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ZABYTKI W ŁOWICZU

Łowicz, jako miasto o wielowiekowej historii, miasto z tradycjami, wpisane
w kulturową schedę regionu łowickiego jest miejscem, gdzie po dziś dzień zachowały się
w znamienitym w większości stanie obiekty zabytkowe stanowiące świadectwo minionych
dziejów. Zarys tych zabytkowych obiektów na mapie Łowicza opierać
się będzie o zapisy publikacji z XIX wieku autorstwa znaczących dla regionu osób
związanych z ówczesnym życiem społeczno - kulturalnym, pamięć o których trwa do dziś,
zaś po2nając historię regionu częstokroć sięga się do ich zapisów.
O Łowickiej Bazylice Katedrahiej
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czytamy w „Przewodniku po Łowiczu
i okolicach" Aleksandra Bluhm

^

*
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Kwiatkowskiego, osobowości

3

wybitnie zasłużonej pod kątem
^e

r

propagowania aspektów związanych
•"M.

z rozwojem turystyki w regionie
J.
*;

a

łowickim, powołanego w roku 1926
na prezesa Zarządu Oddziału PTK
w Łowiczu.

,.Jkośeiół para^alny pod wezv.7aniem św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najśw. Marji
Panny. Świątynię pierwotnie drewnianą, pobudowali w Łowiczu książęta mazowieccy już
około 1100 r. W ciągu wieków pożary kilkakrotnie niszczyły kościół. Dzisiejszą swą postać
/^\.

zawdzięcza K.olegjata arcybiskupowi Maciejowi Łubieńskiemu, który, po ostatnim pożarze
drewnianej świątyni w roku 1652, przystąpił do wznoszenia murowanej. Swiątyma utrzymana
jest w stylu barokowym; wyjątek stanowią ocalałe podczas pożaru w 1652 r. murowane
kaplice: św. Wtktorji, Wężyka, Tarnowskich i Lipskich, międ2y które architekt wstawił
i w ładną harmonijną całość powiązał mury nawy głównej i bocznych. W końcu ubiegłego
stulecia dach kolegjaty został pokryty blachą miedzianą, którą Niemcy w ro-ku 1917 zdjęli
że świątyni, kładąc na jej miejsce dachówkę. Przez kmchtę dostajemy się do wnętrza
kościoła. (...)Wąskim korytarzykiem między ołtarzem a nagrobkiem dostać się można
do zakrystji wikarjuszowskiej, gdzie wisi kitka portretów dostojników kościoła, między
imemi arcybista.ipa Poniatowskiego, brata królewskiego, członka Komisji Edukacyjnej, który
w Łowiczu założył na zamku akcyjną fabrykę płótna (r. 1787) oraz „Instytat dla
Nauczycieli"—pierwsze seminarjiun nauczycielskie w Polsce (r. 1784). Nad zakrystją
wikarjuszowską znajduje się biblioteka kapituły łowickiej. Z znkrystji przechodzimy
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do prezbiteijum. W ołtarzu wielkim umieszczono obraz wyobrażający Wniebowstąpienie
Nąfśw. Maiji Panny pod której wezwaaiein konsekrowaiia jest świątynia. (...) Wnęti-ze
kolegjaty odznacza się wielką powagą i sprawia imponujące wrażenie. Stacje Męki Pańskiej,
umieszczone przed .kilku laty na ścianach świątyni, nie harmonizują pod względem stylu z
całością kościoła."
??

Kolejne karty „Przewodnika" Aleksandra Bluhm-Kwiatkowskiego to miejsce
poświęcone kościołowi Ojców Pijarów:
„kościół po-Pijarski pod wezwaniem

Ai

??•

św. Wojciecha odziiaczający się
piękną, w czystym stylu barokową

fasadą. Świątynia
o taeoh nawach: głównej i dwóch
bocznych, wzniesiona została
staraniem ks. Wojciecha
Siewierkiewicza pijara i Wojciecha
Zimnego ksłężaka ze wsi Bobrowniki
w roku 1680. Około 1812 r. kościół był

zajęty na składy wojskowe i w tym czasie piękne al fi-esco malowidła ścian wewnętrznych
uleg-ły poważnemu zniszczeniu. Rok l 831 jeszcze bardziej ziiiszczył malowidła, a w roku
1834 podczas restauracji świątyni zamalowano je grubo Wapnem z wyjątkiem partyj
malowanych na sklepieniach (nieumiejętne odświeżenie w latach późniejszych zniszczyło
część fresków). W roku 1914 Niemcy umieścili W kościele garaż samochodów i składy.
Wewnątrz świątyni godny jest widzenia staiy obraz świętej Rodziny, umieszczony na jednym
z filarów oraz poitret ks. Siewierkiewicza, fuiidatora kościoła; poi-ti-et drugiego fundatora

(Zimnego) zrabowali Niemcy. Poniżej chóru znajdują się trzy porti-ety nieznanych. mężów
herbu Gozdawa."6

W przewodniku" ró\vnież znajdują się zapisy dotyczące
«-2

Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw.
Przenajświętszego Sakramentu, jak również Kościoła
parafialnego pvv. św. Ducha i św. Katarzyny i Mateusza:
„wzniesiona między 1907 a 1909 rokiem świątynia
maijawicka o charakterze budowli gotyckich.

W kościele tym w roku 1910 -wyświęcono kapianów26
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marjawitów Próchniewskiego i Gołębiowskiego
na biskupów. Ceremonji dokonali biskup-maijfiwita Jan Kowalski i biskupi starokatolicy z

Holandji: Gerard Gul, arcyb. Utrechtu i Jakob Jan Van Thiel, biskup Haarlemu." 7

Zaś o świątyni pw. św. Ducha Bluhm-Kwiatkowski pisał:
„kościół św. Ducha. Gotycki kościół wzniósł tutaj
w roku 1404 arcyb. Kamkowski. Świątynia uległa
kilkakrotnym pożarom (1559 r., inięd2y 1704
a 1709 i 1735), kilkabrotnie odbudowywana
i przebudowywana przedstawia dziś mieszaninę
różnych stylów: gotyku, baroku, odrodzenia
/-^.

i innych. Portrety (prawdopodobnie, jak sądzić
można z ich kształtu, odjęte od wezgłowi trumien)

malowane na blachach cynkowych. Jeden portret
pochodzi z XVI w. (Jankowskiego T. S.) dwa z
XVII w. (radnego miasta Rubinowicza

i Jędrzeja Mogielnicldego) oraz portret nieznanego
mężczyzny z XVIII w. Kościół m.a jedną tylko nawę

i cztery kaplice, w których znajdują się ołtarze patronów różnych cechów rzemieślniczych.
Nazewnątrz kościoła na murze (od strony południowej) wmurowano pomnik
z piaskowca wyobrażający leżącą postać kobiecą w habicie zakonnym; kogo lub co ten
pomnik ma przedstawiać nie wiadomo." 8
Dwiema ostatnimi świątyniami, zapisy o historii których pozostały w publikacji Aleksandra
BIiAm- Kwiatkowskiego są kościół oo. Bernardynów pw. św. Bartłomieja oraz kościół
Ojców Dominikanów.

„były klasztor i kościół 0. 0.
Bernardynów. Arcybiskup
Gmszczyński (dmga połowa XV
w.) wzniósł klasztor
i kościół drewniany dla tego
zakonu; w sto lat prawie później
(około 1582 r.) wymurowano
kościół z zakrystją i bibljoteką.
Arcybiskup Kamkowski (koniec
27
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XVI w.) wiiiósł przy klasztorze t. zw. pokoje arcybiskupie.
W czasie wojen szwedzkich budyiiki bardzo ucierpiały lecz pr2yprowadzono je do stanu
kompletiiej używalności, W drugiej połowie XVIII w. klasztor podlegał prawdopodobnie
przebudowie. Prusacy (w r. 1793) zabrali bernardynom wszelkie ftmdusze, zaś w 1806 r. król
pruski kazał im klasztor opuścić i kościół zamknięto, poczem uinieszczono tu Instytut
Nauczycielski (założony przez prymasa Poniatowskiego w 1784 r.) W roku 1807
wychowankowie i nauczyciele instytutu gremjaln.ie zapisali się do oddziałów formowanych
przez generała Dąbrowskiego, gmach szkolny obrócono na koszary, później na szpital
francuski. W roku 1808 wmówiono Instytut w tym gmachu, lecz W 1822 przeniesiono
go do gmachu pomisjonarskiego. (gdzie pozostawał do r. 1843, skąd przemesiony został do
Radz)''mina) Umach zajęło wojsko. W r. 1836 otworzono w gmachu cerkiew
na nstjwyższym piętrze. W ciągu kilku lat przed wojną i w czasie wojny europejskiej gmachy
stały pustką i niszczały. W roku 1919 przystąpiono do remontu, początkowo dla celów
wojskowych później dla Pan.st. Seminarjum Naucz., wziiowionego w 1916 f. przez Radę
Opiekuńczą Szkolną. Seminarjum w r. 1925 wprowadziło się do gmachu należnego mu już
mocą tradycji. W r. 1920, gdy nawala bolszewicka zbliżała się do murów Warszawy, za
wzorem swych dawnych kolegów, uczniowie i nauczyciele zdolni do noszenia broni w liczbie
przeszło 120 osób wstąpili do szeregów armji ochot&iczej gen. Hallera."
„Klasztor i kościół wzniesiono w pierwszej połowie XV w. Doininikanie zajmowali

te budynki do 1818 r. W tym czasie przeniesiono konwent do Sochaczewa, zaś budynki zajęło
wojsko polskie, a po 1831 r. moskiewskie. Na budynkach okalających gmach główny
nadbudowano w roku 1925 pierwsze piętro; przedtem byty to domki parterowe, budowane
przed, r. 1831 na stajnie dla komiicy wojsk polskich. W budynkach parterowych dalszego
planu mieści się elektrownia miejska, założona przez okupantów (r. 1916), rozbudowana
i powiększona przez magistrat w r. 1924. W niedługim czasie miasto, jalc wspomniano Już
wyżej, ma uzyskać nowy zakład tego rodzaju, czasie wojny europejskiej Niemcy umieścili
w tych gmachach składy fiirażu ł zboża; po wyrzuceniu okupantów—objęło je wojsko
polskie."10

Kolejne obiekty zabytkowe miasta przypomniane zostaną na podstawie kart. publikacji
Romualda Oczykowskiego, który pozostawił po sobie kilkadziesiąt cennych rękopisów
traktujących o dziejach nie tylko Łowicza, czy też Księstwa Łowickiego
ale również odiioszącycłi się do historii Polski, przechadzka po Łowiczu" z ł 883 r.,, „Obrazy
cudowne w dawnym powiecie łowickim" z 1888 r., „Opis kościoła panien bernardynek w
Łowiczu" z 1886 r. To tylko niektóre z jego dzieł. Dzieł tym cenniejszych historycznie,
28
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bowiem zawierających ryciny, herby, plany, czy też facsilile. Za jego rękopisami. przybliżony
zostanie zarys dotyczący kolejnych łowickich kościołów.

Tak pisał o kościele SS. Bernardynek pw. NMP i św. Klary:

,. -m

„Kościół i klasztor dla PP. Bernardynek w

-M

A

1650 roku wzniósł Marcin Sadowski,

kasztelan Gnieźnieński, lecz kiedy niektóre

^

z zakonnic tu osiedlonych, przeniosły się do

"'-;

Wielunia, A. G. Prażmowski nie mogąc się
dowiedzieć, co by był za powód tego,
rozgniewany polecił i pozostałe zakonnice
wydalić
^

a klasztor i kościół oddał do użytku XX.

^^

Pijarom. Stan taki trwał aż do roku 1673 to jest do śmierci Arcybiskupa wspomnionego. W
Kościele ołtarz wielki jest pod wezwaniem Najświętszej Maq'i Anielskiej, obraz Marji w
1855 roku malował L. Jabłoński. S. Klarę patronkę Kościoła umieszczono w tymże ołtarzu,
lecz nad obrazem N. M. Panny. Po stronie epistoły okno i drzwi prowadzące do oratorjum
klasztornego. Ołtarz Ś. Antoniego Padewskiego, umieszczono obok ołtarza Przemienienia
Pańskiego. Po stronie ewangielji wejście do zakrystji. Przy ambonie stoi ołtarz Ś. Franciszka,
na którym od Bożego Narodzenia aż do trzech króli wystawiane bywają Jasełka, okazujące
Narodzenie Chrystusa. Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczono wprost ołtarza
Przemienienia Pańskiego. Na Cmentarzu stoi statua N. M. Panny w 1842 roku wystawiona
przez Pomykalskich. Ogród PP. Bernardynek obfituje we wczesne i wyborowe gatunJci
różnych warzyw i fruktów, a firmy warszawskie jak bracia Wróbel. czynią stałe
zapotrzebowania z ogrodu tutejszego." ' '

W „Przechadzce" czytamy również o Kościele filialnym pw. św. Leonarda i Małgorzaty:
„Kościół S. Leonarda drewniany, który
y

podług papierów, jakie posiadam
a podpisanych przez ks. Szymona
Dzimilłskiego, kanonika
i budowniczego Karola Pelletiera
9»v

w 1852 roku, jest najstarszym ze
wszystkich kościołów w Łowiczu

i po wystawieniu kollegjaty, jak czytamy:
"został oddany do użytku wsiów
29
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okolicznych." Aptekarz i ki-onikai-z Łowicki Kazinilerz Cebrowski, w 1626 roku wystawił
Presbiteriuni murowane, lecz kiedy 1635 r. kościół znów zgorzał, ks. Kosićki, dziekan

Łowicki dopiero wystawił kościół ten w takim kształcie, w jakim go obecnie widzimy. Obok
ołtarza z wyobrażeniem Pana Jezusa zawieszono portret Arcybiskupa Szembeka.

