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Pismo Ziemi 

ija 70 lat od c~wili gdy naj pierw 
pod. Warszawą, a ;:iotem .nad Ni emnem 

gromiono wojska radz.iecKi e, broniąc 
tym samym dopiero co zdooytej nie~odle
głości; Wielkie przed wojną święto, 
Dzień Wojs!<a Polskiego a i święto Mat
'<1 Boskiej, zwanej od tego czasu nie
'rzadko Zwycięską - odzyskujemy po la ·· 
tech upokorz~ń 1 obc~odzimy z du~ą, 
także w lowiczu. 

Jedynie Komunis tyczna Par t ia Rooo t
nicza ?olski nie poczuwała się do wię
zi z narodem. 8 sierpnia 1920 r~u 
KrRP wydała odezwę pod przeo1rotnym ty
tułem: "Ojczyzna w ni ebezpieczeńst~ie" 
w kt órej nawoł ywała: 

"llo:iotnicy ! ( .•• ) zgoct.-iy cnór bur
żuazr, jny wzywa :was do obrony zagrożo
nej 'stolicy Ojczyzny". Czego bronić 
macie, robotnicy? Może tych kilku ty, 

SKAN 
DAL? 

ODZV5KANE Tak, skandal. Tylko tak bm.iiem można 
nazwać decyzję, która zapadła około po
łuonia, we wtorek, 14 sierpnia. ~emi
s j a konkursowa wybrała na ·~tanowisko 
oyr.:!;<tora Przedsięoiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i HieszkaniO\.iej w lowiczu 
Józef a 'iliśniowskiego. Jest to ten sarn 
Józef ~iśniowsi<i, który był ostatnio 
dyrek torem tego przeds lębiorstwa i 
z~:;ta ł od·.io ła:iy przez !Jurnis trza z zaj
mowanego stanowiska z dniem l lipca !Jr 
w związku ze słabym funkcjonowaniem 
PGKi l~ jako całości w czasie jego dyrek· 
torowania. 

Historycy uznają Ji twę o ilarsza"'~ 
za jedną z tych, które decydowały o 
losach Suropy i świata. Stolica Pol
ski była pierwszym etapem ofensywy 
bolszewickiej. Je :i upadek oznaczał ot ... 
wartą drogę dla pocnodu rewolucji ko
rrunistycznej na Zacnód. 

W obliczu zagrożenia naród polski 
Zjednoczył się wokół wodza naczelnego 
i armii; tysiące oc~otników zgłaszało 
się do wojska, by wrogowi zagrodzić ' 
d~ogę ..• 

d · 1 września religia będzie nau-
ana w szkole. Także u nas, w Lewiczu. 

NieKtórzy się cieszą, że księże do 
szkół wrócą, inni są oburzeni. Wszys
cy sią zastanawiają jak to będzie wy
~ądało. Spróbowaliśmy coś na te• te·
:nat s.i4_ dowiedzieć. 

W Szkole Podstawowej nr l nic jesz~ 
cze nie było wiif"Qomo, oczek i wano tam 

.na instrukcję z kuratorium. W SP nr2 
nawl~zano jut kontakty z para fi~ Św. 
Ducha, ale nie prjoowano jeszcze wkom
ponowywać lekcji religii w siatkę go
dzin., uznając sytuację za prawie bez
nadziejną: i tak w budynku trzeoa bę
dzie pomieścić 38 klas. Wprowadzenie 
katechezy oznacza konieczność znale
zienia dodatkowych wolnych pomieszcz eń. 
Z oooobnym niepookojem patrzy się w 
Przyszłość w SP nr 4 gdzie dzieci bę
dą siQ uczyć najprawdopodooniej na 
trzy zmiany. Więcej oędzie wiaoomo 
do::iiero w drugiej połowie s i3rpnia, 
gdy wrócą z wakacj i wszyscy dyre><to
rzy i gdy dojdzie do spotKań z orzed
st awicielami parafi i . 

f'. W Wydziale Oświaty Urzędu Miejskie-

' , 
sięcy domćW, które stanowią prywatn~ 
własność pijawek-kamieniczników?, Mo
te tych fabryk, które należą do ;,yzys
kiwaczy ~~aszyc.'17 ( •.• ) ldt robotniku 
na front! Idt do okopu! ldt krwią 
bronić "Ojczyzny"! ( ••• ) Czy .:lasz się 
oszukiwać, robotniku? Daj pasibrzuchom 
burżuazyjnym 1 ich trackim pachołkom 
odpowiedt, na jaką zasługują! 

Nie bronić oawiecznych wrogów, wy
zyskiwaczy i ich własności prywatnej, 

· du:101kz..:ni '~ nJ s tr.~ 

RRIGIA 

·-:ontrkandydatami Józefa Wiśniowskie
JO oyli : Jerzy Szot z lowicza i Cze
s iaw : zygie r ze Skierniewic. W skład 
.-<em i sji wcnoozili zgodn i e z abo .... iązują
cy~i przeoisa~i: but'lllistrz, jego zas
tępca oraz trzy i nne oso::iy reprezentu-: 
jqce Radę Pracowniczą przeds iębiorstwa . 

do:<u.kzenie .1u ::; tr. ł 

W eOWICKICH fJZKOtACH 
gc inspektor Ta l<i rowski także oczei<i
wał dopiP.ro na instrukcj) z minister
stwfl. Zapytany przez ''N. l. stwierdził 
jednak, że nie przewiduje 2adnycn 
przeszkód ze strony władz oświatowych. 
Sądzt także, ż~ uda się - przy dobrej 
woli obu stron - rozw!~zać oroblemy 
lokalowe. 

Druga st rona - i< ościelna- wydaje 
się być ni ec:i lepie j przygotowana choć 
dla niej decyzja min i ster ialna stwarza 
boda j jeszcze więcaj ;:irool emów. Dla 
ich ooiówienia w niedzielę, 12 3ierpnia 
wieczorem kslijdZ biskup Józef Zawi t kow
sk1 soo tka ł si. ę z proboszczami paraf ii 
Św . Ducha i Do~lC·ego Past erza oraz r ek to
rem Kośc i o ł a O. O.Pijarów. Wszystkie te 
h :iścio l y d>· s;:ionują łqcznie sie::!r.ii ona 
i<siężmi i tyloma też siostrami za:<onny 

~1 mogącym i uczyć religii, do o:isaoze
nia jest natomiast aż 21D klas w szko
J';J :~ ;:i:i::Jstawo t1 y:n, 91 kl s w szkołach 
ś redni c~ i 5 pr zedszkoli ! Oznacza to, 
ze na razie realne jest .iprowadzenie 
1 nodziny religii tygodniowo (cnoć 
ustaleni a komisji Rząd-C:pi s:{opat mówi
ły o 2 gadzinach). Sytuacja może s ię 
jednak z:11 ie•i ć , gdy ż ks. bi s ·~ ~ ;:J liczy 
.1a ;io.ao: -<SH:z y z parafii po::Jrniejs
-<1cn ( s;:ioro ,;1ł odzi e2y z okolicznych 
·,.,10se.< 1JCZy si ę w łowickich szkołacn ) . 

