ireny Xiężopolskiej. 

 

 

Z 

ZABRZEWSKA-JAŻDŻYK Danuta (1941-2006) 

Przewodnik turystyczny. Od 1964 r. kierowała łowickim kołem PTTK. W 1966 r. zaczę-

ła prowadzić szczegółową dokumentację związaną z funkcjonowaniem PTTK w Łowi-

czu. 
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ZAKRZEWSKI Janusz 

Aktywny działacz społeczno-kulturalny. Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum w Łowiczu (1959), członek I Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Zie-

mi Łowickiej (1970-1973). Otrzymał trzecią nagrodę w konkursie „Wspomnienia łowi-

czan o Ziemi Łowickiej” za pracę pt. „Krótka relacja o Łowiczu i Ziemi Łowickiej        

w latach 1956-1968” (1968). 

 

Zakrzewski J., Krótka relacja o Łowiczu i Ziemi Łowickiej w latach 1956-1968, Łowicz 1968; 

Tegoż, Wpływ turystyki na aktywizację Regionu, [w:] Kołaczyński J., Kuczyński J. (red.), Rocz-

niki Łowickie, Łowicz 1973, s. 105-108. 

 

ZBUDNIEWEK Ewa (ur. 1943 r.) 

Lekarz chirurg, łowicki samorządowiec. Kursantka pierwszego powojennego kursu 

przewodnickiego (1957). Uprawnienia do oprowadzania grup otrzymały wówczas trzy 

osoby. W latach 1970-1985 pracowała w szpitalu w Łowiczu, potem w przychodni kole-

jowej. Pasjonuje się turystyką, fotografią i historią. Była jednym z trzech pierwszych 

przewodników turystycznych po wojnie. Córka Jana Zbudniewka. 

 

ZBUDNIEWEK Jan (1898-1981) 

Pedagog, dyrektor łowickich szkół. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.     

W okresie okupacji organizował tajne nauczanie, którym kierował w mieście i powiecie 

łowickim. Za swoją działalność został mianowany starostą powiatu łowickiego i delega-

tem rządu londyńskiego. Po wojnie zorganizował Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu. 

Nauczyciel matematyki m.in. w Szkole Rolniczej na Blichu (1950-1951). Uchwałą Ra-

dy Miejskiej w Łowiczu Nr XIII/82/2003 z 28 VIII 2003 r. otrzymał tytuł Honorowego 

Obywatela Łowicza. 

 

Zbudniewek J., Szkoła w konspiracji, [w:] Pągowski Z. (red.), Księga pamiątkowa Koła Wy-

chowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu, Warszawa 1968,      

s. 33-39. 

 

ZIMNY Stanisław (1916-1982) 

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”. 



357 

 

Aneks nr 4 – Słownik organizacji społecznych (wybór) 

 

A 

AMATORSKI KLUB FILMOWY „KODRA” 

Powstanie: początek lat 60. XX w. 

Koniec działalności: ok. 1975-1980. 

Siedziba: Powiatowy Dom Kultury w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20. 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna
1029

 

Członkowie (założyciele): Borecki Jerzy, Pawlak Andrzej, Parzych Krzysztof, Wiśniew-

ski Marek. 

Funkcje założone: Realizacja filmów (także dokumentalnych), relacjonujących życie 

Łowicza. 

Teren oddziaływania: Łowicz 

Charakterystyka: Klub zrzeszał osoby zainteresowane wykorzystaniem filmu do propa-

gowania historii i dorobku kulturowego Łowicza. Angażował się także w przedsięwzię-

cia podejmowane przez inne organizacje (m.in. w konkurs pod hasłem „Łowicz i ziemia 

łowicka w fotografii”, 1969). 

 

 

B 

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SKIERNIEWICACH 

Powstanie: 1976 r. 

Siedziba: od 1982 r. – ul. Senatorska 1, potem ul. Mszczonowska 43a, od 1992 r. ul. 

Reymonta 33. 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: kierownik – Skrobacz Jan (1976), kierownik, potem dyrektor – 

Olejniczak Wojciech (1976), dyrektor – Walusiak Barbara (od 2008) 

Funkcje założone: Organizowanie wydarzeń kulturalnych, w tym wystaw, pokazów, 

koncertów. 