Ś. Leonard i Ś. Małgorzata mai ą tu swoje ołtarze. Na ścianach kościoła wisi mnóstwo
obrazów, z pomiędzy któiych, wyróżnia się obraz pędzla X. Andrzeja Gorczyńskiego;
wikaijusza i portret jakiejś osoby cywilnej z 1652 roku. Nad drzwiami prowadzącemi do
zakrystji, uniieszczony jest nagrobek X. Marcina Zelikowsldego, kanonika
i proboszcza tutejszego kościoła. Z trzech dzwonów zawieszonych w dzwonnicy, dwa

pochodzą z 1670 roku. Kościół jest otoczony cmentarzem, na którym
od najdawniejszych czasów chowano ciała zmarłych, lecz go w 1820 r. z rozpoi'zadze.nia

Rządu zamknięto." 12
„Na rogu ulicy Browarnej stoi Kościół
4.

g

&e
s't

Ewangiellcko-Augsburgsld, pod budowę
którego w 1838 r. pierwsz>/ kaiTiień
położono. Plan Łuczaja, biłdowniczego

^

poprawili: Henryk Marconi i K.ozłowski, i
za sunimę rubli 6,877, kop. 57 1/2 stanął
kościół murowany; 6 kolumn z frontu
są porządku doryckiego, a 8 kolumn

na wieży w stylu korynckim wykonane.
Pan. Jezus w o-łtarzu jest pędzla Wolsdorfa, żołnierza z pułku stojącego wówczas w ŁowiGzu.
Dom dla pastora, w któiym pomieszczono szkołę elementanią, dawniej wyłącznie dla
ewangielików, stanął w 1856 r. na placii dwóch, posesji." To z kolei opis kościoła
ewangelickiego, obecnie staiiowlącego „Galerię Browarna" 13
Przytaczany już „Przewodnik po Łowiczu i okolicy" Aleksandra Biuhm Kwiatkowskiego to również świadectwo obiektów niesakralnych na terenie .miasta Łowicza,

wśród których airtor ujął ruiny zamku arcybiskupów, prymasów Polski przedstawiając
wielondekowe dzieje świeta.ości, jak i zniszczenia prymasowskiej siedziby.

30
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„Przed wzniesieniem

murowanego, arcybiskupi
posiadali w Łowiczu zamek

>

drewniany (wzmianki historyczne
z połowy XIII w.), nie wiadomo
kiedy i w którem miejscu
budowany. Murowany, warowny
zamek zaczął wznosić arcyb.
Skotnicki około r. 1555,

w widiach Bzury i Otolanki, na specjalnym nasypie ziemnym wśród nadbzurzaiiskich bagien.
Z czasem okazał się on zbyt szczupłym więc arcyb. Łaski rozszerza go (początek XVI w.),
arcyb. Dzierzgowski (połowa XVI w.) znów go powiększa, Uchański i Kamkowski (schyłek
^^

XVI w.) wzmacniają mury, pogłębiają fosy, budują kmżganki, Łubieński (fandator koiegjaty)
wystawia wieżę (1645 r.) i t. d. Zamek łączył się z miastem przy pomocy zwodzonego mostu
przerzuconego przez błota; drugi most zwodzony, znacznie dłuższy od poprzedniego, wiódł
do ogrodów prymasowskich, które znajdowały się na lewym brzegu Bzury, tam, gdzie

obecnie wznoszą się widoczne z szosy zabudowania, ogród i pola „Ludowej Szkoły rolniczej
im. T. Kościuszki", (pata „Ludowa Szkoła Rolmcza").(...) Lecz po latach. spokoju nastąpiły
czasy najazdów szwedzkich. Zamek, dwukrotnie opanowany przez Szwedów, przedstawiał
obraz strasznego spustoszenia (r. 1657) i gruntownie został odrestaiurowany dopiero przy

końcu XVII w. przez prymasa Radziejowskiego, lecz Szwedzi znów wkrótce go zmszczyli, za
Agusta II. Remontował zamek po tych wypadkach wspomniany wyżej Arcybiskup Potocki
(początki XVIII w.) a także Komorowski (połowa XVIII w.)
^\

W międzyczasie prymasi pobudowali sobie rezydencje w Skierniewicach
i Łyszkowicach, zaś zamek łowicki opiistoszał.

Arcyb. Michał Poniatowski w roku 1787 założył w nim akcyjną fabrykę płótna,
przyczem blichownię umieścił w ogrodach zamkowych (stąd powstała nazwa folwarku,
a obecme szkoły ,.jia Blichu")

Po śmierci prymasa fabryka stanęła i zlikwidowano ją ostatecznie w 1796 r.
Do konieczności likwidacji, przyczynili się Pmsacy, którzy zrujnowali urządzenia fabryczne
zajmując ją aa składnicę furażu, żywności i amunicji oraz zerwali dach miedziany z zamku.
W czasie wypadków i zmian politycznych w początkach XIX w. zamek stał pustką
i niszczał. W roku 1822 zaczęto go rozbierać używając cegły do różnych budowli w mieście,
wreszcie przez sam środek terytorjum zamkowego przeprowadzono szosę. Dopiero w 1871 r.
wydane rozkaz wzbraniający dalszej rozbiórki murów.
31
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Niemcy w r. ł 916 urządzili na ruinach cmentai'z5/sko wojskowe; obecnie
w jednej z odsłoniętych piwnic zamkowych, wojsko ma swoje składy i dlatego też
specjalnego zezwolenia dowództwa pułku podchodzić do ruin nie wolno." 14
Z zamkiem arcybiskupów wiążą się dzieje zespół romantycznego gen. Klickiego:

.*^r^g
»>...

.•••'

s

i(?

„pałacyk, wzniesiony w r. 1824 przez gen.
St. Kickiego. Na budynek użyto cegły, mdy i
kaiTueni z rozbieranego podówczas zamku
arcybiskupów. W ściany winurowaao też
niektóre tablice z tegoż zamku zabrane.
Późniejsze drewniane przybudówki
i werandy szpecą pałacyk. „Polski" (bo
niebrukowaitiy) trakt prowadzi
do pobliskiej wsi Zielkowice; pr2y tralccie

stoi młyn. parowy oraz gorzelnia."15
Ostatnią wanianką będzie zapis dotyczący Nowego Rynku;
^ „dom narożny, murowany, składa
się z dwóch posessji murowanych,

S&1

z których jedna w 1779 r. przez

lA,
;i

!
s

g

s

.K

's

sławetnego Mateusza Bomckiego

SŁ

M

od miasta kupiona, a dmga
u^
,1 (

!)

^

kaniienica, z dawiia Lipskich,
w 1783 r. Kozietulskiego, Starosty

t

I

Będziziskiego, w 1810 r. należały
do Węgrzynowicza i Zawadzkiego
aw 1823 roku. byty już własnością

Mikołaja Węgrzynowicza. Na rogu domu tego cyfr>' M. K. W. i rok 1786. W sklepie
tu ziiajdiijącym się, gdzie dziś sprzedaż wędlin się odbywa a dawiiiej pierwszy handel wiimy

i korzenny na całą okolicę, jest belka zupetoie wapnem .zania.zana. Na strome frontowej tej
belki widać słabo tylko przebijające imię Jezus; wzdłuż napis zupełnie meczytelny.
Na spodzie zaś, w wieńcu z liści, widzieć się daje orzełjednogłowy i napis: "Benedic Domine
Domum istani et omnes habitantes ia ea," a obok wieńca ślad roku rozłożony, nie- czytelny.
NN-a 274, 273, 272 noszą na sobie cech budowli starożytnych. Dom pod N. 271 należał do

Szabrańskićh, z których Antoni Józef urodzony w Łowiczu, a anarły w Warszawie 1882
roku, był jednym z założycieli "Boblioteki Warszawskiej." Jako sędzia apellacyjny był
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nieugiętym czcicielem sprawiedliwości bezstronnej a łagodnej. N. 270 kamienica-połowa
tej posesji stanowiła zdawna własność Urbańskich a w 1783 roku była w posiadaniu
sławetnego Cieriickiego, Radnego miasta. Jan Urbański, Prezydent miasta w 1785 roku, dnia
23 Września, podczas uroczystego wjazdu prymasa i króla Poniatowskich do Łowicza,
otoczonych posłami zagranicznymi i wielu dostojnymi krajowcami, kiedy mnóstwo ludu i
całe miasto wyszło na spotkanie, przy odgłosie wiwatów i salw z armat, witał każdego osobno
mowami, które następnie dał do druku. Wówczas mieszkańcy domy swoje i 4 bramy
umyślnie wystawione, z odpowiedniemi wierszami, świetnie uilluminowali a rynki i ulice
'wysadzili skrzeczyną. Na ratuszu (1539 roku postawiła go Konfi-atemia piwowarska i dopiero
w 1822 został rozebrany) odbywały się reduty i komedje dla gości." 16
Muzeum w Łowiczu
&

r^

">

•&8

Fundatorem seminarium duchownego dla

księży misjonarzy był abp Michał
Radziejowski (1645 - 1705). Budowę
rozpoczęto w 1689 r. wedhig projektu
Tylmana zGameren (1632 - 1706).
W 1700 r. fundator erygował seminarium,
prace architektoniczne trwały jednak
do 1730 r. Funkcje klasztoru i uczelni

gmach pełnił do 1820 r., kiedy to seminarium zostało przeniesione do Warszawy, a budynek
zajęła Szkoła Wydziałowa, prowadzona przez księży pijarów, oraz Szkoła Nauczycieli
Elementarnych. W późniejszym okresie budynek pełnił różne funkcje (więzienie dla
powstańców polskich, cerkiew prawosławna. Szkoła Realna). W czasie II wojny światowej
gmach zosta! zniszczony, ocalało jedynie sta-zydło południowe, mieszczące kaplicę. W latach
1950 - 1952 odbudowano trzy skrzydła budynku (bez wschodniego, którego piwnice
zrekonstruowano dopiero w 2002 r.). Od lat 50. znajduje się tu muzeum, do 1995 r. oddział
Muzeiim Narodowego w Warszawie, obecnie jednostka organizacyjna Powiatu Łowickiego.
Jest to budynek dwu- i trzykondygnacyjny, na plamę nieregulamego czworoboku. Każde
skrzydło kryte jest czterospadowym dachem. Fasada zachodnia (od strony Starego Rynku)

została ujęta w ryzality utworzone przez wysimięte do przodu zakończema skrzydeł
bocznych. Umieszczone wjej środkowej części wejście stanowi przedsionek zwieńczony
frontonem. W elewację tę wmurowano tablice upamiętniające m. in. Józefa Chełmońskiego,
który uczęszczał do tutejszej szkoły wiatach 1862 - 1865 oraz Stanisława Noakowskiego,
który kształcił się tu w latach 1884 - 1886.17
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Skansen pray Muzeum w Łowiczu
Na terenie ogrodu przy gmachu głównym.

•f

muzeiuT-i znajduje się Ośrodek Pleiierowy
Budownictwa Ludowego, popularnie
nazywany miniskansenem. Prezentowane są
tu najstarsze, przeniesione z terenu dawiiego
Księstwa Łowickiego, budynki mieszłcalne
i gospodarcze. Tworzą one dwie zagrody:
XVIII-wieczna zagrodę typu otwartego oraz
XIX-wieczna zagrodę zamkniętą (okólnik).

Na ich przykładzie można zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w konstmkcjach
architektomcziiych oraz rozplanowaniu i wysti:oju wnętrz chłopskich w Regionie Łowickim.
Ekspozycję uzupełnia w>rstawa sprzętów oraz pojazdów używanych w gospodarstwie
wiejskini. Skaiisenjest miejscem, w którym w sezonie odbywają się warsztaty, pokazy sztuki

ludowej i spotkania z twórcami.ls

ZIEMIA ŁOWICKA
Miejscowości okalające Łowicz to również na mapie zabytków miejsca znaczące,
gdzie siady dawnych dziejów pozostawiły po sobie znamienite świadectwo. W pierwszej
kolejności to obiekty sakralne, każda parafia Ziemi Łowickiej ma znaczące tradycje
a świątynie to wiekowe zabytkowe biidowle.
Wsponiinany „Przewodnik po Łowiczu i okolicy" odnosi się między innymi
do kościoła w Chruślinie i Kiernozi.

Chruślm, kościół par. pw. św. Michała
„Znajduje
się tu bardzo ciekaw).' kościół
»J
niurowaiiy, we wszystkich szGzegółach
noszący charakter budowli staroświeckich,

wzniesiony przez arcybiskupa
Dzierzgowskiego około 1520 r. Kościół,

silnie zniszczoiiy w czasie walk pod
r

Łowiczem, odrestam-owano przed paru łaty.
Arcybiskup Lipski posiadał we wsi swój
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dworek." ł
Kiernozia, kościół par. pw. św. Małgorzaty

„W kiemnku północnym od Łowicza przy szosie sannickiej leży
^"sSB1

osada Kiemozia. Jest to bardzo stare osiedle, gdyż murowany

kościół paraf] alny wznoszony był w XII w.
W kościele znajduje się pomnik Pawła de Kiemozia z r. 1400.
W czasie wojen Szwedzkich uległo miasteczko doszczętnej

nieomal mime. Powszechnie znany jest zwrot
o „środku świata" w Kiemozi. Tego rodzaju przysłowiowe
zwroty, związane z pewną miejscowością, są dowodami

pewnych zjawisk czy cech właściwych danej miejscowości,
/^\,

bądź też wskazują na abderytyzm lub nadzwyczajną zarozumiałość mieszkańców w tych
czasach, kiedy powstało to powiedzenie. Do Kiemozi kursują codziennłe autobusy, mające
postój przy urzędzie pocztowo-telegraficznym w Łowiczu." 20
Pozostałe obiekty sakralne przedstawione zostaną w PPOnZ za materiałami Diecezji
Łowickiej opracowanynii przez ks kań. dr Pawła Staniszewskiego.

Bielawy, kościół cmentarny pw. Przemienienia Pańskiego
„Według aid Konsystorza Gnieźnieńskiego

^::;''.|||aj?i|B|

pierwszy kościół w Bielawach wzniosła
miejscowa rodzina Bielawskich w pierwszej

r^

połowie XIV w. jako filię parafii Waliszew.

Parafię erygował tutaj w 1402 r. arcybiskup
metropolita gnieźnieński Mikołaj Kiu-owsld.
:^t

K.
•ifW^

Rok później (1403), pochodzący z Bielaw
Wojciech Bielawski, późniejszy kanonik

®^.. gnieźaueński i scholastyk łęc2ycki,

ufundował okazały kościół w stylu gotyku nadwiślańskiego pw. Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny. W 1436 r. arcybiskup metropolita gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec, prymas

Polski, erygował przy nim kolegium mansjonarzy, podniosząc równocześnie do rangi
prepozytay.