Rc zpocząto ta~ że starania o ;:io zys~ a 
nie ~iltac~etów śwleckicn (w mle~cie 
są osoiJy z wyższym wykszta lcenie.11 teo
lo ::i tcz nyrn ) 

uo:,orkzenie n;i s tr.2 



kronika 

• Zarzijll Miasta lowioza pow11ąl uecyij~ o 
skierowaniu na przolarn 72 rJzla l el< poll 1~1-
dowę garaży przy ul icy Tus10wskiej ( ol1ok 
Os. XXXV-lecia) na do tychr;zoso·„ych wsadach 
tj. w formlo cJzlertawy wl eczys l ej , a me 
jak planowano w forinie zwy:<ll! j uziertawy. 

• · Po ustaleniu wyso~ości oołat. tar9owycn, 
co nnstQ:>i naj:irawcJo:iooo:irnc~ na sesj i Hn:lf 
MlaGta l0>1 lcza w dniu 70 s ie r :X>iR , 7arrąr! 
miasto o;iłosl p~zetarg na P~tMalJL enie tar 
gowicy miejski ej. 

• Zarz~o poc!Jął decvz1ę o wvstaw1enlll na 
przetarg o5m1U c:ll1a1e1< oou ouoowę uawllunów 
nanolowo-uslugowycr1 przy ul. ToooloweJ . 
Szczegóły w oglosz •n 1u na O:Jta nie l stron te 
"tLL" . 

• Burmistrz lowl c La, ł uka~ r ~.<1l owsKi zo
sta ł upowaznlony oo powołania korn1 sjt. ktcl< a 
za jmować s ię t>GC!Z le przyazi elan1em pozosta 
.)~cycc w Uyspoz,1cji miasta /barazo ni el 1-
cznyc:i/ :nu?s Zkat' tzw . "~wa t t~runL<owvc:l ". w 
.JC ~ J~ iHd mają wejść ratJ.1 i niej5cy ~;ra l 
prwastaw1c ie le samorzijou micsz1<ańców . 

• Zarząd z..;rócH sie oo i< 0<mnay Pol 1:J1 " 
Lewiczu z P l'Ośoą o u tworzcnte w mlf~~.r: 1 c 
posterunku oollcJJ ioxalneJ. Po 1c.1anc1 / 
tego posterunKu :J~rJ~ ;>OO} ega l I nl!!ry ln ryClrl l C 
:arząaowi mia to , 1ostan:1 w1~c - w pr zyDJOku 
udz ielenia zgooy M powo łanic ta r: 1c::;o r>o
sterunku - z„01n ien1 orzez i<omenoę i prac 
aocnoazeniowo-fieaczycn. 1'1 ia5 o ocllzrn r>ar· 
tycyoować " z w 1ązanycn z tym kosztacn . . '\.Jn
oury pol.icjarnów ni e ulegną zmi an ie. war to 
oooać , ze ool1CJ3 loKal na - o ~tórcJ tuta.) 
mowa - me Jest równoznaczna z ;>CO JeK towaną 
taKze strazą tJurm1str10wSkij . 

• Zarząo miast;, 0111aw1al tez spr~wG orzy
szłośc1 9Półek "Fuks" 1 "Rletn1 a in1cJSK ", 
którycr• .uaz rnło·„c em ~ta le s u: , za sorJwą 
poorzeon1c11 właaz. miasto. 111u:ce 1 na ten 
temat nao1szemy w naJDhzszycn nw1l!!racn. 

• 27 sierpnia spocJzl ewana jest tlccyzjo 
w sprawle pocJziału wojow60 z twa na cz tory 
rejony. Niemal na pewno bQrl'l to : Skicrnle
wlcc, lcr„icz, Soch•czo" i Rawn Mazowiecka. 
O kCJnPetcncjach tych ncMych jed11os t ek 
ecJmlnlstracyjnych i lch granlooch naplsze
'"Y {}dy tylko bc;dą one znano. 

e We wtorek, 14 slero11ln zlotyll «J.u t1owo· 
nic (według nowej roty ) funl<cjonnrlu~Zt! 
łowickiej Kcnendy He.)onowej Policji (o 
oodz.15.JO) i posterun:<O.. toronowych (o 
gocJz.14.JO) 

•W poniedziałek, 1J 5\crpnta , w Mtnl9tr!r
stwio EcJukor:.~1 Narodowa.i w Warszowla roz
strzygnlqto konkurs na k1Jratora Ośwlaty 1 
Wychowanie woj""6oztwa s~iernlewicklego. W 
tajnym głosowanlu (w którym wzii:ll udział 
przedstawiciele ministerstwa (2), ZNP (1), 
Solidarności mu:;zyclełskioj ( U1 sejinlku 
wojewódzkiego (1), S.matu RP (11 oraz dy
rektor Urzqdu Wojowódzklego) wybrano na to 
sta110111isko dotychczasowego kuratora, pułko
wnika Juliana Orzozowskiego. Motna si~ sp~ 
dzlcwać, to decyzja ta wyw Oła wiole kan· 
trowcrsjl w śrocJowl!!ku nauczyc luluklm woje
wództ111a (osoba płk.Orzozowsklooo został a 
zresztą oficjalnie zakwestionowana przez 
WP·' Jal< siq dowlocJujelll)' z <.Jobrze polnfor · 
:r.o .... dn)'ch tródoł, głoJow;rrto iM1•ło charo:~ tor 
trudncno wyboru spoóróll koncJycJat-..r, z któ
rych teOne nie mogła w pęłnl usatystekc.)o
nowoć. Oo takiej sytuac.)l doszło w wynlku 
wyoofonla si,ę niemal w os tetnioj chwll.l z 
udziału w kDf°i<Ursie Joamy Lenl<iewicz z "So 
l1darnośc1". • 

J.i~ońr;1t ·ri 11· ~e ~; trony l 

us ta lono (ró•1n1ez zgoon 1e z umową 
;.ia ństwo,..o-K:iśc' dną) , że oora:1e dl a 
prze:.Jrowadzenia części lel<CJi religii 
udostG:.Jnią nieoo;.ira tnie - na wniosek 
clyreo< to:·ów szkół - swo je pomieszczenia 
kalechety:: Lrie tym szkołom , w którycn 
warunl<i l okiilo ..ie są szcwgólnie cięż
Kie. Zawsze jednok możliwie dużo zajęć 
winno s 1ę odbywać na terenie szkoł y. 
Chodzi o to, by już sama obecność księ 
dza wpływała korzystnie na a'tr:iosferę 
wycnowawc;~ w szkole. (O tym czego 
oczekuje po wPr owa dzeniu reli gii do 
szkół, b;:l .J.lawitkows~i bndrie ~Dwił 
m. i n. w wywiadzie dla»N.L., który za
mieścimy w ' jednym· z najbliższych numer 
rów). 

20 sierpnia przyjedzie do lr.iwicza 
biskup pomocniczy warszaws~ i Stanisław 
Kędziora, kierujący pracą ka techetycz
ną w cale.i archidiecezj i, by s;:iotkać 
się z ka;:iłanami trzech dekanatów: OJU 
łowickicn i skierniewickiego. Dopiero 
po tej Konferencji, czyli w ostatniej 
dek~dzie sierpnla 1d:ijdzie do spotkań z 
dyrektorami szkół i uzgodn ienia wszys t
:dc:i szczegółów . 