                                                 

1029
 Zastosowano podział według Kazimierza Sowy. Por. K. Sowa, Elementy socjologicznej teorii 

zrzeszeń z analizą wybranych zagadnień spółdzielczych zrzeszeń konsumenckich, Warszawa 1976, 

s. 59. 
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Teren oddziaływania: Skierniewice, teren województwa skierniewickiego 

Charakterystyka: Powstało wraz z reformą administracyjną w 1975 r. Spektrum działań 

BWA był i jest nadal niezwykle szeroki. Wydarzenia kulturalne przez nie organizowane 

związane są zarówno ze sztuką wysoką, ludową, światową, a także regionalną. Część    

z wystaw związana była tematycznie z obchodzonymi w danym czasie jubileuszami       

i świętami. 

 

 

D 

DOM KULTURY KOLEJARZA 

Powstanie: brak danych 

Siedziba: ul. Koński Targ 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa, artystyczna i paraartystyczna, rozrywkowo-

zabawowa 

Członkowie założyciele: brak danych 

Funkcje założone: organizowanie życia społeczno-kulturalnego kolejarzy zrzeszonych 

w Związku Zawodowym Kolejarzy i ich rodzin 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Dom Kultury Kolejarza przygotowywał ofertę dla wszystkich grup 

wiekowych. Na swoim terenie posiadał basen, boiska, kort tenisowy. Wyposażony był w 

dużą salę z przeznaczeniem na wydarzenia o charakterze masowym, jak koncerty, im-

prezy okolicznościowe, jubileusze i inne. Posiadał także swoją bibliotekę i sale zaję-

ciowe dla działających sekcji. Dodatkowo wyposażony był w bibliotekę. Od 1948 r. stał 

się miejscem spotkań i prób Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz”. 

 

 

DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „BUDOWLANI” 

Powstanie: 1960 r. Od 1985 r. zespół nosi nazwę Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Lu-

dowy „Koderki”. 

Siedziba: Ośrodek „Praktyczna Pani” w Łowiczu, ul. Mostowa, później Miejski Dom 

Kultury w Łowiczu 

Typ organizacji:  artystyczna i paraartystyczna 
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Członkowie założyciele: Lewandowski Kazimierz, Cecha Piotr, Peńsko Tadeusz 

Funkcje założone: zrzeszanie dzieci i młodzieży do 18 roku życia, uczenie pieśni i tań-

ców ludowych regionu łowickiego, występy. 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Zespół, pod czujnym okiem pedagogów i instruktorów przygotowy-

wał repertuar muzyczny związany z dorobkiem kulturowym regionu łowickiego. Mło-

dzi wykonawcy wzbudzali wielkie zainteresowanie, ze względu nie tylko na wiek, ale 

przede wszystkim stopień profesjonalizmu. Grupa brała udział w wielu konkursach, 

festiwalach i przeglądach, zdobywając wysokie noty i cenne nagrody. 

 

 

K 

KLUB KAPEL LUDOWYCH 

Powstanie: 1970 r. 

Siedziba: Powiatowy Dom Kultury w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: koordynator – Klimczak Tadeusz 

Funkcje założone: skupianie kapel ludowych Łowicza i regionu, by móc korzystać z ich 

potencjału dla propagowania kultury ludowej w turystyce 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Nawiązując współpracę z kapelami ludowymi w ramach tej organiza-

cji, planowano podkreślić dorobek muzyczny tutejszych mieszkańców. Na początku 

swojej działalności klub skupiał sześć kapel ludowych. 

 

 

KLUB WIEDZY POWSZECHNEJ 

(KLUB WIEDZY I MYŚLI TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ) 

Powstanie: 1976 r. 

Siedziba: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu, ul. Świerczewskiego 2 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa 

Członkowie założyciele: 

Funkcje założone: organizowanie życia społeczno-kulturalnego 
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Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Do zadań klubu należała współpraca z innymi organizacjami, dla po-

szerzenia oferty kulturalnej Łowicza i regionu. Przygotowywano spotkania z pisarzami, 

znanymi osobistościami świata nauki, kultury, organizowano wystawy. 

 

 

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI 

Powstanie: 1957 r. 

Siedziba: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu, ul. Świerczewskiego 2 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa 

Członkowie założyciele: Górecka Krystyna, Pągowski Zygmunt, Michałowska Pelagia, 

Jurewicz Jerzy. 

Funkcje założone: wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje spo-

łeczne, zapraszanie pisarzy na spotkania autorskie z czytelnikami łowickiej książnicy 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: We współpracy z biblioteką koło zorganizowało wiele spotkań ze zna-

nymi pisarzami, prelekcji, wystaw. 