Przed rokiem 1460 Maciej Bielawski, kasztelan łęczycki, ufundował w tutejszym kościele
ołtarz, na którego uposażenie arcybiskup metropolita gnieźnieński Jan Sprowski oddał
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dziesięciny ze swego stołu w Maiicach. Pod koniec XIX w. ta faadacja już nie isfcilała.
W 1521 r. przy świątyni oprócz proboszcza posługiwało sześciu kapłanów (mansjonariuszy
i kapelanów). W kościele parafialnym, w 1797 r., zawaliło się wiązanie dachowe i świątynia
przestała być użytkowana. Zrujnowany budynek został zamlcnięty, a nabożeństwa
przemesiono do kościoła w Cłiruślinie. W XIX w. kościół przywróGono do kultu Bożego.
W latach 1929-1930 dobudowano do niego kolejne eleiiienty: kruchtę i chór oraz założono

żebrowo-krzyżowe skłepienie. W czasie swojego istnienia pełnił wiele dodatkowych funkcji,
rn.in. szkoły oraz szpitala. Kościół w Bielawach jest budowlą trójnawowę, orientowaną,
opiętą przyporami, z dwuprzęsłowym prezbiteriiun zamtaiiętym wielobocznie oraz
z ostrołuko^ymi portalami w elewacji zachodniej i południowej. Sciaiiy zdobi polichromia.
W kościele znajdują się trzy ba rokowe osiemnastowieczne oharze. ołtarz główny, w absydzie
prezbiterium, mieści otoczony czcią obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, ozdobiony srebrną
sukienką, ołtarze boczne poświęcone są św. Józefowi, oblubieńcowi Najświętszej Maiyi
PaJiny i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Świadectwem dziejów parafii są tablice, wśród
nich najstarsza na Mazowszu płyta iiagrobna. z piaskowca - nagrobek kaszteląiia łęczyckiego
Macieja Bielawsldego z 1462 r. oraz ks. Mateusza Cichoraja, prepozyta kościoła szpitalnego
z 1654 r. Prezbiterium zdobią polichromie Zofii Baudouin de Coiirtenay z 1932 r. Uwagę
zwraca bogaty szczyt fasady frontowej, podzielony lizenami oraz zastosowane do jego

ozdoby tynkowane blendy i smukłe sterczyny, charakterystyczne dla tzw. gotyku
mazowieckiego, obok świątyni stoi drewniana dzwomiica z 1734 r. z trzema dzwonami,
.z których najmniejszy pochodzi 1531 r."21
Sobota, kościół par. pw. św. Piotra i Pawia
.(
<

f

9

„Po pożarze pierwszego, drewnianego

g kościoła pw. świętych Apostołów Piotra
^' i Pawła, w 1518 r. kasztelan łęczycki
Tomasz Sobocki ufundował obecny,
dedykowaiiy świętym Apostołom Piotrowi
i Pawłowi, św. Amiie i św. Izydorowi,
co przypomina głaz w zewnętrznej ścianie

iiawy, nad obiem. Budynek szczęśliwie

ocalał podczas wojen i w nieziiiienionej formie przetrwał do dziś. (...) Najbardziej
charakterystycznym elenientem kościoła, świadczącym o jego obronności, jest niewielka,

okrągła baszta od południa, ozdobiona fryzem arkadowym i posiadająca otwory strzelmeze.
(...). Ciekawe jest wiiętae świątym, posiadające sldepienia gwiaździste. Ściany zdobią
36
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polichromie z lat 1905-1907 autorstwa Apoloniusza Kędzierskiego oraz z roku 1936
autorstwa prof. Władysława Drapiewskiego, w które wmurowano szesnastowieczne

renesansowe nagrobki z piaskowca miejscowych właścicieli: Tomasza i Jakuba Sobockich,
kasztelanów łęczyckich (piętrowy) oraz Tomasza Sobockiego, kartderza króla Zygmunta
Starego, a także tablice epitafijne i klasycy styczny nagrobek Cypriana Zawiszy Czarnego
i jego żony Marii (z XIX w.). Z tej rodziny pochodził sławny Artur Zawisza Czarny.
W wydzielonym ostrołukową tęczą prezbiterium usytuowany jest ołtarz główny, dedykowany
Matce Bożej Częstochowskiej. W łuku tęczy zawieszona jest ambona, naprzeciwko której stoi
chrzcielnica. Obok, już w nawie, stoją ołtarze boczne Matki Bożej Sobockiej i św. Aiuiy
Samotrzeciej. Z prawej strony znajduje się kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W kościele nie ma stacji Drogi Krzyżowej (są one jedynie w kościele cmentarnym)."
,<^

Kościół pw. PrzemienieBia PańsMego na cmentarzu

„Na miejscowym cmentarzu grzebalnym stoi kościół pw. Przemienia Pańskiego.
Pochodzi on prawdopodobnie z pierwszej połowy XVII w. Jest to budynek ońentowaay,
drewniany, o konstrukcji zrębowej, na zewnątrz oszalowany. Nawę, zbliżoną do kwadratii,
zamyka węższe i h-ótsze od niej prezbiterium zbudowane na planie prostokąta. Do nawy
przylegają kmchta i przedsionek, do prezbiterium - zakrystia. Nad dwuspadowym dachem
nawy, krytym ocynkowaną blachą, góruje niewielka wieżyczka, kryta blachą miedzianą.
Wnętrze świątym przykrywa płaski strop, połączony ze ścianami bocznymi zaokrąglonymi
narożnikami. W prezbiterium stoi ołtarz główny z obrazem Przemienienia Pańskiego.
Na belce tęczowej usytuowana jest gmpa Ukrzyżowania. Przy tęczy z jednej strony jest
ambona, z dmgiej - ołtarz boczny, dedykowany Matce Bożej Kozielskiej. Na ścianach wiszą
tradycyjne stacje Drogi Kr2yżowej. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch słupach."23
3?J

r^

Domaniewiee, kaplica pw. Nawiedzenia NMP

„Pierwszy kościół parafialny w Domaniewicach na początku XVI w. strawił pożar.
7^-

W 1525 r. ks. Trojan ze Slesina, proboszcz domaniewic.ki i łaski, ufundował nową świątynie,
wzniesioną z cegły zwanej krzyżacką, według „struktury staroświeckiej" (tzw. gotyk
mazowiecki), w formie okrągłej. (...). W samych Domaniewicach natomiast, podczas
„morowego powietrza" w 1715 r., kościół został zniszczony przez pożar. Staraniem ks.
infułata Karśnickiego spalony kościół odrestaurowano i prawdopodobnie wtedy zmieniono
jego okrągłą formę na prostokątną. (...)Popadający w ruinę budynek kościoła rozebrano
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w 1919 r. Jziż jednak w roku 1910 rozpoczęto obok niego budowę kościoła według projektu
arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. Przed w}fbuchem I wojny światowej trzynawowa budowla
była w stanie surowym. Ukończono ją dopiero w 1919 r. Dwa lata później, 5 V 1921 r.,
biskup sufragan warszawski Stanisław Gali dokonał konsekracji kościoła. Wzniesiony na
wzgórzu, widoczny z daleka, wyglądał impo.nująco ze względu aa swoją wielkość i piękno.
Zadbano o wystrój -wietrzą tej świątyni: ze starego kościoła famego przeniesiono trzy ołtarze.
Barokowy wielki ołtarz Zwiastowania Najświętszej Maryi Paiiny, z ok. 1720 r., utrueszczono
w nawie głównej. Na jego zasłonie znajduje się obraz przedstawiający św. Bartłomieja
Apostoła, patrona parafii, którego uroczystość obchodzimy 24 VIII. W nawach bocznych
umieszczono barokowe ołtarze z ok. 1640 r., z obrazanii św. Wojciecha (dmga połowa XVII

w.) i św. Anny (pierwsza połowa. XIX w.)" 24
Sanktuarium Matld Bożej Pocieszycielki Strapionych
„Jest to budowla jednonawowa, fundacji
braci Wojciecha i Jalaiba Celestów,

s

.3

I

wzniesiona w latach 1631-1633 na planie
prostokąta, przykryta owalną kopułą.
Konsekrowana dnia 15 X 1633 r. przez

I

a arcybiskupa gnieźnieńskiego Jaiia
Wężyka, prymasa Polski. Po wystawieniu
kaplicy w 1633 r. fundatorzy umieścili w niej
obraz Najś\viętszej Maiyi Panny

z Dzieciątkiem, malowany na desce, przypominający wizerunek Matki Bożej Śnieżnej,
znajdujący się w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. W 1795 r. dobudowano

od frontu małą kruchtę o dwóch wejściach, a w roku 181.7 zbudowano miirowany parkan
okalający kaplicę. (...). Na zasuwie cudownego obrazu znajduje się przedstawienie Świętej
Rodziny (wcześniej, do 1794 r., było to biczowanie Pana Jezusa). W ołtarzu bocznym,
po lewej stronie kaplicy, umieszczona jest figura Pana Jezusa Biczowanego (do 1794 r. obraz
św. Mateusza Apostoła). Po prawej stronie znajduje się przepiękny obraz św. Franciszka z

Asyżu (dawniej obraz św. Walentego). Od 1795 r. na drewnianym chórze muzycznym.
zainstalowany jest prospekt organowy w kształcie orła w koronie z rozpostartymi skrzydlaim,

połączony z 7-głosow^'m instmnientem z ok. 1759 r. Nie wiadomo skąd przybył ani kto go
wyrzeżbił, jednak na świecie nie ma dmgich organów o tak oryginalnej i pięknej fomiie
prospektii". 5
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Wallszew, kościoła par. pw. św. Witalisa
„Obecny kościół parafialny, modrzewiowy,
konstrukcji zrębowej, na planie krzyża,
został ufundowany w 1765 r. przez stolnika
sochaczewskiego Adama Lasockiego z

Gosławic, wspólnie z synem Wawrzyńcem.
Kościół poddano przebudowie w 1845 r. W
latach dwudziestych ubiegłego wieku został
podlewarowany i usadowiony na
fundaiiiencie. Wieliszewska świątynia
posiada barokowo-rokokovvy wystrój z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem na prawym ręku. Ołtarze boczne poświęcone są św. Armie
^^,

Samotirzeciej i Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Na uwagę zasługuje gotycka kamieima
chrzcielnica z 1538 r. oraz rokokowa ambona z XVIII w." 26

Boczld, kaplica pw. św. Rocha - powstała w XVIII w. Kaplica to drewniana, prostokątna
s'":-.
.^

^Ł.

budowla z dwuspadowym dachem.
W południowej części znajduje zakrystia.
W zachodniej części kaplicy wydzielono
ścianą kruchtę, nad którą mieści się
nadwieszony chór. Nad oknem

od południowego wschodu znajdują się
snycerskie dekoracje późnobarokowe.
/^
'•^

Wewnątrz kaplicy wiszą, ciekawe obrazy

i rzeźby z XVIII w., np. obraz świętego Walentego - wiek XVII, dwa ludowe obrazy
malowane na szkle (Chrystusa Króla i świętej Katarzyny). Wśród obrazów i rzeźb w kaplicy
znajduje się wyobrażenie Trójcy Świętej, jako głowy o trzech twarzach. Jest to jedyne tego
typu dzieło w Polsce, unikatowe w skali światowej.

Kocierzew Południowy, kościół: par. pw. św. Wawrzyńca

„Nie wiadomo, kiedy dokładnie została erygowano parafia w Kocierzewie. Należy przyjąć,iż
sa pewno powstała ona przed rokiem 1345, bowiem pierwsza wznaiaiika o niej występuje w
dokumentach lokacyjnych wsi właśnie z tegoż roku. Z tego też okresu pochodził pierwszy
drewniany kościół, dedykowany św. Wawrzyńcowi, diakonowi
i męczennikowi. Kolejny, również drewniany, ufundował arcybiskup metropolita
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m

gnieźnieński Jan Łaski, prymas Polski. (...). Także drugi
kościół nie wytrzymał próby czasu; zastąpił go
^
^5i^r; wybudowany na początku XVIII w. trzeci, pw. św.
s

ę

^fj

it*

^

^s^.^

•^'? Wawrzyńca diakona i męczennika

^?^
^.•..<"
.»,

/i

i św. Wojciecha biskupa, drewniany, na plaiiiie krzyża,
konsekrowany 26 IV 1729 r. przez arcybiskupa metropolitę
gnieźnieńskiego Teodora Potockiego, prymasa Polski. Jak
^i zapisał w 1762 r. wizytujący parafię archidiakon łowicki ks.
Józef Marcinkowski, miał on siedem ołtarzy oraz dwie
kaplice boczne, a także przybudowaną murowaną zakrystię.
Wizytator potwierdza}, że zgodnie z zapisein abp, Jana
•Łaskiego, komendarzeiii w Kociefzewie jest wikariusz z

'•'s,

.kołegiuni wikariusz^' przy kolegiacie łowickiej. Sto lat później, tj. w 1871 r., ks. Anzelm
Grzesiewicz rozpoczął budowę nowego kościoła według projektu Franciszka Braumana, którą
w 1873 r. ukończono. 13 X 1878 r. konseh'owat go bis.kup sufragan płocki Aleksander
Dziewiałtowski-Gintowt. Był to murowany, jednonawowy kościół z tmaseptem, w stylu
gotycko-renesansowym. Taki wygląd przetrwał do czasów dzisiejszych. Dzisiaj kościół
posiada ołtarz główny i cztei-y boczne. W ołtarzu głównym znajduje się przepiękny kmcyfiks
z 1875 r., który pochodzi z poprzedniego kościoła. Prawe ołtarze boczne poświęcone są:
Świętej Rodzinie, z obrazem św. Anny (na zasuwie) oraz św. Wawrzyńcowi, patronowi
parafii, z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa (na zasuwie). Natomiast ołtarze po lewej
strome dedykowane są: św. Walentemu, z obrazem, św. Rocha (na zasuwie) i M:atce Bożej
Kocierzewskiej, z obrazeiii „Immaculata" (na zasłonie)." 27
Bednary, kościół par. pw. św. Macieja - pieiwszy kościół
zbudowano około 1330 r. z drzewa modrzewiowego. Nowy
kościół został zbudowany w 1713 r. Obecny został
pobudowany w 1893 r., według projektu Józefa
Dziekońskiego, restaurowany po pożarze wiatach 1918 1925. Neorenesanso-ny, orientowany, murowany,
jednonawowy i jednowieżow}r, posiada 3 ołtarze.