Mimo, że niewiele dot~d w lowiczu 
vstalono, . to jednak możemy zdradzić 
::zytelnikom n.ieco szczegółów dotyczą
cych tego jak lekcja rel igii w szkole 
będzie wy gl ąoać. Zdo~y li.Ś my · :iowiem 

te-<st instrul<CJi 1n1n1steri alnej , na 
którą jeszcze kilka dni t emu oczekiwał 
r. Talarows<; i. !festcimy t e2 w posilada
ni u zarządzenia w tej s;:ira..iie wydanego 
pro::ioszczo:n p;:zez ks. bisku;.ia Kędziocę. 

Po pierwsze w ięc: na le~cje religii 
cnodz ić będą trlko c1 uczn i.01·1ie , któ
rych rorJzice sooi.e tego zażyczą . Roozi
ce za;:iisujQC dziecko do sz:<oły złozą 
na ten temal oświadcze~ie ( młodzież ze 
s zkół średnich może taką deklarację 
s~ładać osobiście ). Wyoór formy wyraża
nia przez rodziców wolnej decyzji 
określać ma dyrektor szkoły. lnstrukcjłl. 
nie precyzuje co w przypadku , gdy ro-
dzice życzą sobie • by ich oziecko 
uczące się w szkole śreOniej brało 
udział.w lekcji religii, a ono s ię te-
11u sprzcch1ia (lub odwrotnie) . 

Uczyć religii mogą tyl ko osoby, któ
re otrzymają skierowanie do określonej 
szkoły od diecezji , na które~ 
terenie szkoła t2 się znajduje . Kate 
checi świeccy i siostry za~onne mogą 
t1yć wtedy przy j~ci do ;:iracy jako nau- ' 
czyci eJ.c, zyskac pełnif ;:iraw nauczycie-
la i jak nni nauczyciele być opłacani.. 
Księża na tomiast nic będił za swą pracę 
,, s zkole pobi erać 7adnego 1;yna;;r orJze-
n· a (;:irzynajmniej w "!.ym ;-c.<u szkolnym 
- i nstru~cj a r.ia chara:~ ter ty;:iczns::i•·'Y , 
::ić:t;1iej za stąpi j~ ust3,1a) . 

Qsooy u:zące ruligii brać będą 
JCZ i al w radach pedaJo;;icznycn, ale 
• i n tiędą ;:i e łntć fun~c i i wycn'.)wawcy kla
sv . Uczyc'. :i ęaę wcrJłu . · ;:i::ogramów koś
;:ieln)l:n , vtóre wstaną przedst<:iwione 
,1l:adzo:n o~~i a °t0>oJYm do "1iadomości (a 
ni e oo zatv.i erczen ia ) . O:ena z lekcj i 
rai ·· ii nie ~G~z 1e ~ieć w::ilywu na pro
:~o.1;1nie ucznia do nas t:;p ej klasy . 
Ucz qszczającym na t·eligię o•zys ługi wać 
OG '.1<i. •1 0.-(resic \'Jielr:iego ?ostu 3 dni 
.;:i) ne :::d zajęć p::zczna::zone na zorga
ru z:.iwariir' ~· icn czasie re«olekcji. 

. 1·/1 ele kontro•1ersji budzić moze prze
v1 iov ,.;ana ;i:zez instrukcję możliwość za
wieszania r< rzyży oraz w;:i::::iw2dz2nia m::id-
1 i twy ~rzec po zaję~ ia:n sz~::ilnych 
"„ ~l <i s : li , w k"tćrycn w iększość dzieci 
uczestniczy w l eKcJacn reli gii". Minis 
ter edukacji Narodowej st~1ierdza w tym 
rni ejscu : "W1:na;ia to jednak zwrócenia 
szczególnej u·..iagi na odczucia osób 
innych wyznań oraz niewierz fjcych. ·Gdy„ 
by modlitwa w klasie miała stać się 
przyczyn~ konfliKtu raczej należy z 
niej zrezygnować". 

Inne niż katolicki Kościoły majq 
też prawo oo zorganizowania lekcji re
ligii w szkole. Jeśli chodzi o uczniów, 
których t.QCzice nie życzą sobie ich re· 
ligijnego ~~chowania, to nie mają oni 
o~owiązku uczeszczania na l ekcje reli
gii. Szkoła winna 4organizować dla nich 
za to zajęcia z etyki, a conajmniej 
za:iewnić w tym czasie odpowiednią opie. 
ke. 
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W niedzielę , 5 s i er pni a w południe, w kościele para
fialnym w Kompinie, r odzi nnej 1•s li. ksi ędza :ilsku::ia ;:iomoc
niczego warszawskiego WlAOYSlA~JA MIZIOLKA, od:iył y się 

uroczystości 50 rocznicy j ego ka;iła 1~stwa . Z tej ol<azji 
pa;:irosiliśmy biskupa ju:iilata o cnwilę rozmowy . ____ _ 

• Księże biskupie , czekała na ks iędza tku wojny, gdy rynach sem i naryj~y zos
cała, odświętnie udekorowana 1~ieś, oraz tal zbombar dowany p rzenieśli śmy się do 
wielu gości, a. rodzina ·11itała słowami: rrnMY. na Nowogrqdzką (gdzie dzB mieści 
"Ekscelencjo, wuj:<u •.• " ~Jzruszająca · się operetka). Ksiądz r ektor zmarł tuż 

j es t ta serdeczność, at ;;iosfera 5wojs- pr zed wojną, księdza wicerektora aresz-
kiej zażyłości. Związki księdza bis- . towali Ni emcy, pref ekta też nie było, 
kupa z Kompiną musz~ być bardzo motne ••. t ak więc przez jakiś czas byliśmy bez 

Moja rodzina mies zka w Kompini e od 
czasów pradziadka, który zakupi ł 1/3 
ówcześnie parcelowanego majątku, bo
dajże kościelnego. Wcześniejsi moi 
przodkowie mieszkali z drugiej s tro
ny Łowicza, w paratii z łakowskiej1 )u:Z 
w XVIII wieku. 

Dzi adel< mój zr. strony matki brał u
dZi al w ~owstaniu StycznÓ'.Clwy~ , ojciec 
prowadz ił bibliotekt; Maci er zy SzKolnej 
jeszcze pr zed uzyskaniem ntepodległoś 
ci . W czasi e I woj ny, V.ledy ! ront stał 

nad flawk~ musiał się IJi(rywać , gdy? 
Ni emcy znaletli w jego ~ibiotece ksi ijZ
ki o tematyce ant yn!cmicd<iej 1 chcie
li go za t p aresztn ć . Wpłynęło to na 
j ego chorobq. 7.rnatł w 1916 reku, więc 
wł aściwie go nie pam1Qtiiro - miDłem wte
dy l ,S r oku. Mamusia tff'J C'J1ovJyw;;ł a sama. 
nnie 1 siedmior o Ndzeńst~m . Obecnie 
żyje z nict1 j ut · y.J.kt.J 1 siostra, inni 
p:i1 '·11 i eral i. 
• t;zy Mwna ksi~dza 'biskupa mia ła j 11 - . 
·l<U wp.ływ na decyzją pójścia do serni na 
rium7 · 

/ 

żadnej władzy. Profesorowie dochodzi li 
l'la wykłady. Nie roz;:iierzc~l i~ si~ 
j ednak, potem sytuacja się usta:iil i zo
wała i w czerwcu 1940 roku a;trzymaliŚlly 

świ ęcenia. riyła nas niewiel ka grup~ -
12 księży . 