 

 

KOŁO WYCHOWANKÓW I WYCHOWANEK SZKÓŁ ŚREDNICH OGÓLNO-

KSZTAŁCĄCYCH W ŁOWICZU 

Powstanie: 1914 r. (jako Akademickie Koło Łowiczan), 1922 r. (jako Koło byłych Wy-

chowańców Łowickiej Szkoły Realnej, potem Koło byłych Wychowańców i Wychowa-

nek Średnich Szkół Łowickich) 

Siedziba: 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa 

Członkowie założyciele: 

Prezesi: Mieczysław Bronikowski (1922-1939), Zygmunt Pągowski (1958-1964), Jan 

Zbudniewek (1964-1968), Stanisław Fabijański (1968-1973), Jan Kołaczyński (1973-

1977, 1977-1982 1982-1984), Eugeniusz Dąbrowski (1984-1988, 1988-1991). 

Funkcje założone: organizowanie zjazdów koleżeńskich, współpraca z innymi organiza-

cjami społecznymi i instytucjami 
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Teren oddziaływania: Łowicz 

Charakterystyka: Koło kontynuuje chlubną tradycję zjazdów absolwentów łowickich 

szkół ogólnokształcących. Przy okazji niektórych pojawiły się publikacje, upamiętniają-

ce nie tylko działalność koła, ale także sylwetki absolwentów. 

 

 

Ł 

 

ŁOWICKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI ŁOWICKIEJ 

Powstanie: 1954 r. 

Koniec działalności: 1969 r. (połączenie z Zespołem Pieśni i Tańca „Kolejarz” 

Siedziba: Powiatowy Dom Kultury w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: Gładkówna Waleria, Kaźmierczak Wincenty, Nowak Joanna 

Funkcje założone: pielęgnowanie tradycyjnej kultury ludowej regionu łowickiego 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Zespół skupiał młodych ludzi zafascynowanych rodzimym folklorem 

muzycznym, wychowanym w żywym z nim kontakcie. Dzięki temu, a także dzięki 

wsparciu ze strony kierownika i choreografa, grupa odnosiła liczne sukcesy krajowe       

i zagraniczne. 

 

 

O 

OŚRODEK „PRAKTYCZNA PANI” 

Powstanie: 1965 r.  

Siedziba: Łowicz, ul. Mostowa 

Typ organizacji: gospodarcza i gospodarczo-profesjonalna, naukowa i oświatowa, arty-

styczna i paraartystyczna, rozrywkowo-zabawowa 

Członkowie założyciele: Jacek Wójcicki (koordynator) 

Funkcje założone: organizowanie życia społeczno-kulturalnego osób należących do 

wspólnot mieszkaniowych zrzeszonych w Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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Teren oddziaływania: Łowicz 

Charakterystyka: Ośrodek prowadził szeroko rozumianą działalność społeczno-

kulturalną. Posiadał dużą świetlicę, pokoje zainteresowań, salę dla sekcji rytmiczno-

wokalnej, ciemnię fotograficzną i pracownię modelarską. Organizowano w nim imprezy 

okolicznościowe, także prywatne. 

 

 

P 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

Powstanie: 1908 (jako Polskie Towarzystwo Krajoznawcze), 1950 (Polskie Towarzy-

stwo Turystyczno-Krajoznawcze). W tych strukturach w 1962 r. powstało Koło Prze-

wodników PTTK w Łowiczu 

Siedziba: Łowicz, ul. Stary Rynek 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa, rozrywkowo-zabawowa 

Członkowie założyciele: Janowski Aleksandra, Chmielińska Aniela, Oczykowski Ro-

muald, Rybacki Karol, Tarczyński Władysław 

Funkcje założone: prowadzenie działalności społecznie użytecznej, krzewienie turysty-

ki, podtrzymywanie tradycji narodowej, edukowanie dzieci i młodzieży, upowszechnia-

nie wiedzy z zakresu historii, przyrody, kultury fizycznej 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Początkowo towarzystwo organizowały wycieczki krajoznawcze po 

Polsce, po 1953 r., kiedy nastąpiła reanimacja skupiono się na kształceniu przewodni-

ków turystycznych po Łowiczu i ziemi łowickiej oraz przygotowywaniu interesującej 

oferty turystycznej dla przyjezdnych. Organizowano także rajdy, wystąpienia, prelekcje. 