I
a

'^^

Nieborów, kościół pw. MB Bolesnej
Rfy

!>t»f
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„Parafia w Nieborowie erygowano została w 1314 r., prawdopodobnie przy drewnianym
kościele, który nie przetrwał długo, bowiem 100 lat później, w 1419 r., został ufundowany
przez miejscowych dziedziców, rodzinę Nieborowskich, dmgi kościół pw. św. Marcina i św.
Doroty (drewniano-murowany). W aktach Konsystorza Łowickiego czytamy, iż 16 X 1475 r.
przy kościele nieborowskim powstało fratemitas pauperum (bractwo żebraków), które miało
za cel niesienie pomocy żebrakom i ludziom upośledzonym. Prawdopodobnie istniało ono
przez wieki, a przejawem jego działalności było istnienie przy kościele w Nieborowie
w połowie XVIII w. (1759, 1763) przytułku dla ubogich. (...) Pod koniec XVII w. (16901696) kościół odrestaurował ówczesny właściciel Nieborowa, arcybiskup gnieźnieński
Michał Radziejowski, prymas Polski. Staraniem ks. Pawła Mąkowicza w 1717 r. na miejsce
starego, w połowie drewnianego, wzniesiono nowy, murowany kościół, w stylu
ostrołukowym, o dwóch wieżach, na płaiiie krzyża. W 1763 r. duszpasterzowało przy nim
dwóch kapłanów (proboszcz i wikariusz) oraz był szpital ~ przytułek dla ubogich. Obecna
murowana, neogotycka, trójnawowa świątynia według projektu arch. Franciszka Braumana,
55

,<^

z fundacji księcia Zygmunta Radziwiłła i ofiar parafian, została zbudowana w latach 18711883. Arcybiskup metropolita warszawski Wincenty Chościak-Popiel dokonał jej konsekracji
5 VI 1887 r., C2yniąc patronami parafii Matkę Bożą Bolesną, św. Rocha i św. Marcina.
Kościół wyposażony jest w trzy ołtarze. W drewnianym ołtarzu głównym. znajduje się figura
Matki Bożej Bolesnej, z sercem przebitym siedmioma mieczami, symbolizującymi siedem
boleści Maryi. Pod figurą umieszczono krzyż, a pod nim tabernakulum. Prawy ołtarz boczny
to tryptyk, przedstawiający sceny z życia Świętej Rodziny. W lewym ołtarzu bocznym
znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz obrazy św. Rocha i św. Marcina.
Po bokach stoją figury św. Wincentego a Paulo i św. Benedykta". 8
Bąków Górny, kościół par. pw. św. Mikołaja Bpa

„Początki parafii Bąków sięgają 1345 r., kiedy arcybiskup metropolita gmeźnieński
Jarosław Bogoria Skotmcki wybudował tutaj kościół, dobrze go uposażając i erygując przy
nmi parafię. W roku 1433 arcybiskup metropolita gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec, prymas

Polski, wyniósłszy kościół parafialny w Łowiczu do godności kolegiaty i ustanowiwszy przy
nim Kapitułę Łowicką, złożoną z trzech prałatów i dziesięciu kanoników, za zgodą Kapituły
Metropolitalnej w Gnieźnie przeznaczył m.in. na ich utrzymanie kościół bąkowski
z wszelkimi dochodami.(...) W 1679 r. kolejny z proboszczów, prałatów-kustoszy łowickich,
lcs. Stamsław Krajewski (jednocześnie proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie),
wybudował w Bąkowie z kamienia polnego i cegły nowy kościół parafiahiy.
Tea siedenmastowiec23iy dom Boży w 1911 r. został rozebrany, a ówczesny proboszcz, ks.
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Jan Tmszlcowski, rozpoczął budowę kolejnego kościoła, którą w 1928 r. ukończył jego
następca, ks. Stanisław Sliwerski. Jeszcze w trakcie prac, 8 V 1922 r., kościół poświęcił ks.
Jan Niemira, kanonik Kapituły Łowickiej, dziekan łowicki i proboszcz parafii Świętego
Ducha w Łowiczu. Jego konsekracji dokonał biskup siifragaii warszawski Stanisław Gali dnia
12 VII 1931 r. Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maiyi Panny wzniesiono z czerwonej
cegły, w stylu neogotyckim, z czworoboczną wieżą zwieńczoną strzelistym hełmem.
M.asywn.e, okrągłe kolumiiy dzielą wnętrze na trzy nawy. W absydzie prezbitedm'n stoi
neogotycki ołtarz główny z XX w. z siedemn.astowiecziiym obrazem Matki Bożej
z Dzieciątkiem, flaskowanyni rzeźbami św. Piotra i św. Pawła. W zamknięciu naw bocznych
usytuowaiie są ołtarze pochodzące z poprzedniego kościoła, dedykowane Matce Bożej
z Dzieciątkiem i św. Mikołajowi, obydwa z siedemnastowiecznymi obrazami tytułarnymi,

zdobionymi rokokowymi sukienkami z ok. 1750 r." 9
Zduny, kosciót par. pw. św, Jakuba Apostola

„Kościół parafialny pw. św, Jakuba Apostoła
w Zdunach istniał już przed 1369 r., (...) 12 VI
1600 r. arcybiskup metropolita gaieźnieńsld
Stanisław Kacnkowski, prymas Polski, odłączył
parafię Zduny od uposażenia archidiakoiia

łowickiego, oddając ją pod zarząd będących
w Łowiczu od 1414 r. doniinikan.ów. Odtąd
It

każdy przeor dominikańskiego klasztoru był
proboszczem, a w jego imieniu duszpasterstwo

przy tutejszym kościele sprawował wyznaczony przez niego zakoimy wikariusz. Z czasem
obiekt zaczął się chylić ku upadkowi. Arcybiskup metropolita gnieźnieński Antoni Kazimierz
ostrowski, prymas Polsld, wzniósł w 1779 r. murowaną, jednonawową świątynię (z trzema

ołtarzami, później ukończono dwa następne), którą w 1818 r. konsekrował biskup sufragan
łowicki w archidiecezji gnieźnieńskiej Daniel ostrowski. W roku 1826, wraz ze zniesieniem

łowickiego klasztoru dominikaaów, parafia po^TÓciła pod zarząd księży diecezjalnych.
W 1847 r. dobudowano do kościoła kaplicę św. Antoniego, gdzie umieszczono szósty ołtarz.
(...) Z upływem czasu, mimo kolejnych remontów, kościół zaczął popadać w ruinę. 14 IV

1899 r. arcybiskup metropolita warszawski Wincenty Teofil Chościak-Popiel poświęcił
kamień węgielny pod kolejny dom Boży, budowany z ftmduszy parafian przez ks. proboszcza
Jana Garwolińskiego. Kościół został poświęcony 27 XII 1906 r. (...) Dzięki trosce kolejnych
proboszczów i wiernych świątynia do dziś służy wspólnocie. Jest ona trójnawowa, z mocno
wyodrębnionym tt-anseptem, wzniesiona w stylu gotykii wiślano-bałtyckiego wedłiig projektu
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POWSATOWY PROGRAM OPiEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU ŁOWICKIEGO NA LATA 2022 - 2025

Konstantego Wojciechowskiego. Nad fasadą główną gómje wyniosła wieża dzwonnicza,
flaiikowana mniejszymi, smukłymi wież\?czkami. Wnętrze posiada jednorodne stylistycznie
wyposażenie. W wielkim ołtarzu umieszczony jest otaczany szczególną czcią zabytkowy
obraz Ma&i Bożej Śnieżnej, ozdobiony sukienkami z XVIII w., zasłaniany wizerunkiem św.
Jakuba Apostoła. Tuż przy prezbiterium. stoją niewielkie ołtarzyki z obrazami Matki Bożej
Częstochowskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. W zamknięciu naw znajdują się: ołtarz
św. Stanisława Kostki i kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego. Pozostałe kaplice poświęcone
są Matce Bożej Różańcowej i św. Franciszkowi oraz św. Walentemu (...)" 30

Złaków Kościelny, kościół par. pw. Wszystkich Świętych
„Na początku XVI w. istniał tu kościół pw. Wszystkich

Świętych. (...) Rozbudowę kościoła i restaurację jego
^^ stare3 cz?ści w 1592 r- przeprowadził arcybiskup
sasa

s

s

metropolita gnieźnieński Stanisław ICamkowski, prymas
Polski. Świadczyła o tym podająca powyższą informację
murowana tablica na szczycie kruchty poprzeduiego
kościoła pod koniec XIX w. Dopuszczalna jest więc
hipoteza, że jeżeli w 1592 r. restaurowano kościół
z dobudowaniem owej kruchty, to gmach główny musiał
być wzniesiony o "wiele wcześniej, a nie w połowie XVII
w. przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego Macieja

Łubieńskiego, prymasa Polski, jak przypuszczał J. Korytkowski. 19 IV 1617 r. arcybiskup
metropolita gnieźnieński Wawrzyniec Gembicki, prymas Polski, erygował pr2y kościele
^-^ złakowskim kolegium mansjonar2y, podnosząc parafię do rangi prepozytury parafialnej. (...)
Kościół nie wytrzymał próby czasu. Na jego miejscu, z wykorzystaniem części gotyckich mu
rów prezbiterium, w łatach 1893-1902 wzniesiono obecny kościół według projektu arch.
Konstantego Wojciechowskiego. Jego konsekracji dokonał 24 VIII 1902 r. arcybiskup
metropolita warszawski Wincenty Teofil Chościak-Popiel. Murowany z czerwonej cegły
neogotycki kościół jest orientowany. Z trzema nawami i transeptem nawiązuje
do stylu bazylikowego. Fasadę z trzema portalami przecinają ostrołukowe okna
i uskokowe przypory, a wieńczy szczyt ze sterczynami flankowany dwiema wysokimi
wieżami. Przypory opinają całą bryłę. We wnętrzu świątyni uwagę zwraca ołtarz główny
o cechach późnorenesansowych z 1623 r., z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny z dmgiej połowy XVI w. i figurami z ok. 1700 r. Ściany prezbiteńum nad gotyckimi
stallami zdobią freski przedstawiające siedem sakramentów, na których Leonard Strojnowski
uwiecznił podobizny parafian w strojach ludowych. Ołtarze boczne dedykowane są: po lewej
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św. Annie, po prawej Wszystkim Świętym. Kaplice poświęcone są Mat ce Bożej oraz Panu
jezusowi. Zachowały się: kainienna chrzcieliiica, obraz św. Antoniego z XVII w. i trzy

zabytkowe :dzwony (najstarszy z połowy XVII w.)"31

]Muzeum w Nieborowie i Arkadii

W jego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów
wraz z ogrodem w Nieborowie i Ogród
Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w
Arkadii. Do końca stycznia 1945 pałac w
•t:
II;

I

Ł1

iii

Nieborowie i ogród w Arkadii znajdowały
się na obszarze dóbr meborowsko-

..A,

mysłakowskich ordynata ołyckiego Janusza
księcia Radziwiłła. Cała rodzina
Radziwiłłów w lutym 1945 została
deportowana przez służby NKWDdo Związku Radzieckiego i osadzona, w obozie w
Ki'asnogorsku, Ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisław Lorentz,

zgodnie z wcześiiiejszym poroziimłeniem z Radziwiłłem, otoczył opieką unikatowy pałac
nieborowski i jego zbiory oraz zabytkowy ogród w Arkadii, -włączając je niezwłocmie w

skład warszawskiego Muzeuni Narodowego, jalco jego oddział. To uratowało pałac i jego
zbiory przed dewastacją i rozproszeniem w najgorszyin okresie ortodoksyjnego stalmłzmu.
W pałacu znajduje się obecnie muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku,
opai-te na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeźba, obrazy, grafika, meble,

brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaiiiny, zbiory biblioteczne), uziipełnione obiektami
sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Pałac

i ogród regularny (fraiicusld) w Nieborowie oraz angielski (sentymentalno-romantyczny)
w Arkadii po renowacji i uporządkowaniu zostały udostępnione zwiedzającym jafco stylowe
pałacowo-ogrodowe założenie rezydencjonalne. Muzeum w Nieborowie i Arkadii zostało

wyróżnione w 1987 roku za konserwację i pielęgnację nieborowsk.o-arkadyjskiego założenia
pałacowo-ogrodowego Złotym Medalem Ministra Kultiuy i Sztuki, a w czerwcu 1994 rokii

Eiu-opejską Nagrodą za Ochronę Zabytków (Europa-Preis ffir Denkmalphlege) fundacji FVS
w Hamburgu.32
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SkaBsen w Maurzycach

Łowicki Park Etnograficzny wMaur2ycach
gromadzi zabytki architektury z terenu

dawnego Księstwa Łowickiego (obszar
współczesnych powiatów łowickiego
i skierniewickiego). Położony jest

w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy
trasie Warszawa - Poznań. Do zwiedzania

został udostępniony w połowie lat 80.
Obecnie znajduje się tu ponad 40 obiektów,

//-^

datowanych w większości na Ił pół. XIX i I pół. XX w. Ich rozmieszczenie ukazuje dwa
historyczne układy przestrzenne łowickiej wsi: tzw. starą wieś - owalnicę z centralnym
placem wioskowym, występującą w XIX w. oraz tzw. nową wieś — pouwłaszczeniową
ulicówkę. Według tych założeń usytuowano budynki mieszkalne oraz inwentarskie,.
prezentując charakterystyczne dla różnych okresów wyposażenie wnętrz, sposoby dekoracji
i narzędzia. W obrębie starej wsi aiajduje się zagroda zanibiięta - tzw. okólnik, popularna
•w regionie od pół. XIX w. W j ej skład wchodzi chałupa zeZłakowa Borowego
i rekonstrukcja obory kamieimej ze Złakowa Kościelnego. W jedną z dwóch pierzei bocznych
wbudowany został drewmany lamus ze wsi Boczki.. Chałupa należała do słynnej
wycinankarki, Justyny Grzegory. M.ożn.a. tu zobaczyć m..łn. bogato dekorowane wnętrze
odświętne z zaaranżowanym miejscem pracy wycinankarki. Siedlisko zamyka stodoła ze wsi
Wicie. W jej sąsiekach prezentowane są maszyny do obróbki zbóż i chłopskie pojazdy
wyjazdowe. Obok tej zagrody znajduje się chałupa ze wsi Skowroda z sienią i 2 izbami.
W tej części skansenu usytuowana jest także zagroda otwarta, w skład której wchodzi chahipa
ze Złakowa Borowego, stodoła ł lamus z „rysiami" ze Złakowa Kościelnego
oraz rekonstmkcja XVIII-wiecznej, drewnianej obory zGoleńska. W chałupie możemy
zobaczyć narzędzia wykorzystywane do obróbki lnu i wykonywania tkanin samodziałowych.
Nową wieś" reprezentuje 5 gospodarstw i 3 wolnostojące budynki mieszkalne. Pierwszy
budynek od strony wejścia do skansenu to chałupa ze wsi Złaków Borowy. Urządzono w niej
szkołę wiejską i mieszkanie nauczycielki z okresu międzywojennego. Obok szkoły znajduje
się zagroda, którą tworzą: budynek mieszkalny i obora kamienna - ceglana zeZłakowa