• Swoje prymicje odprawl.ł ~si~dz bis
kv;:> właśnie w )<o~inie? 

l ak. Kościdł tamt eJszy został moc-
no zniszczony we wrześniu 1939 rol<u: 
wieże były spalone, str~cony cl1ór, 
dach, s trop: . Ocalało wnętrze . Dzielnie 
zachował się ćwczesny proooszcz , ks. 

prałat J.~lieteska , który energicznie. 
wraz z para!:anami , ·w czas i e os tre j zi
my 19:59/ 40 zacz 11ł odbudowę. S;:iro·11adzi
l1 drewno, blac,ę· kościół został po
!<r yty. Moja l-lsza Św. pry:oicyJna 29 czer 
wca 194 l r . o~ła p ierwszą ;:io t e j od!.lu- · 
dowie . Barozo , s ię ucieszyłem , ze na 
ni edz i elnej uroczysto~ci :nego SO-lecia 
w KQap i nie był obecny właśnie :.:s . Józe 

J.ESO 
EKSCEfE [A 

WU~---
Wpływ miał religijny sty! życia w 

cio.11u i w parafii. Tym !.larclziej , te od 

młodośCl jako mini s tran t byhm1 blisko 
oltarza. 

Znaczny wpływ wywierał też n:i mn i e 

d":::zesny :.:anonik :.:s. Truc;ialski . \'J sz«o
le zastanawiałe~1 5i ę , ale gdy przysz ła 
c~..i il~ :n.at uty h.. którą zro~iłc:n ~' Gir.1na
ZJu::i im . . <s . J. r.:imatows . .;1 eJD 11 _ow1czu , 
ni e r.iia ł em już wą tpliwości . Na ś1~iadec 

t wi e miałem same ;:ii ątki i Ówczesny dy+
rekt or szkoły cncieł , !.l ym poszedł na 
?oli tecnni;.;ę , al e ja wy:Jra łem inną :J ro
gę życia . 

• Zaczą ł :.:siądz s tudia w \'JSJ w r o«u .. 

.• • 1934 , czyli gdy wy:Juchł a woJna by
ł er.1 już na ostatni m r:J~ u. Pełniłem ·~ te
dy, fu™:cję dz i e:cana ogólnego , tzn. by
łem ;:; n edsta·„iciel em kl er yków. ria po:::zą -

~ietu ~a . lJ~lc ł on s i ~ ~ ~aQi~c1 ~ic 

sz«ańcńw Komp · ny nie tyl i.:o tym, że t ai< 
szyv<o do;:iw11adził do oobud;:iwy kośc io 
la. Po we .:; ~iciu :l i cmców, gdy :i s:~wyta
li ~1szysticicn -nęż:::z yzn z wiosek le ż;i -
: ych na t erenie ;:ia r a"tii i cnc i el i i :~ 

roz s trzel ać w odwet za domniemany 
udz ia ł w walkach , ks.Wie t es«a wy~lagal 
u wyższych władz niem1 '~c~ich ::of męc i e 

rouazu. Ura tował od śmierc l<ilkadzi.e
siąt osób . By ło to w dr u91ej ;:>o ł owie 

"• rześnia, w c zasie wa l k 0.:i t1 ilwq. 

• J ak si~ potoczyły l osy i~ s icdz:a. ;:io 
prymicJach? -

Hi storia mo jego życia jes t krótka : 
4 lat a byłem wikar'iuszem w '.< a rczew1e , 
potem 7 l at w Między lesiu r ektorentam
tejszej kaplicy i duszpas t erzem. w tym 
czas ie odbywał em studia na Wydziale 
Teologiczny~ UW. po ottzymaniu doktor a-

doko1kzen ie na s t r . t 

3 

kronika 

• Sleoemones1. ą tą roczmc:ę lli twv „usza
• sk1eJ św1etowano t~ s 1Hpn1a w Łowiczu 
u roczystą seSJił po ł ączoną ze spo tkam em z 
k01TCatantami "' sali Ml.ejsluego Daru ~ultury 
o goaz . l6,00; iłozen l.em kwia t ów pod popier
siem J . l'lł~zkicgo i poon 1k1em iloJo..,,lkdw 
o ll i epooległość Synów Ziemi lPw1 cxie j oraz 
Msz ą ~w1ętą w kole91acie o gaoz . lB ,OO. 
Obszernu!JSZą rclaCJfl zar.ile!icimy "' nastę
pnym numer ze . 

• l s ierpnia o gooz. 18,00 "' kolegiacie ks 
BogcJan Lisek oclorawił Mszę Św . clla upamię
tnl~ia A6 rocznicy wycucnu Powstania ·.iar
szawskiego. Oo uroczysto!lci Closzło z lnJ.
CJa t ywy z„ 1ązku 1nwalio1·„ \io,Jennyeh, przy 
poparciu k!l . biskupa J6ze!a Zawi tkOWSkiego. 
Ooco1e oył y sz t anoary Związku Inwaliddw . 
Wojennych , ,4rmll Krajowej Cbwo'du Łowicz 
1 s t J ry /"p i j ar sk i "/ szt~naar łowick1cn 
ka l e.Jarzy. 

• Mna Sw. ooi:>ra„ ion;;, 15 sie rp ia o gooz. 
12 ,OO w koleg1 ac1 .~ '3tano„u a główny ele:rent · 
uroc.tys tości aozyr.:<owych w l cw1czu . 

• 16 s 1erpnrn oclby ł $i ę kole j ny , 67 ąoel 
Low1ck i , przygot owany tyrn i:a zem przez 1stme 
Jącą przy koleg1ac t e r;rupę 11()dlJ. tei.ną. 

• Pol'Oł3na Kann te Obchodów ~wi i:ta Niepa
dlegl ośc L U l i stop.ca "' t owi czu . Wszyscy 
Che~cy wł~czyć S lt) w prace ~Omitetu prosze
ni sę J lgłaszan ~e s1e o Przewoomcząceqo 
Raoy :-1 \asta low1cz;; , ~tamsi ~wa liieGIJSZew
sl<iego . 

• 2 s ierpni a rep rezentant lC'•lcza " Prezy 
Oi um Sr.Jml ><u l<łDJB>OÓ>HkLl!C)O, ~ianan a t elt16<1 
1o1ys tą;n ł l J;>e ~1.::;> o potiarc1e Pis:na wvstoso 
• .ancqo ;irzoz Durmi:itrza t.0~1cza co woJewocly, 
w którym 7.wróc 1ł się on z praśtlą o przy!lo1e 
s zemc „ypt~ ·c <.Jotac j i z ::iu:ize tu cent ralnego 
na p ł ace clla to<11c:<1cn nauc~yc1ell . \lystąp1e

r11e p . 8i<?lecktegc ·.iy „ał ało ourzli „e prote
sty pr zccistr,wicwh 'nnyc ;i mia': :ięoącvcn w 
;>aaooneJ J3l< Low1cz s ytuac)J . P ~zegłosowano 

/w1i:1< szośc1ą l gło u/ ,Jpei o oooocną pomoc 
r inansowq d a 1< azoego m1.ista . Z n1eo!ic j a l 
nycn lróo<: t wla aomo Jecnak , ze SZónse Łowi 
cza ru uzyskani e ootac ) są n iemal równe 
icru . 