 

 

POWIATOWY DOM KULTURY 

Powstanie: 1954 r.  

Siedziba: ul. Podrzeczna 20 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa, artystyczna i paraartystyczna, rozrywkowo-

zabawowa 

Członkowie założyciele: 
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Funkcje założone: organizowanie życia społeczno-kulturalnego mieszkańców całego 

powiatu łowickiego 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Dom kultury sprawował opiekę nad Łowickim Zespołem Pieśni i Tań-

ca, organizował koncerty, prelekcje, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Udostępniał sale dla 

celów kulturalnych. 

 

 

R 

REGIONALNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „BOCZKI CHEŁMOŃSKIE” 

Powstanie: 1974 r. 

Siedziba: OSP w Boczkach (do 1978 r.), Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie Po-

łudniowym (od 1978 r.) 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: Madanowski Stanisław, Moskwa Marian, Bruc Krystyna, Bar-

lak Alicja, Barlak Eugeniusz, Barlak Zdzisław, Koza Hanna, Nowak Krystyna, Nowak 

Zdzisław, Nowak Zofia, Barlak Leszek, Nowak Grażyna, Pięta Mieczysław, Wróbel 

Stanisław, Borkowka Grażyna,  Różycka Wiesława, Barlak Jan, Gołębiowska Wanda. 

Funkcje założone: pielęgnowanie folkloru łowickiego 

Teren oddziaływania: region łowicki 

Charakterystyka: Zespół regionalny, prezentując rodzimy folklor muzyczny, pielęgnuje 

tradycje tutejszych mieszkańców. Uczestnicy brali udział w licznych konkursach, prze-

glądach, zdobywając wysokie noty. 

 

 

S 

SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE W ŁOWICZU 

Powstanie: 1957 r. 

Siedziba: Powiatowy Dom Kultury w Łowiczu, ul. Podrzeczna 

Typ organizacji:  naukowa i oświatowa, artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: Klimczak Tadeusz, Szmidkowski Zygmunt 

Funkcje założone: kształcenie muzyczne młodego pokolenia łowiczan 
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Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Początkowo funkcjonowała klasa fortepianu, gitary, skrzypiec, akor-

deonu, kontrabasu i klarnetu. W miarę rozwoju organizacji zaczęły powstawać filie:        

w Kiernozi i w Głownie. Osoby zrzeszone w ognisku tworzyły zespoły kameralne, 

akordeonowe. Uczestniczyli w licznych konkursach i przeglądach, zdobywając wysokie 

nagrody. 

 

 

SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU RĘKODZIEŁA 

LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO „SZTUKA ŁOWICKA” 

Powstanie: 1951 r.  

Siedziba: ul. Stanisławskiego 2, potem ul. Żymierskiego 8, ul. Nadbzurzańsa 20 (od 

1963 r.) 

Typ organizacji:  gospodarcza i gospodarczo-profesjonalna, artystyczna i paraartystycz-

na 

Członkowie założyciele: Prezesi – Józef Skowroński (do 1953 r.), Marianna Sołtyszew-

ska (1953-1993) 

Funkcje założone: produkcja w warsztatach i na zasadzie chałupnictwa wyrobów ręko-

dzieła ludowego 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Spółdzielnia wykonywała wyroby stanowiące przykłady sztuki i ręko-

dzieła ludowego, przygotowywanego na eksport krajowy, jak i zagraniczny. W najlep-

szym okresie zatrudniała przeszło 100 pracowników stacjonarnych oraz ponad 300 cha-

łupników. Praca w „Sztuce Łowickiej” stanowiła sposób zarobkowania całych rodzin. 

 

 

SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA „GROMADA” 

Powstanie: 1937 r. 

Siedziba: Łowicz, ul. Stary Rynek 

Typ organizacji: gospodarcza i gospodarczo-profesjonalna, rozrywkowo-zabawowa,  

naukowa i oświatowa 

Członkowie założyciele: 
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Funkcje założone: organizacja wyjazdów turystycznych, wypożyczanie środków trans-

portu dla wyjazdów zorganizowanych 

Teren oddziaływania: Łowicz 

Charakterystyka: spółdzielnia współpracowała z istniejącymi organizacjami społeczny-

mi i instytucjami wypożyczając autokary lub specjalnie na ich zlecenie przygotowując 

wyjazdy dla grup z Łowicza i regionu. 