Borowego, stodoła ze Złakowa Kościelnego oraz lamus z Radziejowic. Chałupa reprezentuje
powszechny w XIX w. podział wnętrza na izbę świąteczną i roboczą, z dwiema komorami
bocznymi. Zewnętrzne lica ścian szczytów chałupy zdobione są tzw. "florami". W następnym
siedlisku znajdują się 2 obiekty XX-wieczne: budynek mieszkalny tzw. czworak,
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zaadoptowany na cele adniinistracyjne i stodoła z Boczek Chełmońskich. Tuż obok
posadowiono szalowaną chałupę ze wsi Bogoria, która w sezonie pełni rolę karczmy.
Następny w kolejności obiekt to chałupa zeZłakowa Borowego. Jedna, z jej izb została
poświęcona poetce i hafciarce; Bronisławie Skwarnej z Chąśna, druga wykorzystywana jest
na cele edukacyjne. Obok znajduje się gospodarstwo, na które składają się: ćhahipa
z Chlebowa i stodoła ze Złakowa Borowego. Budynek mieszkahiy wyposażony jest w meble

i sprzęty gospodarstwa daniowego z lat 60/70. XX w., w całości pochodzące z gospodarstwa
wRząśnie. Następiią zagrodę tworzą: chałupa zŁaguszewa, lamus ze stryszkiem
zNiedźwiady, stodoła zOtolic oraz rekonstrukcja kainieitno-drewnianej obory. Chałupa
i stodoła wykorzystywane są obecnie do orgaiiizowania różnego rodzaju imprez
okolicznościowych, prezentacji artystów ludowych i pokazów wesela łowickiego. W ostatnim
z odtwarzanych gospodarstw, w skład którego wchodzą budynek mieszkalny i stodoła
zeZłakowa Borowego, obora kainienno - ceglana zMastek orazbróg, zilustrowano
przemiany jakie zachodziły w budowiiictwie wiejskim i wyposażeniu wnętrz chłopskich.
Wnętrze chal'upy podzielone zostało na część starą zpocz. XX w. z bogatą dekoracją
papieropłastyczną (wycinan.ki, bukiety, pająk) oraz część nowszą z •wyposażeniem zolcresu
międzywojennego. W budynku oboiy znajduje się ekspozycja sprzętów do ochrony roślin
i wiejska stolarnia. W stodole ipodbrogiem zgromadzono maszyny, narzędzia i pojazdy
rolnicze. Uzupełnieniem obrazu łowickiej wsi, odtwarzanego w skansenie,
są przykłady tzw. małej architektury: studnie, kapliczki i krzyże przydrożne, budyiiki

związaiie z wiejskimi rzemiosłami (kuźnia i wiatrak "koźlak" zeŚwieryża) oraz strażą
pożarną (rekonstrukcja strażnicy zeZłakowa Borowego, bróg z ekspozycją sprzętou
stmżacfciego). Na teren skansenii przeniesiony został zespół sakralny zWysokienic złożony
z drewnianej, jednonawowej świątyni datowanej na 1758 r. oraz dzwonmcy z 1774 r. Kościół
pod wezwaiiiem św. Marcina, fundacji arcybiskupa gnieżiiieńskiego Adama Komorowsldego,
wziiiesiony został w stylu barokow)fm. Posiada dach kryty gontem z wieżyczką z sygnaturką
orazzachowaiiy oryginalny wystrój wnętrza złożony m.in. z ołtarzy, ambony i ełirzcielmcy.
Obok świątyai zlokalizowano budynek plebanii zPszczonowa zprzeł. XIX/XX w.
Translokacja i renowacja obiektów była współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. 3
Skansen w ZIakowie Kościelnym

W Ziakowie Kościelnym znajduje się mała kolekcja budynków mieszkalnych i gospodarskich
typowych dla regionu Księstwa Łowickiego. Budynki pochodzą zarówno ze Złakowa
Kośc-ielnego jak też z pobliskich wsi. Miejsce to, dotąd nieco zaponmiane; dzięki niedawiio
nawiązanej współpracy nawiązanej z samorządem Gminy Zduny i Powiatem Łowickim,
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w ostatnim czasie staje się kolejnym ośrodkiem w regionie z konkretną propozycją oferty

kulturalnej.

V.3.2. Dziedzict^'o niematerialne

Dziedzictwo niematerialne to tradycja, żywe przejawy kultury odziedziczone
po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Jest to mezmiemie ważny aspekt
dziedzictwa kulturowego, istotny w procesie kształtowaiiia toźsaiTiości każdej gmpy
społecznej i jednostki. Dziedzictwo memateriałne obejmuje tradycje i przekazy ustne, w tym
język - jako narzędzie przekazu, spektakle i widowiska, zwyczaje, obyczaje i obchody
świąteczne, wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki, umiejętności
związane z tradycyjnym rzemiosłem. Większość tych elementów na terenie Powiatu

Łowickiego ma wiekowe tradycje, o których poświadczają świadectwa minionych pokoleń.
^>

K.onwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

z 2003 r., w szczególny sposób odnosi się do kwestii podtrzymania pamięci o tym wymiarze
kultury.
KULTURA LUDOWA

Łowicka kultura ludowa dzięki swemu unikatowemu wymiarowi, tak znacząco
wyróżniającemu się na mapie ludowości w skali kraju, inspirowała i zachwycała. Tak
niegdyś, jak i dziś dokładane są starania, by podtrzymać pamięć o tej minionej świetności
ludowego wymiaru kultury. Osobowością, która wielce zasłużyła się na drodze propagowania
łowickiej kultury ludowej, do dorobku której powraca się po dziś dzień jest Aniela
Cłmiielińska. Większość swego życia poświęciła właśnie odkrywaniu i propagowaniu
łowickiej kultury ludowej. Czyniła to jako etnografka, publicystka, założycielka Muzeum
Etnograficznego w Łowiczu ale przede wszystkim robiła to w wymiarze społecznym, z serca
dla regionu. Dorobek Anieli Chmielińskiej traktować można jako pierwsze tak wnikliwe
opracowane etnograficzne kultury księżackiej. Do jej publikacji powraca się po dziś dzień
analizując specyfikę tej kultury. Na potrzeby PPOnZ,
w odniesieniu do poszczególnych wymiarów
łowickiej kultury, przypomniane zostaną fragmenty
zapisów jej autorstwa właśnie.

9^-

„skąd wzięła się „moda księżacka", czy ją kto

narzucił, czy też Księżacy sami ją wymyślili". Jeden
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is starszych gospodarzy, bardzo rozuanay, powiada: „po mojemu musiało być tak: kiedy
przodkowi.e nasi mieli diiże pastwiska, hodowali dużo owiec, mieli poddostatkiem wełny,
pracowite nasze prababki przędły tę. wełnę i tkały, mężczyźni zużywali część tego samodziału
dla siebie, modą polską nosili wtedy wszyscy długie ubrania, tak pan jak i cliłop, bo kuse
ubranie przyszło od Niemców i od kacapów; stąd po mojemu księźackie sukmany". (.,.)
najstarsi ludzie twierdzą, że sukmany te nastały po ubraniu płóciennem, które bezspornie
obok kożuchów stanowiło najdav.aiiejsze ubranie Księźaków. Te sukmany niebieskawe miały
hyc „kraszon-e" w chatach, farbą, otrzyinaną z wygotowanego mchu. Kobiety narażone przy
gospodarstwie domowem bardziej od mężczyzn na brudzenie ubrania, zaczęły wcześniej
farbować wełnę na swoje ubrania, — stąd najdawniejsze welniaki były koloru czarnego, taki
wełniak, jako bardzo stary, odnalazłam również w Skiemiewiekiem. Następnie upodobały
sobie kobiety barwię koralową, (pochodzenia roślinnego), urozmaicały wąskiemi paskam i
białemi, ta „moda" trwała długo. Wetaiaki dwiibai'wne przeistoczone zostały z czasem w
kilkobarwne a około r. 1900 zapanowała barwa pomarańczowa, anilinowa, zwana w
Łowickiem dubeltową, w Skiemiewickiem—pensową. Barw a ta podobała się Księżankoin,
przyjęły ją powszechiiie, mimo, że płowiała na deszczu i słońcu. Lud łowicki nie chce, aby
mu cośkolwiek narzucano, sam tworz}^ modę, odrzuca, co nie przypada do gustu. Moda gra
wielką rolę w ubiorze, dziewczęta nie żałują tmdu, byleby mieć modne ubranie. Stary wełniak
babusl pruje wnuczka, doszczętnie, oddaje poprutą weteę do farbiarza i tka według najnowszej
mody; przedostatai wyraz mody to barwy: ciałowa, zgnitka, pawiowa, a teraz: niebowa,
wiatrowa, cementowa, 5

Wycinanki) pisanki, pająki ~ artystyczne wyroby rękodzieła ludowego

^

Tradycja rękodzieła ludowego na Ziemi Łowickiej
ma wiekową tradycję, dzięki wyjątkowości
i unikato\vym charakterze tradycja ta podtrzymywana
jest po dzień dzisiejszy. Z regionem wiążą się
nierozerwalnie tradycje wycinanki, tym, co jednak
ma szezegóhiy Vk'ymiar w odniesieniu do Łowicza

i okolic są również pająki i ozdoby wykonywane w
okresie świat, choćby misternie zdobione pisaiiki.
„Najstarsze gospodynie twierdzą, że ^ycmanki
powstały na Księstwie około 1865— 70 roku;

zapewne w tym czasie zjamł się papier w chatach. Naprzód wycinano z papiem czerwonego
konie, psy, koguty, kury; wycinanki te wieszano na ścianach, w celu, jak utrzymują ogólnie,
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przyozdobienia izby. Czy była w tem myśl przeciwdziałania sile „złego",, o tera dowiedzieć
się nie mogłam od najstarszych i z ufnością odnoszących się gospodar2y. R. Oczykowski w
swych notatkach z 1891 r. pisze: „Księżanki dwa razy do roku przed Bożem Narodzeniem i
przed Wielkanocą przygotowują wycinanki, dbając o piękny wygląd izby na święta".
Następnie używać zaczęto kolorowych papierów różnych barw
i przyozdabiać niemi wycinane konie i koguty. W dalszym ciągu pojawiły się „gwiazdy"
t. j. wycinanki okrągłe, na białych kółkach nalepione, różnorodne wzory wycięte
z kolorowego papieru; w nich widzimy najwięcej oryginalnych pomysłów o motywach
przeważnie fantastycznych. Wycinanki symetryczne są to t. zw. „tasiemki" albo „w stążki,
złożone z dwóch części podłużnych, zupełnie jednakowych, wycinanych jednocześnie
w podwójnie złożonym papierze; są one złączone od góry bądź kwiatem płaskim lub
wypukłym, bądź gwiazdą. Również symetryczne są t. zw. „kodry", podłużne, służące do
r^

.^^

zdobienia belek w izbie."36

„Wycinanka łowicka stała się głównie dziełem malarskiem"; w papierach kolorow).rch
wyrazili Księżacy swoje zdolności kolorystyczne, rozwijane od szeregu pokoleń
w tkactwie wełnianych pasiaków. Wycinanki łowickie zaliczają się do najpiękniejszych. W
ogóle wycinanki z papłem są najciekawszym i najoryginalniejszym przejawem sztuki ludu
polskiego". „Pająki" czyli „światy" ukazały się na Księstwie przed 50-ciu laty. Kto był
pierwszym ich wykonawcą i co nim kierowało, nie umiał n.i.kt objaśnić. Obecnie twierdzą, że
to jest i było wykonywane w celu przyozdobienia mieszkań. Początkowe pająki były
wyłącznie ze słomy, później zaczęto dodawać papier, bibułkę, włóczkę, obecnie dają tło
z wełny różnobarwnej, na tem umieszczają wycinane kwiaty. (...)„Wy dmuchane poprzez
dwa maleńkie otworki jaja gęsie, przybrane drobnemi nalepiaiikami z papierków
różnorodnego kształtu, były •używane do zdobienia izb. Małgorzata Wróblówna, z męża
Lebiodowa, nadała jajkom tym kształt dzbanuszka, przez dodanie podstawki, szyjki
i uszka z tektury! Dzbanuszki Wróblówny - to istne cacka, mogące zadowolić wymagania

największego estety, świadczące o nadzwyczajnych zdolnościach, pracowitości i cierpliwości
ich twórczym. Aleksander Janowski, opisując w 1902 r. w „Wiśle" dzbanuszki Wróblówny,
wyraził się, że czynią one wrażenie pięknej mozajki. Prof. E. Frankowski pisze w Przeglądzie
Warszawskim 1924 r. str. 216: „Muzeum Etnograficzne w Warszawie posiada kilka
dzbanuszków z jajek, uważać je można za prawdziwe dzieła sztuki"
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WYDARZENIA KULTURALNO "SPOŁECZNE W POWIECIE ŁOWICKIM
Łowicka kultura ludowa pielęgnowana i propagowana jest w wielu ^miarach, tak by
w jak najpełniejszym aspekcie oddać jej wielopłaszczyznowość i ogronmy dorobek
m:inionych pokoleń w tej dziedzinie. Bowiem to dzięki tradycji przekazywanej z pokolenia sa
pokolenia ludowa, kultura łowicka przetrwała wieki. Dziś to podtrzymanie palnięci
i prezentacja minionego dziedzictwa kulturowego ma iniejsce również podczas wydarzeń
o charakterze kiilttB-alno - społecznym skierowanych nie tylko w stronę mieszkańców regionu
ale poprzez szeroką ich promocję, również do osób spoza Ziemi Łowickiiej, dla których
stmowią one okazję do odwiedzenia regionu. Wydarzeniem o szczególnym wymiarze,
którego me sposób porównać, bowiem. jest uiiikatowe w wielu wymiarach, jest Procesja
Bożego Ciała w Łowiczu (wpisana na Krajową listę dziedzictwa materialnego).
„Jednym z największych przeżyć religijnych w Łowiczu jest uroczyśeie

obchodzona procesja Bożego Ciała. O prastarym kulcie Euchaiystii w Łowiczu świadczyć
może oddzielna, bogato zdobiona kaplica dla. Najświętszego Sakrainentu. Wielu upatruje też
w herbie Łowicza, w któiym są pelikany, śladów kultu eucharystycznego(pelikan jest
symbolem euchai7stii).(...)Procesji przewodniczą biskupi łowiccy lub zaproszeni duchowni.
W procesji idą władze miasta i powiatu, lud łowicki w tradycyjnych pasiasty cli strojach,
przedstawiciele cechów rzemieślniczych. Konfraternia św. Wiktorii, strażacy, harcerze,
uczniowie, członkowie stowarzyszeń i bractw kościelnych, którzy niosą swoje sztandary,

chorągwie, feretrony. Liczny udział biorą dzieci w barwnych łowickich strojach, niosąc
przyozdobione poduszki, sypiąc kwiaty przed monstrancją c2y przytrz>?mując barwne wstążki
przy chorągwiach. (...). Przy czwartym ołtarzu usytuowanym, na frontonie muzeuni (dawniej
Seminarium Duchownym) wygłaszane Jest Słowo Boże i udzielane błogosłav>denstwo ,^na
czteiy strony świata". Po modlitwie przy ołtarzacii wszyscy wracają do katedry, gdzie
śpiewaiw jest uroczyste „Te Deum" . Pośród zwyczajów, związanych z obchodami Bożego
Ciała zachowA się tradycja, że uczestnicy procesji zbierają kwiaty i gałązki roślin, którymi
by-ty ozdobione ołtarze. Gałązki wt}/kaiio w strzeehy chałup i innych zabudowań, by ochronić

je od pożaru i piorunów a wkładane w narożniki stodoły, miały ustrzec zbiory przed
robactweni i szkodnikami. Lekkie uderzenie gałązlcą po twarzy i powiedzenie „Żebyś był
zdrowy" miało zapewnić zdrowie, a także wpłynąć na uspokojenie niespokojnych dzieci.
Podteymaniein starej tradycji jest uczestmczenie w procesji w strojach łowickich tradycyjnych pasiakach. (...)"3S