Spra·~ą i<ryty<: Lnej sytuacj i !inansowej 
mla~tJ ia,;miemy s i <: s zerzej w następnych 
numc r :ic:i . 

• w 11oc f ~ ~ na • s1crrm 1a z ulicy :iter-
11 1c zc J w ".1:1r~zaw1c skraoz1,mo nowego 
"P:i l oneza " , .;ęu ęcego ~ ~ asno~c ią ~s . :i1s1<upa 

Józe ia Zawl tl<cws'<w9a . .<s 1 ąoz oiskuD i:> r ze
avwał .,.. Wa t !iLJWJ.e "' lW l~Zku z ses) ił r\ucii 
. .....,t r :moll t~rr.e i. lJeoług ;Johcj i samcx;:ióo 
zost a.i: na_;pra ... 1ooooooon 1a.J ws t ai-.iony na '<"iÓZeJ.t 
t ... yw:.clz : ony. Co no:nentu zamyKania numeru 
n1e o -: rzymaL ~~ .nv ..i l:1oo:no~k: , by samocnća zn
s tal oun .1l ,1 ;~ u'lt1y . 

• Mi u,)scowe ( tiw . "amłe" ) aoaraty t el. e ro 
mcrn!! za l ns ta lo„Mn" lld ul!cJct1 low!cza Los

' lały przys to:iowan~ uo pr zy j:i.v:.ianla zam I an t 
• no1111 t ~" to11ów "t,". Zeto11y te , " cenie 15G J 
„10 żna i<upl ~ "' :< atdym m·z ~ 1j z J n poc ztowym . 
ilule , i:n~(lzynli a s towe automaty C ll! l<aj~ tJopit'
CO na ,ir ic róhl<<: . Inkasować UQLl~ .i utony A, 
U(7 SO ji i G (l SOO d) 

• l ~i e rpn ia , z lodLiarni p . Oanu ly Sza
ci'loy ł uchowlcz Sl< r atJzi ono o'.<o ł n ~;t; 80ll!1n

::>l ~r zy m.rneru 4/90 '\IJ0·.i.., r10 l ow t c zan ina" . 
~ouobno "ct1(ir1z ily" potciu w m1e5 le po 
151ltl z ł „. Ktn~ s ię zhoaacl l , kq>uj~cy 
s t r ~ d i. My t e z I 
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ODDZJA.I', 'J 

l(ool'okopla legi tymacjl Kt·zyte Wa1BCznych ;.ir zymanogo ptldporucznll<owl Sl anlslawowl 

Rotstadow l za udzi ał w wall<aGh z h0 l ncwlk;11nl pou Makowlltn. Ówczesny P<l<1porucznlk, 

dzt!i emerytowany doktor <redycyny w s to1mlu POdfhJlionwnika , zamleszl<aty w Lewi czu Sta

nisław .Rotstatl rozpoczął kan(Janie 1920 roku jako młotls zy ort cor rv kowarill 36- go pu l 

ku piechoty LOQH Akadetnlcl<loj. Byt potni ej ll!,w,\óc ij tvj kompanii, a !lk ot'czył wojnQ 

jako adiutant I batalionu tego pułku. )6 p.p . L(•C)ll Akatlooileklaj wc:ho<lzU w skład O Oy

wlz .H piechoty gon.llurchard-Oukoci<l e()O operu l•lCdj .,, ramacn VI armll. Ppor. Rotstad prze· 

szotlł cały szlak t>ojowy dywl zjl oo flentmrtowa 1 f!arJzymlna po ououl Oh1iny. 

ICKIE 

z 
enerał Józe! Haller / ur .1873r. I, Dokładnif:l rok pótniej, w lecie l 920r. 

· zn~rły po I I wojnie światowej na gdy ouradZJjące się Pańs two Polsk ie zo 

obczytnie, był żo łnierzem opromie- stało śmiertelnie zagrożone najazdem ze 

n ym za życia legendQ. Jako jeden z Wschodu, harcerze łowiccy ochotniczo 

nielicznych wyższych dowódców wojska znaletll się w ·zeregach 201 p.p . w war-

pol~iego w czasie pierwszej wojny . świ a- szawle. Po tygodniowym za ledwie prze-

toweJ walczył kolejno ze wszystkimi szl<oleniu, gdy przed ruszaniem na rront 

trzema zaborcami Polski. W 1918 r. z defilowal i przed gen. Haller~n , ten wy-

Ukrainy przedarł sit: na daleką północ raził uznanie dla ich żołnierskiego ani-

przez zrewolucjonizowaną Rosji: i starn- mu:.;zu słowami - "Brawo Lowiczacy !".Od

tąd do Francji, aoy zostać tam naczel- notowano to pótniej w kronice I HOL im. 

nym wodzem formowanej arrnii polskiej. ks.J.Pontalowskiego. 
Nazwano ją "IHi:ki tm.i" od koloru rrundu
r.ów, żołnierzy zaś "hallerczykami". 
Przybyli oni do Polski w kwietniu 1919 
roku. Stacjonowali w znacznej liczbie 
w Lewiczu l Lyszkowicach. 

8 lipca 1919 r. gen. Haller dokonr.i.t 
i nspekcji garnizonu łowickiego. Zacho
wała sii: fotografia przedstawiająca go. 
gdy przechodzi przed !rontem żołnierzy 

w otoczeniu polsk ich i francuskich ofi 
cerów licznie służących w podleg.łych 

ll!U jednostkach. Rzecz znamienna, że 

Przy powi taniu przez władze i przed
stawicieli społeczeństwa gość wyróżnił 
h1rcerzy. Czuł sii: z ni rni związany od 
początku 5kautingu przed 1914 r. na 
terenie zaboru austriackiego . 

. Po .opuszczeniu stolicy pułk wyład~ 
wa i: Sl. ę na stacji kolejowej lapy pod 
Białystokiem już w pasie przyfrontowym. 
WicJok żołnierzy ramych i chorych ,gro
macJ maruderów, zderooralizowanych długim 
odl;rotem mógł oddziałać deprymujqCO na 
niuJedno. serce . Nasi łowiczanie nie tra
cil i jednak żołnierskiego ani1TUszu. 
Grupk<imi przemierzali peron ob::;erwując 
cienne strony wojny, ale w p rzeciwień
stwie do innych sprężyście salutowali 
spotykanych oficerów , wśród których już 
po raz wtóry ujrzel i znanego lm gene
rała . 

ren, gdy go mijali sprężystym kro
kiem or.Jrta1<1c honory odezwa ł ~ię słowami: 

4 

ODZV5KANE 5WlĘTO 

uu:<o1kzen i e 1.e 'Jtrony l 

l ecz cnwycić za ~coń w imii: rewolucji 
oro letariacKiej - oto hasło nasze. 
Ji ~cn powieją nad Warszawą i nad Pol-
51, ą. całą .::zerwane sztandary rewolucji, 
11P.ch w ogniu walid powstaną Rady Oe.: 
legatów Robotniczych i właozę wezmą 
w swoje ręce, a wtedy powiemy, że War
szawa jest nasza ( •.• )" 