 

 

STACJA NAUKOWA MAZOWIECKIEGO OŚRODKA BADAŃ NAUKOWYCH 

MAZOWIECKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY W WARSZAWIE 

/ nazywana także STACJĄ NAUKOWĄ (MOBN) W ŁOWICZU 

Powstanie: 1977 r.  

Siedziba: ul. Rynek Kościuszki 20, potem ul. Świerczewskiego 1 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa 

Członkowie założyciele: Borkowska Teresa, Gumiński Tadeusz, Smuda Henryk, Jani-

szowski Krzysztof, Owczarek-Cichowska Alina, Wegner Jan, Jędrzejczyk Kazimierz 

Funkcje założone: prowadzenie badań naukowych, współpraca z innymi jednostkami, 

upowszechnianie wyników badań, gromadzenie księgozbioru naukowego na temat Ło-

wicza i regionu, działalność wydawnicza, dydaktyczno-oświatowa, popularyzatorska, 

dokumentacyjno-informacyjna 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Stacja naukowa w Łowiczu pozwalała m.in. na podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w seminariach doktorskich, realizację 

swoich pasji badawczych, umożliwiała publikowanie wyników swoich prac. Współpra-

cowała z innymi organizacjami wspierając wydarzenia o charakterze społeczno-

kulturalnym, prowadziła spotkania z przedstawicielami świata nauki, przygotowywała 

sesje popularno-naukowe. 

 

 

T 

TOWARZYSTWO „DOM LUDOWY” W ŁOWICZU 

Powstanie: 1934 r. 
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Siedziba: ul. Bandurskiego 

Koniec działalności: 1949 r. (reaktywacja nastąpiła w 1991 r.) 

Typ organizacji: gospodarcza i gospodarczo-profesjonalna, naukowa i oświatowa, roz-

rywkowo-zabawowa 

Członkowie założyciele: Kuphal Włodzimierz, Czarnowski Jan, Jaska Andrzej, Nie-

dzielski Feliks, Kazimierowicz Tomasz, Burzyński Józef, Gliwic Franciszek, Górajek 

Józef, Puchalski Daniel, Maciejec Jan, Woźniak Stanisław, Miziołek Leon, Kobierecki 

Stanisław, Rutkowski Józef, Sobieszek Stanisław, Bogusz Szczepan, Godziszewski 

Henryk, Styśko Józef  

Funkcje założone: aktywizowanie społeczne, gospodarcze i kulturalne mieszkańców 

podłowickich wsi. 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: W Domu Ludowym swoje siedziby miały m.in. Związek Rewizyjny 

Spółdzielni, Komunalna Kasa Oszczędności, Polskie Stronnictwo Ludowe, Zarząd Dro-

gowy, Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”, Chłopskie Towarzystwo Pomocy Dzie-

ciom, Biblioteka Domu Ludowego, OTOiKR – KGW. Budynek był wyposażony          

w dwie sale kinowe, czytelnię, herbaciarnię i sklep mleczarski. Organizowano tam wy-

stawy rolnicze, ogrodnicze, oświatowe, wystawy, odczyty, konferencje, szkolenia dla 

rolników. 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W ŁOWICZU 

Powstanie: 1959 

Siedziba: Muzeum Narodowe w Warszawie oddział w Łowiczu, ul. Rynek Kościuszki 

Typ organizacji:  naukowa i oświatowa 

Członkowie założyciele: Dietrich Helena, Dzierżek Wiktoria, Fabijański Stanisław, Ja-

nicki Stanisław, Jarosiński Stanisław, Jankowski Teofil, Klimecki Maurycy, Kutkowska 

Janina, Machowska Zofia, Mastalska Genowefa, Michałowska Pelagia, Mielczarski 

Mieczysław, Pągowski Zdzisław, Pągowski Zygmunt, Rotstad Stanisław, Skorupska 

Lubomira, Stokowski Wacław, Sierakowska Maria, Sierakowski Henryk, Suchożebrska 

Janina, Świątkowska Anna, Świątkowski Henryk, Szawel Aleksander, Trawińska Irena, 
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Wegner Jan, Wegner Jadwiga, Weryńska Maria, Wyczółkowska Maria, Zakrzewski Ja-

nusz, Zbudniewek Jan, Xsiężopolska Irena, Xsiężopolski Jan.  