Odwieczne tradycje, łowickie stroje ludowe i tatarak rzućmy na drogę kroczących
w procesji Bożego Ciała to z kolei wymiar tego włodarzenia w Złakowie Kościelnym. Czas
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w przypadku tej uroczystości również zdawać by się mogło, zatr2ymał się wieki temu,
bowiem wierność minionej tradycji, dla mieszkańców złakowskiej parafii, stanowi
od dziesięcioleci autentyczny i szczery wymiar przeżywania tego święta. Sława tej procesji
również dalece wykracza poza Ziemię Łowicka, bowiem w tym dniu wieś tą, na skraju
Powiatu Łowickiego odwiedzają liczne rzesze wiernych, chcących przezywać uroczystość
Bożego Ciała właśnie na łowickiej wsi. W ostatnim czasie, z inicjatywy Powiatu Łowickiego
podejmowane są działania, by w jak najszerszym wymiarze propagowana była informacja
o złakowskiej procesji Bożego Ciała. Odpowiedź na zaproszenie na W})'darzeni.e do Złakowa
przyjmuje wiele osób, które uczestniczą w nim po części przez wzgląd religijny, po części zaś
jako okazję do poznania jego wyjątkowości kulturowej. To dla tego grona pr2ygotowywana
jest również dodatkowa oferta kulturalna, na program której składają się prezentacje,
warsztaty i występy nawiązujące do kultury me tylko łowickiej wsi.
//^\

./^

Spośród wydarzeń, o charakterze już typowo społeczno-kulturowym wymienić należy
te organizowane na skansenie w Maurzycach, inicjowane bądź przez Muzeum w Łowicz,
bądź też bezpośrednio przez Powiat Łowicki. W głównej mierze są to wydarzenia z udziałem
twórców ludowych na zasadzie warsztatów lub prezentacji ich rękodzieła ale również
przybliżające dawne zwyczaje i obrzędowość na łowickiej wsi. Cyklicznie w okresie letnim
odbywają się „Niedziele w skansenie", organizowane pod kątem ukazania w jak najszerszym
wymiarze dorobku osób zajmujących się ludowym rękodziełem. Skansen jest też miejscem
corocznych imprez masowych, w program.ie których również znajdują się elementy
nawiązujące do łowickiej kultury ludowej. Na scenie pod strzechą prezentują się zespoły
folklorystyczne, w chatach ze swymi warsztatami pracy rękodzielniczej zasiadają twórcy
ludowi, koła gospodyń wiejskich zapraszają na degustację potrwa regionalnych,
w chlebowym piecu zaś wypiekany jest chleb. Z oferty tej korzysta wielu turystów,
co sprawia, iż oferta tego typu inicjatyw jest nieustaimie poszerzana.
MUZEA, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE KULTURY
Muzeum w Łowiczu

Początki zbiorów muzealnych w Łowiczu sięgają przełomu XIX i XX w.
i są związane z postacią Władysława Tarczyńskiego (1845 - 1918), kolekcjonera, społecznika,

który zebraną przez siebie kolekcję udostępnił w 1905 r. publiczności pod nazwą „Zbiorów
Starożytności". W 1907 r. kolekcja Władysława Tarczyńskiego została przekształcona
w „Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych". Muzeum szybko się rozwijało
i do wybuchu I wojny światowej posiadało ponad 3200 eksponatów wraz z biblioteką.
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Do kolekcji o charakterze historycziio - artystycznym W. Tarczyński włączał również
przedmioty z dziedziny etoografii. Muzeum Starożytności, Kilkakrotnie było mszczone przez
okupulące Łowicz wojska niemieckie przez co utraciło bezpowrotnie część cemiych zbiorów.
Zostało przekazaiie miastu i utworzone ponownie w 1927 r., po odzyskaniu niepodległości,
jajko Muzeuni Miejskie im. Władysława Tarczy ńskiego. W takim kształcie organizacyjnym
funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej. Działalność Muzeum Miejskiego
uzupełniało funkcjonujące od 1910 r. Muzeum Etnograficzne Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, powstałe w oparciu o kolekcję wybitnej działaczki społecznej, Anieli
Chmielińskiej (1868 - 1936). Zbiory Muzeum Miejskiego i Miizeum Etnograficznego, które
pierwotnie mieściły się wspólnie w budynku przy Starym Rynku 16, udostępniano
publicziiości do 1939 r. W okresie II wojny światowej muzeum poniosło spore straty
w kolekcjach muzealnych. W 1948 r. kolekcje obu muzeów zostały przejęte przez Muzeuin
Narodowe w Warszawie (tworząc jego oddział do 1995 r.). Nową siedzibą muzeiim stał się
odbudowany ze zniszczeń wojennych gmach pomisjonarski. Od lat 50. znajduje się
tu muzeum, do 1995 r, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie instytucja
kultury prowadzona przez Powiat Łowicki. 1862 - 1865 oraz Staiii sława Noakowsldego,
któiy kształcił się tu w latach 1884 - 1886. 39

Wystawy staie muzeiim: SzUika Baroku w Polsce, Historia miasta i regionu,
Btnografia.Księstwa Łow.icki.ego, Izba Pamięci Żydów Ło^dckich.
Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Muzeum w Nieborowie i Arkadii w obszerny sposób zostało zaprezentowaiie
w Rozdziale 5.5. Poiimiki historii. Nadmienić należy, celem uziipełniema,
iż równocześnie z uruchomieniem w Nieborowie muzeum wnętrz, został powołaity
w 1945 roku na jego terenie Ośrodek Pracy Twórczej iimieszczony w użytkowych pokojach
II piętra pałacu i w Pawilonie Myśliwskim, przeznaczony dla pracowników nauki i twórców.
Ośrodek iiieborowski służy tal<że jako miejsce międzynarodowych konferencji i spotkań
dyplomatycznych. 40
Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie

„Założycielem Muzeum był Julian Brzozowski, urodzony 2.6 lutego 1925 r.

w Zabostowie Dużym. Rzeźbieniem interesował się od najmłodszych łat, ale pierwsze figury
do muzeum zaczął rzeźbić około roku 1955. Początkowo rzeźbie.nie odbywało się
w kuchni, gdzie żona gotowała obiady. W drewnie dłubał główiie w okresie zimowym, kiedy
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na wsi jest więcej czasu. Wyrzeźbione figury początkowo były przechowywane w dwóch
pokojach mieszkalnych, a później również w garażu. Około 300 figur czekało na publiczne
pokazanie prawie 20 lat. Julian Brzozowski pobudował pierwszy pawilon wystawowy
za uzyskane z gospodarstwa pieniądze. Oficjalne otwarcie odbyło się 30 lipca 1972 roku.
Następne 10 lat to urządzanie poszczególnych mchomych scen. Wszystkie mechanizmy
do figurek zaplanował i wykonał sam Julian. Następne pawilony były oddane do zwiedzania
w 1983, 1986 i 2001 roku. Julian Brzozowski zmarł 8.03.2002 r. Obecnie właścicielem

niuzeumjest Renata i Wojciech Brzozowscy. Wojciech (syn Juliana) rzeźbi od połowy lat 80tych. Jego figurki są dołączone do ruchomych scen i można je oglądać we wszystkich
pawilonach oraz w ogrodzie przy muzeum,". '
Muzeum Diecezjalne w Łowiczu
/^^,

Pomysł wyeksponowania części przedmiotów zrodził się podczas prac nad
przygotowaniem koncepcji remontu katedry prowadzonych od 2006 r. Muzeum jest owocem
projektu pn. „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowłczunajcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego parku Błonie" realizowanego w latach 20ł0-20ll. Powstanie Muzeum
Diecezjalnego możliwe było dzięki współfinansowaaiu ze środków Regionalnego Prograi'nu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz e środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego"

INSRTYTUCJE KULTURUY PROWADZONE PRZEZ POWIAT ŁOWICKI
r>

Poza Mixzeum w Łowiczu Powiat Łowicki jest organem prowadzącym dla Centmm

Kultury, Tiuystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu oraz Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu. Instytucje te podejmują inicjatywy wpisujące się w ofertę kulturakią
regionu. Biblioteka, w głównej mierze, jest organizatorem wydarzeń wiążących
się z promocją czytelnictwa, jak również jest animatorem działań skłaniających mieszkańców

do różnych form twórczości wiążących się nie tylko ze słowem pisanym ale również
chociażby fotografią. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
to z kolei instytucja podejmująca się organizacji przedsięwzięć kulturalnych, historycznych
i turystycznych. W odniesieniu do sfery kultury są to zarówno wydarzenia skupione na jej
ludowym wynaiarze, jak również nawiązujące do wybitnych osobowości, czy to w sferze
muzyki, malarstwa, czy też z innych dziedzin. Często inicjowane przedsięwzięcia naają na
celu promocję artystów z regionu łowickiego. W kontekście kultury ludowej przedsięwzięcia
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realizowane przez Centmm opierają się o współpracę z iiinymi podmiotami,, choćby
skansenem w Złakowie, czy twórcami ludowyim, by w bardziej wymierny sposób promować
ieh dorobek.

TURYSTYKA

O walorach tuiystycznych Powiatu Łowickiego decyduje przede wszystkim jego
bogata historia oraz unikatowa kultura ludowa. Po dziś dzień, dzięki sukcesywnie
podejmowanym, działaniom, łowicka scheda kulturowa stanowi wartość, o której
podtrzymałiie zabiegają kolejne pokolenia. To wail.ość opisana w pamięć, historię
i światopogląd mieszkańców Ziemi Łowickiej. Dzięki ich staraniom, to co wiąże się
z łowicką tradycją, kulturą i ziiakami historii może być podziwiane i poznawane przez
turystów odwiedzających ten region.
Z Ziemią Łowicką związanych było wielu znamieBitych aitystów rzeźbiarzy, malarzy
i architektów, których dzieła zachowały się po dziś dzień. Wskazać tu należy między innymi:
Hieronima Canavesi, Jana Michałowicza z Urzędowa, Willema van den Blocke, Tomasza
Poncino, Tylmana z Gaineren, Michała Anioła Palłoni, Efraima Szreger, Jana Jerzego
PIersch.

Przez Powiat Łowicki przebiegają szlaki turystyczne pięć pieszych, trzy rowerowe
oraz jedea szlak kajakowy. Szlaki piesze na terenie Pow:iatu Łowickiego przebiegają
na następujących trasach:

Trasa l (17 km) - Łowicz - Jastrzębia - Pilaszków - Dąbkowice Górne - Jezioro
Okręt - Błota Krępslde - Domamewice;
Trasa 2 (15 kin) - Łowicz - Zielkowice - Arkadia - Nieborów - Bednary;
Trasa 3 (11 km)" Bełchów - Chyleniec - Siwica -Nieborów;
Trasa 4 (12 km) - Łyszkowice - Kuczków - Seiigów - Bobłecko. - Polesie Bełchów;
Trasa 5 (19 km) - Walewice - Sobota - Sobocka Wieś - Urzecze - Wierznowice Mystkowice -Bochen - Ostrów - Otolice - Łowicz.

Sieć szlaków rowerowych, tworzą:

14 km szlak rowerowy „Książęcy" rozpoczynaj ąey swój bieg na łowickim rynku,
a kończący trasę przed pałacem Radziwiłłów w Nieborowie;
•

119 km szlak rowerów;^ „Szable i Bagnety" nawiązuiącyeh do najważniejszyeh
wydarzeń historycznych w dziejach regionu i kraju - powstań narodowych oraz
obu woj ea świato^ch;
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123 km szlak rowerowy „Dwory i Kościoły" zapoznający z pięknem architektury
sakralnej oraz miejscami związanymi są z historią Marii Walewskiej (Kiemozia),
Józefa Chełmońskiego (Boczki), Władysława Grabskiego (Borów).
Szlak kajakowy przebiega rzeką Bzurą. Spływy kajakowe organizowane
są przez Centnim K.ultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Łowicką Akademię Sportu
oraz PTTK. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, instytucja
kultury prowadzona przez Powiat Łowicki, jako uzupełnienie oferty turystycznej dla regionu

od minionych dwóch lat prowadzi w okresie letnim bezpłatną wypożyczalnię kajaków.
Do dyspozycji osób chcących skorzystać z tej formy rekreacji codzieimie na plaży nad Bzurą,
oddane są kajaki. Oferta ta cieszy się dużą popularnością, ró-wnież wśród osób spoza regionu.
W Łowiczu na Starym Rynku znajduje się Aleja „Gwiozd" będąca wyrazem
uhonorowania osób i instytucji dokładających starań na rzecz podtrzymania schedy
^~~^.

kulturowej regionu łowickiego. Sukcesywnie kolejne zashiżone osoby zostają nagrodzone
poprzez wmurowanie w bmk Starego Rynku łowickiej wycinanki z hartowanego szkła
sygnowanej imieniem i nazwiskiem bądź nazwą uhonorowanej instytucji.
Władze Powiatu Łowickiego z kolei, by docenić zasługi na rzecz propagowania
i podtrzymania pamięci o dziedzictwie minionej kultury Ziemi Łowickiej zasłużone osoby

i instytucje honorują statuetką „Łowickiej Róży". Firmy, instytucje, stowarzyszenia oraz
osoby fizyczne honorowane są również Marką Regionalną „Łowickie", w tym wypadku w
postaci statuetki z motywem kodu b-eskowego w barwach łowickiego pasiaka. Wyróżnienie
ustanowiono w celu promowania przedsięwzięć, produktów i usług o szczególnym ziiaczeniu
dla regionu, związanych z dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Ziemi Łowickiej.
.^^

V.4. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony

Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. formami ochrony zabytków są:
wpis do rejestm zabytków;

wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
uznanie za pomnik historii;

utworzenie parku kulturowego;

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzermego albo
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu
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lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego.