~różne były te wezwania, polscy chło 
~p 1 i rojotnicy w wielkich zma~aniach 
.iojcnnych ;:irzekreślili olany z::i~ó1mo 
bolszewików, j ak i rodzimej targowicy. 
Przegrali ci, którzy na ostrzach bagne-· 
tów chcieli przez trupa Polski nieść 
pożar rewolucji orazci, którzy jedząc 
polski chleb słowo Ojczyzna pisali w 
cudzysłowi u. · 

Naród obron·ł swą niepodległość w ~ 
1920 r. Po 19 latacn nie mógł tego pow
tórzyć wobec antypolskiej koalicji obu 
wielkich sąsiadów Rzeczypospolitej. · 
I .chociaż w końcu oba te państwa star
ły się ze sobą, Polska nie wyszła z 
II wojny suwerenna. Władza znalazła 
się w rękach tych, którzy wyrośli z du
cha KPRP, .KPP i Kominternu, z ducha 
cytowanej odezwy. Całkiem niedawno gło
sili jeszcze: "Socjalizrru w Polsce bę
dziemy bronić jak niepodległości Pol
ski " .. • 

Historia pokazała, że realnego soc
)alizmu nic nie łączy z polską niepo
~ległością. Dziś wspominamy z wdzięcz
nością tych, którzy obronili Rzeczpos
poli t~ w. 1920 roku. Pamięć o przelanej 
wtedy krwi pragniemy dziedz iczyć. 

\'/I~SlAW JAti 'IJYSOCKI 

- A co , chłopcy! Trzeba mieć serce tu -
i uderzając się prawą dłonią w lewą 
stronę piersi dokończył - a nie w d •.• 

By ło w tym odezwaniu coś z uznania 
dla postawy tej of iarnej młodzieży 
jak i wz1TXJcnienia ich żołnierskiego 
ITXJralne na przyszłe wojenne trudy.Jak 
mi opowiadał Mieczysł aw Staszewski · 
pótniejszy drużynowy I HOL im.ks.J'.Po
niatowskiego, słowa gen.Hallera powta
rzano sobie w najcieższych chwilach 
pótniejszych działań wojennych. 

Po raz drugi generał w lowiczu bJt'.., 
lecie 1922 r. Przebieg pobytu szeroko 
zrelacjonował "lowiczanin" /1922, nr22/ . 
.~ie ma potrzeby tego powtarzać. warto 
jednak odno tować wydarzenie nigdzie 
dotąd nie zapisane. 

11/ydłużyJ: się czas głównej uroczy
stuśc ·1 oołączonej z dekoracJ ą nieda
wnycr1 lołnier:;;y i<rzyżem Walecznych i 

sób cywilnych odznakami Obywatel skie-
go K~ni tetu Obrony Państwa z 1920r . 
Wojsko i organizac je 5połeczne IOCJsiały 
si~ przegrupować do ccfilady. Generała 
nt?eorowm.lzono wiec r.Jv iedziby Banku 

Zlemi lo~ick1ej mieszcz~cej slę na ro-
gu St.Rynku i ul.Zdu1~skiej. Podano ITU 

tutaJ miednicę z ·..-od~ clo umycia rąk i a·i 



Można go spotkać codziennie na przed
południowej przechadzce. Nie chodzi da
leko: Rynek Kościuszki, Aleje Sienkie
wicza i przyległe uliczki. O tej porze 
roku spaceruje w szarej płócieme'j cza-

• pce. Zawsze dostojnym, powolnym krokiemJ 
zamyślony, jakby czymś zatroskany. 
Trzydziesta czteroletni okres /1937 -
1971/ pełnienia funkcji dyrektora w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu zwią
zał Józefa Perzan~ bardzo mocno z tym 
mieJscem. i Clio ziś ma 86 lat nie 
przestaje o swej szkole myśleć. Roz
począł ostatnio starania o przywróce
nie jej dawnej nazwy: i~. 10 pułku : 
piechoty. "NoweTJJ Łowiczaninowi" do- · 
starczył obszerne opracowanie historii 
szkoły, z którego frag:nentów - dotyczą
cych właśnie genezy tej nazwy - korzy
stamy poniżej. 

Szkoła powstała w 1906 roku - tuż po 
ukazie .carskim zezwalającym na otwiera
nie szkół prywatnych z j.polskim - dla 
dzieci pracowników Fabryki Przetworów 
Chemicznych i Nawozów Sztucznych w Łowi
czu /przy ul. Chemicznej / aktualnie 
Żymierskiego/. W 1914 r. fabryka zosta
ła spalona i już nie odbudowana, a szko
ła jeszcze przez 4 lata funkcjonowała 
jako prywatna. W 1918 roku Rada Miejska 
wykupiła budynek szkolny od likwidatora 
fabryki i założyła w nim Państwową Pu
bliczną Szkołę Powszechną nr 3 w Łowi
czu. 

Od połowy 1936 roku szkoła nawiąza
ła bliską współpracę ze stacjonującym w 
jej obwodzie /w nowo wybudowanych ko
szarach przy ul. Kiernozkiej/ 10 Puł
kiem Piechoty. Inicjatorem tych konta
któw był ówczesny kierownik szkoły 
Jerzy Grzegory, ale przybrały one bar
dziej konkretne formy kiedy funkcję tę 
zaczął pełnić /1937/ Józef Perzyna. W
krótce 10 PP oficjalnie wziął szkołę 
pod swoją opiekę. Powstały przy pułku 

kieoy pochylił się nad nią nagle ktoś 
z tyłu klepnął go po ramieniu i padły 
tubalnym głosem wypowiedziane słowa: 
· - Dzień dobry, kolego! 
Gdy Generał odwrócił głowę, ujrzał 
obok siebie zupełnie nieznanego mu 
jegomo~ia rekomendującego dodatkowo: 
- Pan generał jest artylerzystą i ja 
też jestem artylerzystą! Gen.Haller 
nie był pozbawiony poczucia humoru. 
Roześniał się, podał rękę witającemu 
go "koledze". 

Bohaterem tej sceny był Stanisław 
Sariusz-Wilkoszewski, obywatel Łowicza, 
ławnik jego Magistratu, członek Zarządu 
Banku Ziemi Łowickiej, z wyglądu raczej 
sziagon niż mieszczuch, znany w mieście 
facecjonista. Nie tylko potrafił stwa
rzać podobne do opisanej sytuacje, ale 
o zmyślonych przez siebie opowiadać ja
ko o faktach rzeczywistych. Pikanterii 
zaś opisanej tu historyjce dodaje je -
szcza jedno. Wilkoszewski nie tylko nie 
był artylerzystą, ale w wojsku w ogóle 
nie służył. Wszystko zaś, co o nim tu
taj napisałem, zawdzięczam Mieczysławo
wi Szajdingowi, redaktorowi "Łowiczani
na" na początku lat dwudziestych 1 dłu
goletniemu pracoWllikowi Banku Ziemi 
Łowickiej. TADEUSZ GIJ.1IŃSKI 

Komitet Opiekuńczy pomagał w dożywia
niu uczniów, organizował mikołajkowe 
i~rezy, na których rozdawano skronne 
podarki. Orkiestra pułkowa prowadziła 
dzieci do kościoła w dniu tozPoczęcia 
i zakończenia roku szkolnego oraz 
grała na karnawałowych zabawach. Żoł
nierze pomagali w niwelowaniu i urzą
dzaniu boiska szkolnego, a żołnierska 
kuchhia polowa ze smacznym obiadem 
zaspokajała apetyty uczestników szkol
nej wycieczki do Nieborowa. 