Funkcje założone: popularyzowanie zbiorów muzealnych, współpraca z muzeum         

w zakresie uzupełniania i konserwacji, prac naukowo-badawczych, popularyzatorskich, 

gromadzenie eksponatów 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Towarzystwo wspierało wszelkie inicjatywy podejmowane przez Mu-

zeum Narodowe w Warszawie oddział w Łowiczu. Brało czynny udział w kupowaniu 

nowych eksponatów i ich renowacji. Dzięki jego staraniom utworzono przy gmachu 

muzealnym mini skansen. Towarzystwo organizowało także wycieczki dla mieszkań-

ców Łowicza i regionu, wystawy, odczyty. 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁOWICZA I ZIEMI ŁOWICKIEJ 

Powstanie: 1967 

Siedziba: 

Typ organizacji: naukowa i oświatowa 

Członkowie założyciele: Kaźmierczak Wincenty, Maciejak Jerzy, Trawińska Irena, Ku-

ciński Jerzy, Kępka Jan, Kołaczyński Jan, Motyliński Czesław, Zakrzewski Janusz, Ro-

kicki Stanisław, Kołaczyński Roman, Niedziałkowska Zofia, Wegner Jan, Pągowski 

Zygmunt, Lesiak Leon, Ancerowicz Mieczysław, Świątkowski Henryk.  

Funkcje założone: popularyzowanie wiedzy na temat Łowicza i regionu, działalność 

wydawnicza, konkursowa, organizowanie imprez społeczno-kulturalnych. 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Towarzystwo prowadziło bardzo szeroki zakres działań. Było głów-

nym organizatorem imprezy cyklicznej „Dni Łowicza”, konkursów o tematyce regio-

nalnej. Do największych przedsięwzięć należy zaliczyć utworzenie skansenu, nazwane-

go Łowickim Parkiem Etnograficznym oraz odremontowanie Pomnika Synom Ziemi 

Łowickiej Bojownikom o Niepodległość. 

 

 

Z 
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ZESPÓŁ „KSIĘŻACY” Z ŁYSZKOWIC 

Powstanie: 1975 r. 

Siedziba: Łyszkowice 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: Klimczak Marcin 

Funkcje założone: pielęgnowanie folkloru łowickiego 

Teren oddziaływania: Łyszkowice i okoliczne wsie 

Charakterystyka: Zespół na swoich koncertach prezentował inscenizacje obrzędów do-

rocznych i rodzinnych. 

 

 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „BLICHOWIACY” 

Powstanie: 1948 r. 

Siedziba: Szkoła Rolnicza na Blichu w Łowiczu 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: Cieślak Stanisław 

Funkcje założone: pielęgnowanie folkloru łowickiego 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Grupa młodzieży szkolnej pod czujnym okiem kierownika i chore-

ografa, przygotowywała inscenizacje najbardziej rozpowszechnionych obrzędów do-

rocznych i rodzinnych. Zespół brał udział w konkursach, przeglądach i festiwalach, 

zajmując wysokie noty. Koncertował w Polsce i poza jej granicami. 
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KOLEJARZ” 

Powstanie: 1948 

Siedziba: Dom Kultury Kolejarza w Łowicz, ul. Koński Targ 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: Ler Ryszard, Budzyński Stanisław, Chmieliński Mieczysław, 

Rejment Janusz 

Funkcje założone: pielęgnowanie folkloru łowickiego 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Zespół skupiał osoby zainteresowane pielęgnowaniem dawnych tra-

dycji regionalnych. Dysponując odpowiednio wykwalifikowanymi choreografami, 

przygotowywał repertuary, które odnosiły sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe. 

 

 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „SYNTEX” 

Powstanie: 1973 r. 

Siedziba: Zakład Przemysłu Pończoszniczego „Syntex” w Łowiczu, ul. Powstańców 

1863 r. 

Typ organizacji: artystyczna i paraartystyczna 

Członkowie założyciele: kierownik – Dąbrowska Wiesława 

Funkcje założone: pielęgnowanie folkloru łowickiego, organizacja czasu wolnego pra-

cowników ZPP „Syntex” i ich rodzin 

Teren oddziaływania: Łowicz, region łowicki 

Charakterystyka: Zespół przyzakładowy skupiał głównie osoby pracujące w „Syntexie” 

oraz członków ich rodzin. 

 