Na obszarze Powiatu Łowickiego nie występują parki kultm-owe, me wpisano obiektów
na Listę Skarbów Dsaedzicfrwa, natomiast występują pozostałe formy ochrony zabytków.
V.4.1. Zabytki meruchome wpisane do rejestru zabytków

Według obecnego stanu do rejestizi zabytków niemchoniych wpisaiiych jest 229
zespołów/obiektów zabytlcowych z obszaru Powiatu Łowickiego (Tabela nr I), w tym 13
staiiowisk archeologicznych.

W tabelach poniżej przedstawiono obiekty wypisane do rejesttii zabytków
z poszczególnych gminach powiatu. Stanowiska archeologiczne zostały omówione
w rozdaale 5.6, Są to jedne z najcenniejszych, elementów krajobrazu kulturowego na terenie
powiatu. Obiekty te objęte są wszelkimi ly górami prawnymi wynikającymi z treści
odpowiednich aktów prawiiych, w tym przede wszystkim - rygoranai ochrony
konserwatorskiej wynikającymi z przepisów ustaw}'- z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkai-ni, Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiefctach
wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zaby&ów.

Tabela nr l. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy
Bielawy
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NR I DATA REJESTRU

ZABYTKÓW
:::<S NA::»IEŁAWĄ;.
l Bielawy

kościół par. pw. Nawiedzeaia NMP, XV-XIX w., XX w. 94-VI-3 z 29.03.1949 r.

2 Bteiawy

dzwonnica drewn., 1734 r.

3 Bielawy

5 ] Bor6w

kwatera z I! wojny światowej na cmentarzu katolickim
dwór w zespole dwoi-skim, 2 pół. XIX w., XX w.
park w zespole dworskim, 2 poi. XIX w„ X.X w.

475 z 16.09.1978 r.

6 [ Borówek

dwór, 1920 r.

613228.07.1983F.

7 jCłiruślin

kościół par. pw. św. Michah, I pol XVI w., XIX w.

98-VI-7 z 29.03.1949T.

105/99 z 15.08,1967 r.
95-VI-4z29.03.1949r.
106/100 z 15.08, i 967 r.
4 l Borów

869 z i 8.02.1992 r.
522227.12.19791-.

11 Iz 15.08.1967 r.
8 Chruśiin

dzwonnica, 1848 r.

564/107 z 15.08,1967 r.

9

cmentarz choler>'czny oraz żołnierzy rosyjskich z I

950/Az30.I2.1993r.

Chruśfin

wojny światowej, 1852 r,
10 l Leśniczówka

crnenlarz cholerycmy, 2 pół. XIX w.

972-Az30,06.}994r.
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II l Łazin

park dworski, po 1880 r.

527205.05.1980r.

12 j Mroga

dwór w zespole dworskim, 2 ćw. XIX w., XX w.

A-948z09.I2.I993r.

13 I Mroga

park w zespole dworskim, 2 ćw. XIX w., XX w.

A-477zI6.09.I978r.

14 I Oszkowice

zespól kościoła par. pw. Sw. Marcina:

A/41 z 2.08.2007 r.

- kościół, drewn., 1629 r.

- dzwonnica, drewn., l pół. XX w.
15 j Oszkowice

cmentarz przykościelny

893221.12.1992r.

16 I Oszkowice

cmentarz rzym.-kat.

8947-21.12.1992r.

17 l Piaski Bankowe

park dworski, ok. 1900 r.

567 z 20.06.1981 r-

18 I Psary

dwór w zespole dworskim, k. XIX w.

602 z 28.08.1983 r.

19 I Psary

park w zespole dworskiin, k. XIX w.

476 z 16.09.1978 r.

20 l Sobota

kościół par. pw. śś. Piotra i Pawła, 1518 r., XIX w.

34 z 18.07.1962 r.

21 l Sobota

cmentarz rzyin.-kat.

804220.11.1991r.

22 l Sobota

kościół cmentarny pw. Przemienienia Pańskiego,
drewn., l pół. XVII r.

87I-VI-90zl946JI8-V-27

l!7/173z24.08.1967r.

r\,

z 18.01.1962 r.
118/174 z 24.08.1967 r.

23 Sobota

dwór „zameczek" w zespole dworskim, XVI w., 2 poi

615/182224.08.1967r.

XIX w.
24 Sobota

park z aleją dojazdową w zespole dworskim, XVI w., 2
pół XIX w.

616224.08.1967r.

25 l Stanisławów

dwór. 1918 r.

523227.12.1979r.

26 Waiewice

pałac z pawilonami i gałeriami, 1783 r. w zespole
pałacowym XVIII-XIX w.

119-VII-28 z 18.01.1962 r.
119/175 z 24.08.1967 r.

27 IWalewice

park w zespole pałacowym XVIII-XIX w.

63 7/3 84 z 24.08.1967 r.

28 Waliszew

kościół, drewn. w zespole kościoła par. pw. św.

120-VI-29 z 18.01.1962 r.

Witalisa, XVUI-XIX w.

120/185 z 25.08.1967 r.

dzwocnica, drewn. w zespole kościoła par. pw. św.

121-VI-30 z 18.01.1962 r.

29 Waliszew

.^^

183216.09.1978r.

Witalisa, XVIII-XIX w.

121/186 z 25.08.1967 r.

30 I Waliszew

kaplica

618/188 225.08.1967 r.

31 IWaliszew

cmentarz przykościelny

986 A z 06.02.1995 r.

32 IWaliszew

cmentarz rz>'m.-kat., 2 pół. XVIiI r.

837 z 19.12.199 3. r.

33 IWaliszew

cmentarz wojenny z II wojny światowej

895 z 21.12.1992 r.

34 l Zgoda-Połesie

mogiła i pomnik (w lesie), 1943 r.

896-Az2I.12.1992r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z WUOZ w Łodzi

Tabela nr 2. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy
Domaniewice

LP. MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NR I DATA REJESTRU
ZABYTKÓW

.©MIF^BOlWANIE^TOCESiiisaBKaSBI
WiS^iS^S^S^M'ii:

l

Domaniewice

kaplica pw. Nawiedzenia NMP, l poi.. XVII w.

99-VI-8 z 29.03.1961 r.
112/104 z 15.08.1967 r.
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2 I Domani.ewice

cmentarz przykościelny

949 A z 30.12.1993 r.

3 Dóinanicwics

ogrodzenie

949 A z 30.32.1993 r.

źrótSo: opracowanie własne, na podstawie danych z WUOZ-wŁodzi

Tabela nr 3. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy
Kiernozia

LP. MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NR I DATA REJESTRU

ZABYTKÓW
:.<3MINA:'KIER^OZ^
l Kiernozia

kościół par. pw. św. Małgorzaty, XVI w.

100-Vi-9zl6.03.1961r.
lM/287zl5.08.I967r.

2 Kiei-nozia.

dzwoniiica, XIX w„ XX w.

565/383 z 17.08.1967 r.

3 Kiernozia

paląc w zespole pałacowym, XIX w.

93-VI-2 z 29,03.1948 r.
115/288 z 17.08.1967 r.

4 I Kiernozla

park w zespole pałacowym, XIX w.

566/384 z 17.08.196:7 r.

źródło: opmco'wame własne, na podstawie danych z WUOZw Łodzi

Tabela nr 4. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy
Kocierzew Południowy
LP. MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NR I DATA REJESTRU

ZABYTKÓW

|(3]MIN^CK;IĘIŁZĘ%.P|OŁ ^Ływ^^
l l Boczki

kaplica pw. św. Rocha, drewn., 176] r.

835-VI-54 z 1950 r.
562/105 z 15.08.1967 r.

2 Boczki

dwór w zespole dworskim 2 poi. XIX w., XX w.

59! z 28.07.1983 r.

3 Boczki

park. w zespole dworskim 2 poi. XIX w., XX w.

503 z.16,09.1978 r.

kościóS w zespole ko&iota par. pw. św. WawzyAca, 2

547-Az26.07.1980r.

4 KoGrerzew
Południowy
5 K.ocierzew

Południowy
6 Kocierzew

Południowy
7 Kocierzew

Połudaiowy

8 Kocieraew
Południowy
9 Osiek

10 Osiek

pół. XIX w.

cmentarz przykościeSny w zespole kościoła par, pw. św. 967-Az27.Q6.1994r.
Wawrzyńca, 2 poi. XIX w.

dzwonnica w zespole kościoła par. pw. św. Wawrzyńca, 967-Az27.06.1994r.
2 pot. XIX w.

ogrodzenie w zespole kościoła par. pw. św. Wawrzyńca, 967-Az27.06.1994r.
2 pół. XIX w.

piebania w zespole kościoła par. pw. św. Wawrzyńca, 2 A/154 z 11.07.2014 r.
pot. XIX w.

dwór, drewn. w zespole dworskim, XVIII w., XX w,
park w zespole dworskim, XVIII w„ XX w.

470 z 01.12.1977 r.
546, z 26.07.1980 r.

źródło: opracowanie własne, na podstawie dmych z WVOZ-w Łodzi
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Tabela nr 5. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Łowicz
MIEJSCOWOŚĆ

LP.

NR I DATA REJESTRU
ZABYTKÓW

OBIEKT

-GMINA LOWICZ'.-.S'

FT Rydwan

cmentarz wojenny z II wojny światowej

915221.12.1992r.

źródło: opracowanie 'własne, na podstawie danych z WUOZwŁodzi

Tabela nr 6. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków miasto Łowicz
LP.

ADRES

OBIEKT
_L

NR I DATA REJESTRU
ZABYTKÓW

MIASTO ŁOWICZ
l

^

]

Łowicz

strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej miasta

933 A z 20.05.1993 r.

2

Łowicz

brama „Prymasowska", pół. XVII

567 z 3 8.08.1967 r.

3

Al. Sienkiewicza 3

kościół Starokatolicki Mariawitów pw.
Przenajświętszego Sakramentu v/raz
z w^'strojem wnętrza i wyposazenieni

A/3 z 14.04.2002 r.

4

Al. Sienkiewicza 35

kościół SS. Bernardynek pw. NMP i św. Klary

106-VI-15 z 17.03.1961 r.

5

Al. Sienkiewicza $5

6

Al. Sienkiewicza 27,

128/113 z 18.08.1967 r.
T

kSasztor murowany SS. Bernardynek

)07-VT-!6zl7.03.1961r.
129/114 z 18.08.i967 r.

dom murowany, tzw. Dworek

1094/298 z 12.04.1972 r.
A/472 z 16.09.1978 r.

d. 19
7

Al. Sienkiewicza

zieleniec w Alei Sienkiewicza

8

Basztowa/Klickiego (d. Maja

wieża w zespole ulicy gen. Stanisława KIickiego j 575/124 z 19.08.1967 r.

1-go)/Pałacowa
9

Blich 8

10 Blich 8

.^>,

11

BlichlO

cmentarz rzymsko-katolicki „Kolegiacki"

809z22.13.ł991r.

kaplica grobowa Laskowskich

809 z 22. ł 1.1991 r.

budynek mieszkalny i warsztat szkolny Zespołu 634 z 29.09. l. 983 r.
Szkół Rokiiczych w Łowiczu

magazyn zbożowy Zespołu Szkół Rolniczych w
Łowiczu

budynek mieszkalny z wgłębnym port}'kiem
Zespołu Szkół Ro.l.nicz>'ch w Łowiczu

obora Zespołu Szkół Rolniczych w Łowiczu
chlewnia Zespołu Szkół Rolniczych w Łowiczu
stajnia Zespołu Szkół Rolniczych w Łowiczu
n

Boczna 3

cmentarz ewangelicko-augsburski

808 z 20.11.1991 r.

13

Boczna 3

kaplica grobowa Saxow

808 z 20.11.1991 r.

14

Boczna 3

15 Bmdki, Mickiewicza, Żabia

brama przy cmentarzu ewangelicko-augsburskim 808 z 20.11.1991 r.
zieleniec miejski
A/474 z 16.09.1978 r.

16 j Długa l

kościół murowany parafi.alny rzym.-kat. pw. św. 102-VI-11 z 16.03-1961 r.

Ducha, św. Katarzyny i Mateusza | 125/110 z 18.08. l 967 r.
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17

Długa}

cmentarz przykościelny

102-VI-ll z 16.03.1961. r.
996 z 24.08.1995 r.

18

Długa 1

ogrodzenie z bramami

102-VM1 z 16.03.1.961 r.
996 z 24.08.1995 r,

Kaliska/Pl. Koński Targ (d.

kościół miirowany filialny pw. św. Leoiiarda i

1.03-VM2 z 16.03.1961 r.

Sierikiewicza)

Małgorzaty

127/112 z 18.08.1967 r.

20

Łęczycka 96

cmentarz żydowski

875Az20.03.1992r.

21

Maja 3-go 13

poczta Konna Poczthalteria, ob. Urząd Pocztowy 132/117zl 8.08.1967 r.

t9

22 |Maja3-gol3

wozownia Poczty Konnej Poczthalterii, ob.

698/190 z 18.08.1967 r.

Urząd Telekomunikacji
23

Maja 3-go 13

stajnia Poczty Konnej Poczthalterii

699/191zl8.08..l967r.

24

Maja 3-go (d.

hotel de Vilno ob. dom mieszkalny

787/Az27,02.}988r.

Świerczewskiego) 12
25

Mickiewicza 40

cmentarz rzymsko-katolicki „Emaus"

803 z 20.1.1.1991 r.

26

Mjekiewicza40

kapliczka murowana cmentarna „Einays"

57.1/128 z 19.08.1967 r.

27

Nowy Rynek

dom

591/148 z 21,08. l %7 r.

^

(d. Kilińskiego) l
28

NOW}' Rynek

dom

592/149 z 2 3.08.1967 r.

dom

593/150 z 21.08.1967 r.

dom

594/151 z 21.08.1967 r.

doni

633Az29.09.1983r.

dom

391-VI-38zI947r.