" ~. 

Uwieńczeniem pomyślnie rozwijających 
się kontaktów szkoły z 10 Pułkiem Pie" 
cnoty była uroczystość nadania szkole 
imienia 10 Pułku Piechoty w dniu 21.Vl. 
1939 r. Jego dowódca płk.Marian Krudo
wski odznaczył szkołę i udekorował jej 
sztandar historyczną odznaką 10 Pułku 
Piechoty w wersji oficerskiej. Parę 
dni pótniej, 27,VI, w dniu święta puł
kowego taką s~ odznakę otrzymał 
kier.szkoły Józef Perzyna. 

Po wojnie władze polityczne powiatu 
uznały za niewskazane używanie nadanego 
szkole imienia •• • • Sprawa imienia sta
ła się ponownie aktualna gdy w 1963r. 
szkoła przeniosła się do nowego /wznie
sionego na dawnych terenach 10 Pułku 
Piechoty/ budynku. Otrzymała ona wów
czas imię Generała Karola Świerczew
skiego. 

W dalszej części.swego opracowania 
Józe! Perzyna pisze:kiedy w kwietniu 
1989r. dowiedziałem się, że Komitet 
Rodzicielski i zakłady pracy z obwodu 
szkolnego podjęły akcję ufundowania 

z dziecjziMca 

szkofneqo 
NA BOO 

Od lat P.ięćdzieslt\~.fCt. nie istnieje, 
zniszczona ;irzez Urząd 3ezp:ieczeństwa, 
tao.lica pamiątkowa '~nurowana w zewnę
trzną ścianę dzisiejszego Muzeum :łaro
dowego w Łowiczu. TJolica poświęcona 
była pamięci łowi.:l<ich harcerzy i in
nych ocnotników, którzy w lipcu 1920 
ro:<u z dziedzińca tego budyni<u, pod6'•
czas gimnazjum, 1'1'fruszyli na eront by · 
bronić stolicy przed nacierającą ze 
wschodu Armią Czenioną. Nie wszyscy 
szczęśliwie wrócili do oczekujących na 
nich najbliższych. Dzi~. oo latac:i, illQ • 

żerny wreszcie przypomnieć ich nar„iis
ka. Napis na ta~licy brzmiał (cyt.za 
R. OczykD'11skim): 

5 

szkole nowe90 sztandaru, wyst<aJJiłem 
do Kuratori~ Oświaty i Wycbowania w 
Skierniewicach, a po oeinowie kuratora, 
płk Brzozowskiego1 do Dowództwa Warsza
wskiego Okręgu Wojskowego /Zarząd Poli
tyczny/, a następnie do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej jak i do naczelnika 
taiasta, o wyrażenie zgody na przekaza
nie swojej odznaki szkole, aby mogła 
znów zawisnąć na sztandarze dla po-. 
twierdzenia i utrwalenia historycznej 

prawdy życia i działalności szkoły. 
Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojsko
wego jak i naczelnikrniasta odnieśli 
się bardzo przychylnie, a nawet z uz
naniem do mojej inicjatywy, zaś Mini
sterstwo Edukacji Narodowej nie zmie
niło decyzji Kuratora i poleciło pono• 
wnie zwrócić się do Kuratorium. w tej 
sytuacji, i jak widać już pod pe1~c;i 
presją tych pism, bo odpisy ich do
starczono Kuratorium, kurator Brzozo
wski wyraził nareszcie lakonicznie 
zgodę, w odpowiedzi na pismo do niego 
naczelnika miasta . Na tej podstawie na
czelnik w piś~ie do mnie uznał za wska
zane zawieszenie tej odznaki na nowym 
sztandarze szkoły, czego dokonał 17.01. 
1990r. na uroczystości wręczenia sztanT 
daru dyrektor szkoły Bogdan Kacperski, 
któremu tę odznakę 1~ręczyłem ." 

Tak więc na sztandarze wisi już od
znaka 10 p.p., ale szkoła nosi wciąż 
imię Karola Świerczewskiego. Jak długo 
jeszcze? 

/red./ 

"i'ami:;ici bohaterskic:i obrońców 
Ojczyzny, poległyc:i ·11 walce . z najaz
de.01 :noskie1•skim w lecie R. ? . 1921), 
ucznió1• gimnazjum: Józefa W~ teski, 
Władysława Donaja, Zy~~unta Sobkie
wicza, Piotra aalei i ucznia Samina-

. rjum Nauczycielskiego Zygmunta Mąkow
skiego" 

Cześć ich pamięci! 
· C'ted) 

~/ sierpniu 1930 roku, jako elew or
kiustry 10 pułku piechoty, stacjonują
cego wówczas w Łowiczu, brałem .udział 
w uroczystościach odsłonięcia . pomników 
pamięci poległych w obronie Ojczyzny w 
1.920 roku w Jamnie i w Bednarach. Oba, 
cnoć zapomniane, istnieją do dzisiaj. 
Apeluję do władz !Jiiin Lewicz i Nieborów 
1 ·ich mieszkańców ą zadbanie 'o należyty 
wygląd tych .rktuariów narodowej pamięci ' 

Mieszkańcom Łowicza natomiast przy.:. 
pominam, że w kościele pijarskim znaj
duje się zdjęta niegdyś z gnachu Lice
un Pedagogicznego tablica poświęcona , 
µamięci uczniów Seminariljll Nauczyciel
skiego, którzy w 1920 roku zamiast do 
ławy szkolnej poszli ~ ochotniczo -. na 
front i zginęli za. ~olskę. · ·" 

STANISŁAW GRZEGOREK 



LUDZIE WJEIKIEGO DARlf 

Wnocy 29 lipca br . na szJsie mL~clly low1czem, a Zdunami lginęli w wypa!J<u saroocbO
dowym państwo Helena ; «Ładys ław Micnalscy. TerJz, iuedy słowa te PiSZQ, tlOOLCQll 

mie zza okna gwor dzie=i, mloele matki rozprawia J ą o rzeczach riaJZwykleJSZych, %y· 
cie biegnie dalej, a przec1ez rrus 1my się zatrzymywać, by nie przc9c1gnąć samycn siebie. 
O tym ostatnim pamiętali tra;iiczn1e zmarli. ObOJe byli ludtmi niezwykłymi, Choć wykony
wali zawody bardzo przeciętne. On był ooorowym w gos podarstwie pQlrocm c zym Ze społ u 

Szkół Rolniczych w Zduńsk i ej O~browie, o nastr:µnle na eme r yturze cJorai.Jlal j ako palacz , 
ona po prostu gospodyniq domJwą "przy męlu", jak ongi~ w rubrykach podAwano . Niezwykło· 

llć ich zasadZała 5ię na ht?ll>• zmie nDralnym. W Polsce, w które j uprawia się kult s~•i. 