(d, Kilińskiego) 2
29

No\vy Rynek

(d. Kilfńskiego) 3
30

Nowy Rynek

(d. Kllińskiego) 6
31

No\vy Rynek

(d. Kilińskiego) 8
32

Nowy Rynek

(d. Kiiińskiego) 9
33

Nowy Rynek

595/152 z 21.08.1967 r.
dom

635/Az29.09.1983r.

dom

637/A z 29.09.i.983 r.

(d.Ki}ińskiego)iO
34

Nowy Rynek (d. Kilińskiego)
12

35

NowyRynsk

!

dom

(d. Kilińskiego)13
36

Nowy Rynek

114-VI-23z6.03.I947r.
136/154 z2I.08.I967 i-.

dom

596/160 z 2.2.08. f 967 r.

dora

636/Az29.09.1983r.

dom

598/162 z 22.08.1967 r.

dom

599/163 z 22.08.1967 r.

dom

137/153 Z22.0.8.I967.r.

dom

104-VI-13 z 16,03.1961 r.

(d. Kilinskiego) 17
37

Nowy Rynek

(d. Kilinskiego) 19
38

Nowy Rynek

(d. Kiiińskiego) 30
39

No\vy Rynek

(d. K{iińskrego)32
40

Nowy Rynek

(d. Kilinskiego) 33
41

Nowy Rynek

(d. KtJiAsktcgo) 34

138/156 z 22.08.1967 r.
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42

Nowy Rynek

dom

139/157 z 22.08.1967 r.

dom

140/158222.08.1967r.

paiae gen. Stanisława Klickiego w zespole
pałacowym gen. Klickiego

543-VS-4I z 6.03.1947 r.
i33/123 z 19.08.1967 r.

kaplica murowana w zespole pałacowym gen.

576/132219.08.1967r.

(d. Kilińskiego) 35
43 j Nowy Rynek

(d. Kilińskiego) 36
'{
44 l Pałacowa 6

45

Pałacowa 6

Stanisława Klickiego
46 ! Pałacowa 6

domek dozorcy w zespole pałacowym gen.

577/133 z 19.08.1967 r.

Stanisława KJickiego
47

Pałacowa 6

park w zespole pałacowym gen. Stanisława

794/A z 09.05.1990 r.

Klickiego

r^

48

Podrzeczna 2

dom

3006-A 223.09.1998 r.

49

Podrzeczna 5

dom

573-VI-50/1010 z 22.03.1952 r.

50

Podrzeczna 14

kamienica

607/171222.08.3.967r.

51

Podrzeczna 17

kościół murowany ewangelicki,

572/129 z 19.08.1967 r.

ob. gaieria
52

Podrzeczaa 17

dzwonnica murowana przy kośeieSe

573/130219.08.5967r.

ewangelickim
53

Podrzeczna 18

kamienica

608/172222.08.1967r.

54

Podrzeczna 22

kamienica

609/5 77 z 24.08.5 967 r.

55

Podrzeczną 57

dom

572-VI-49 z 22.03.1952 r.

56

Podrzeczna 30

142/176 z 24.0.8.1967 r.

kośció! 00. Dominikanów, ob. Zespół Szkół

569/126219.08.1967r.

Mechanicznych
57

Podrzecma 30
4.

58

Stanislawskiego 30

59 I StanisiawskiegoSt

r^

klasztor 00. Dom.inikanów, ob. Zespól Szkół

57Q/127zl9.08.1967r.

Mechanicznych

60 l StanisławskiegoSl

budynek Nowego Powiatu, ob. Urząd Rejonowy 578/125 z 19.08.1967 r.
kościół murowany 00. Bernardynów pw. św.
126/111218.08.1967r.
Bartłomieja, ob. Studium Nauczycielskie
klasztor 00. Bernardynów, ob. Studium

568/122 z 18.08.1967 r.

Nauczycielskie
61

Stanisiawskiego31

ogród. - park w zespole klasztornym 00.

1158/297 z 14.06.1974 r.

Bernardynów
I

62 j Stary Rynek (d. Rynek

I ratusz

Kościuszki) 1
63

Stąp,' Rynek (d. Rynek

536-VI-34z5.03.1947r.
! 31/13 6z 18.08.1967 r.

dom

579/134219.08.1967r.

Kościuszki) 2
64

Stary Rynek (d. Rynek
Kościuszki) 3

dom

580/135 z 19.08.3.967 r.

65

Stary Rynek (d. Rynek

dom

638/Az29.09.1983r.

dom

639/Az29.09.1983r.

dom

581/136219.08.1967r.

Kościuszki) 10
66 Stary Rynek (d. Rynek

Kościuszki) 11
67

Stary Rynek (d. Rynek
Kościuszki) 12

J
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68

Star)' Rynek (d. Rynek

dom

640/Az29.09.1983r.

dom

582/137 z 19.08.t967 r.

dom

583/155 z 21.08.1967 r,

kanonia ob. Bank Spółdzielczy

115-VI-24 z 18.03.1961 r.

Kościuszki) 13
69

Stary Ryaek(d.Rynek

Kościuszki) 14
70

Stary Rynek (d. Rynek
Kościuszki) 15

n Staiy Rynek (d. Rynek

134/138% 21,08.1967 r.

Kościuszki) 18
72

Słaiy Rynek (d. Rynek

kanonia ob. Kuria Diecezjalna

5847141 z21.a8.l967r.

kanonia ob. Kuria Diecezjalna

585/142 z 21.08.1967 r.

kanonia ob. Kuria Diecezjalna

586/143 z 21.08.3967 r.

kanonia ob. Kuria Diecezjalna

587/144 z 21.08.1.967 r.

kustodia murowana

589/146 z2!.08.3967 r.

K&ściuszki) 19
73

Stary Rynek (d. Rynek

K.ośeiuszki) ł9a
74

Star>' Rynek (d. Rynek

Kościuszki) 20
75

Stary Rynek (d. Rynek

Kośdyszki) 20a
76

Stary Rynek (d. Rynek

Kośeiuszki) 24
77

Stary Rynek

sufregania ob. Rezydencja Biskupa Łowickiego 590/147z21.0S.1967r.

<(S. Rynek Kościuszki) 27
78

Stary Rynek (d. Rynek

kuria Wikariuszów

Kościuszki)
79

113-VI-22 z 18.02.1961 r.
I35/łl8 z 18.68.1967 r.

Stafy Rynek (d. Rynek

kościół murowany Kolegiacki pw.

110-VI-19 z 18.93.1961 r.

Kościuszki)

Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja,

123/108 z 18.08.1967 r.

ob. Bazylika Katedralna - PO.EvINIK HISTORII
so

Stary Rynek

dzwonnica-brama murowana przy kościele

112-VI-21 z 18.03.1961 r.

(d. Rynek Kościuszki)

kolegiackiiT) pw. Wniebowzięcia NMP i św.

124/109 z 18.08.1967 r.

Mikołaja
81

„Ogród Saski"

A/473zt6.09.]978r.

Stary Rynek;

klasztor (skrzydło) z kaplicą św. KaroSa

108-VM7z2.06.1946r.

(d. Rynek KGŚciuszki)

Boromeuszą, ob. budynek muzeum

52-267.61 z 17.03.1961 r.

Stary Ryiiek (d. Rynek

Kościuszki)
82

144/120 z 18.08.1967 r.
83

Stary Rynek

pozostałości po skrzydle wsch. budynku

(d. Ryiiek Kościuszki)

Misjonarzy - piwnice i dziedziniec oraz teren d.

934 z 25.10.1993 r.

ogrodu
84

Stery Rynek

piwnice po dawnym skrzydle klasztoru

934% 25.10.1993 r.

Świętojańska 5/7

dom księży emerytów z bramą,

611/179 z 24,08.1967 r.

(d. Podrzecziia)

ob, budynek szpitala

S-więtojariska 1/3B

dom księży emeiytów budynek szpitala (]e\vy) | 610/178 z 24,08.1967 r.

(d. Rynek Kościusztó)
85

86

(d. Podrzecana)
87

Zanikowa l

88 l Zduńska 2

zainek arcybiskupi - pozostałości

574/131 z 19.08.3967 r.

kościót murowany 00. Pijarów pw. NMP i św.

6/8 z 02.06.1946 r.

Wojciecha

109-VI-I8 z 17.03.1961 r.
130/115 z 18.08.1967 r.
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89

Zduńska 4

kamienica

622/Az29.09.I983r.

96

Zduńska 12

dom

623/Az29.09.1983r.

91

Zduńska 14

dom

624/Az29.09.1983r.

92 Zduńska 18

dom

625/Az29.09.!983r.

93 Zduńska 22

dom

601/365 z 22.08.1967 r.

94 Zduńska 23

dom

626/Az29.09.1983r.

95

Zduńska 25

dom

627/Az29.09.3983r.

96

Zduńska 26

dom

628/Az29.09.1983r.

97

Zduńska 27

dom

602/166 z 22.08.1967 r.

98

Zduńska 28

dom

629/Az29.09.1983r.

99 Zduńska 29

dom

603/167222.08.1967r.

100 Zduńska 32

dom

630/Az29.09.1983r.

1Q1 Zduńska 34

dom

604/168 Z22.08.1.967 r.

102 Zduńska 34a, d. 34b

oficyna murowana

605/169 z 22.08.1967 T.

303 l Zduńska 35

dom

631/A z 29.09.1983 r.

104 Zduńska 36, ob. 36 i 36a

dom

632/Az29.09.]983r.

105 Zduńska 41

dom

143/159 z 22.08.1967 r.

106 Zduńska 42

dom

141/119 z 18.08.1967 r.

107 Zduńska 56

dom

606/3 70 z 22.08.1967 r.

I

r>,

źródło: opracowanie •własne, na podstawie danych z WUOZ'w Łodzi

Tabela nr 7. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Łyszkowice
LP. MIEJSCOWOŚĆ

NR I DATA REJESTRU

OBIEKT

ZABYTKÓW

.(SNBM^SZKOWICK
l

^

Łyszkowice

2 Łyszkowice

d. gorzelnia, ob. dom mieszkalny, ul. Księstwa
Łowickiego 21,1 poi. XIX w„ 3903 r.
d. cub-owaia, ob. domy mieszkatoe,
ul.Wolno&i!,,1830r.-XXw.:

's

612/180 z 24.08.1967 r.

1007-A z 01.10.1.998 r.

- budynek „Podkowa"
- budynek „Mydlamia"

źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z WUOZ w Łodzi

Tabela nr 8. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Nieborów
LP. MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NR I DATA REJESTRU
ZABYTKÓW

-;©NmA?<IĘBQROW.
.1 i Arkadia

park romantyczny, 4 cw. XVII-XIX w.

205/P-IV-3 z 26.10.1948 r.
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91-Vl-lzt8,01.I962r.
145/73 z 12.08.1967 r.
2 l Arkadia

pait

145/73/Azl9.05.1982r.

3 iArfeadia

Światy oia Diany

538/74 z 12.08.i967 r.

4 iA.rkadia

Dom Arcykapłana

539/75zl2.Q8.1967r.

5 l Arkadia

Dom Murgrabiego

540/76 z l2.Q8,.1967r.

6 l Arkadia

Łuk Grecki

541/77 z 12.08.196.7 r.

7 l Arkadia

Domek Gotycki

542/78212.08.1967r.

8 l Arkadia

galeria arkadowa

543/79 z 12,08.1967 r.

9 l Arkadia

Jaskiaia Sybilli

544/80212.08.1967r.

10 l Arkadia

akwedukt

545/81 z.12.08.1967 r.

tl ! Arkadia

brama cyrku

546/82 z 12.08.1967 r.

12 E Arkadia

aleja, przy drodze Arkadia-Nieborów

1150/296 z 14.06.1974 r.

13 Bednary

kwatera wojenna (1939-1945) na cmentarzu rzym.-kat.

881/A z 14.04.1992 r.

14 j Bednaiy

zespól kościoła par. pw. św, Macieja, 1866 r., 1900 r.:

973/A.z30.06,1994r.

- kościół
- cmentarz przykościelny
15 Kompina

cmentarz wojenny z II wojny światowej (żołnierzy

91} Aż 21.12.1992 r.

polskich), 1939 r.
16 INieborŚw

kościólpw, MB Bolesnej, 1871-1883

521 227.12.1979r.

17 INieboi-ów

cmentarz rzyrn.-kat, 2 poi. XIX w.

802Az20.Il.1991 r.

18 [Nieborów

czworak

786 z 27.02.1988.r

19 l Nieborów

patac w zespole pałacowym XVIII w., XIX-X.X w.

}16-VI-25zlS.Ol.I962r.
146/83 z. 12.08.1967 r.

20 l Nieborów
21 INieborów
22 l Nieborów

browar w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX w.
547/84 z 12.08.1967 r.
oranżeria I w zespole pałacowym XViII w., XIX-XX w. 548/85 z 12.08.1967 r.
oranżeria II \v zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX 549/86 z 12.08.1967 r.
w.

23 Nieborów
24 Nieborów
25 l Nieborów

spichrz w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX w.
oficyna w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX w.

550/87 z 12.08.1967 r.

551/88 z 12.08.1967 r,

dom oficjalisty! w zespole pałacowyai XVIII w., XIX- 552/89 z 12.08.1967 r.
XX w.

26 Nieborów

dom oficjalisty II w zespole pałacowym XVIIl w., XIX- 553/90 z 12.08.1967 r.
XX w.

27 Nieborów

stajnia w zespole patecowyni XVIII w., X1X-XX w.

28 Nieborów

wozownia w zespoSe paiacowym XVIH w., XIX-XX w. 555/92 z 12.08.1967 r.
budynek zarządu folwarku w zespole pałacowym XVIII 556/93 z 12.08.1967 r.

29 l Nieborów

554/91 z .12.08.1967r.

w„ XIX-XX w.

30 Nieborów

kuźnia w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX w.

557/94 z 12.08.1967 r.

31 j Nieborów

chlew w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX w.

558/95 z 12.08.1967 r.

32 t Nieborów

budynek gospodarczy w parku w zespole pałacowym

559/96zI2.0S.{967r.

XVIII w.. XIX-XX w.
33

Nieborów

3.4 l Nieborów

obora w zespole patacow^'m XVIII w., XIX-XX w.
park w zespole pałacowym XVIII w., XIX-XX w.

560 z 12.08.1967 r.

147-P-VI.2z26.IQ. 1948 r.
98/561 z 12.09.1967 r.
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