roz~ianego jako bOgactwo ma ter ialne, czy powodzenie towarzyskie, ~wiadczyli o tym, ze 

sukces to okre~lona postawa llloralna , konsek....,ncja w czynieniu i rozprzu trzenianiu 

dObra . 
Państwo Michalscy znall s„oją miarę. Na ogól czlowiP.k ina lepsze wyObralemu o sobie 

nii nim jest w rzeczywistości l z tego nnLemania bierze się pogoń za sukces em. wyścig 

z samym sOllą. Cnce tedy przei;hytrzyć własną natur~, san>..>go s1eb1e , zatraca twarz w zy
ciu i dopiero " momencie , gdy spogląda w zwierciadło !lmrnrci , ją odzySkuJe . Państwo 

MiChalscy znali swoją miarę l 1111arę tego świata. Posiedli sztukę zycia : oyć naturalnym 

wiedzieć, co naprawdę jest wartościowe. lell skalę wartości wyznaczył Bóg. Byli s1<ronnl, 

tyczliwi, niezwykle uczynni 1 współczujący kazdej biedzie. Posługiwali s ię p1~ną po l
szczyzną. Nlgdy nie uslyszalJ się z ich us t wulgarnego słowa. Czytali dulo dob rych, 

mądrych ksiązek; czytali więc.:ej ni% niektórzy miejscowi nauczycie l e. Gdy przycnoaz11L1 

się do kotłowni, to zastawało się pana MiChalskiego z łopatą przy węglu bąd.t w wolnej 
chwili z ksiąlką. Poprzednicy na tym stanowwkv często Chrapali w piJack1m zamrocze
niu w scenerii ścian wytapetowanych rozneglizowanyml panienkami. 

R1ecz Charakterystyczna : postronni w rozmowie o nich uzywall okre1leń "pani Mtcnal

sl<a" , "pan Mlcnalski". O niewielu tak się •yratamy . Byli państ- nie z krw1, iecn z 
ducha, na słowa "pani,pan" zapracowali swoJą postawą . Zacr10wali odwieczny, święty rytm · 

codziennoSć wypełniona pracą, święto przeznaczone na rus zę w Koście le i ocJOOczynek. 

Pan i Michalska całe Zycie poświęc iła cbrowi, wychawaniu dZillCl, wnuków, a os ta I.ma 
prawnuczl<L. W tym ooru panował ład, od państwa Ml chJlsk1Ch emanował y spokój i doOroć. 

W ooecności ich wyciszały się namiętności, oozysk1wało si~ wiarę, czlowrnk stawał się 

lepszym. . 
Cl skrami, cisi ludzie ze Zduńskiej Dąbrowy byli Europejczykami , bO tr nol.. przy 

wartościacn chrześciJańskich , które ukonstytuowały duC/1.1 starego kontynentu; ducna 

wyralonego słowami poety: "Spieszmy się kochać ludzi - tak prędko odCnodZą .. . . " 
Tylko taki pośpiuch był bliski Zmarłym. Za ten dar, który posiedli i którym nas obda
rzali naj~rdecznlej dziękujemy. 

zmom SKlBlŃSKI 
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STACEllY ro SUMIE 

"tlglo si ę zoarzyc!, %e napctkal iśmy wie
c zorem kogo~ ni eaowidzącego I bezraanego, 
kto zatrzymał nas na ulicy z: pytaniem : gdzie 
Jest moJe m1eszkan1e, straciłem or ientacJę. 
/.naJąc t~ osooę, doorowadz1llśmy Ją pod 
wła~ciwe arzw1, chcieli śmy Pomóc otworzyć 
ale ona ClZlękując pow1eaz 1ała: teraz wiem' 
goz 1c Jestem, w swoim 1n1eszknn1u znam kaZdy 
kQt 1 mie,;sce, CZUJę się JUZ beZP1eczme. 

Low1czanie ! Straciliśmy orwntacJę 1 

Lękamy się zaguo1enia w mieście - naszym 
Onn>J? - ChodtmY. na spacer, do mlCj c. które 
w tvm Clomu trwają niezmiennie. Uanajdz1 emy 
s ię r'Q pi;wno. Pozna ll$my JuZ jeono. znac zone 
zaoache<n Chleoa - pi1!karn 1ę Szerr.metrngo 
na Poórzecznej. PrzyoanniJmy ostatnie - rów
nie bllslue - gdZlC roieOawno, w środku lata 
cnr()'lil1śmy się skwapliwie przed uoalnym 
s łońcem sierpniowego południa. O teJ porze, 
kiedy na wysoko:lc1acn naw kolegiaCl<icn ni
knęło ostatnie " . . . ,a światłość wiekuista 
niecnaJ 1m świeci" modlitwy Anioł Pański 
- wychodziło się nam ku rynkowi niespiesz
nie. W mrocznej sieni SPOJrzeniem pobie
znym 09arnęl1~my zawsze t en sam ooraz ka
~1emego epltafwm Tekli Rydzi1\sk1ej, co 
Zyła lat 20 I zmar la dnia ll sierpnia 

1B27 r." . Pótnicj, przez chwilę zanurzeni 
w szmaragdowym zacien iu drzem1 ących sennie 
lip wyn1osłycn - wi ezowych siostrzyc - za
uwazyllśrny od razu owo miejsce, będące ce
lem Clrug1ego sp;;ceru. MieJsce rozległe. ne
wa r s tw10ne zoarzen1ami. ClZH uładzone po
zorem archi tekto1uczneJ całości. ·wyróznione 

• J eavnie znakiem rozooznawczym : apteki. 

Scnron 1cn 1 tam przea s1eron1owym upatem 
wsoC10t nalL!l111y wszystkie nasze tu przyjścia . 

Ile 1cn oyło , oonaglanycn zatraskani~'ffi wy
oraw 11 Po kroolo 0

• ''po maśc1e 11 , "po orouzki" 
1 dla kogo 111y śmy tu ni e przycooClzili? A 
oótnieJ zapragneliśmy, aby ten znak tr-.a ł 
znowu, Jak11n Z05tał we waz1ęcznym wspoor11e
n1u łowiczan : ao t eką Tylmana. ZnaJQlnym 
m.1.cJscem 1111esZkarHD. 

Tak1cn mieJ~C' oon0Jt1Zi1.1my j es zcze wiele, 
cnać n1 ek tó r yn1 z abrakło JUZ gosooCJUl' Za , a 
z 1nnycn ooeszło tQtn1ące w m en Zycie. Trud 
poszukiwar\. praca wyooratni i ""Y9iłeK przy
P01Tn1eń t owur zysi:yC zatem będą nns zym ne
s t ~;iny rn spact: ro.n. 

NaJolizszy po~w1ęc lll\y aalekiej jut wvcie
czce na odkgl!! nuigoyś przeC111iadcie - Brat
kow 1ce . ra111 osiadły w orugieJ połowie XIX w. 
zacny róCl Je zwrsk1cn na całe stulec1e zwią
za ł s u; z łowt c: 1< ą ceram11<ą uzytkowę . Nie on 
Jeoen w Lowi c zu. Na krańcu przt1ciwległym 
miast znam11m1c1e zaznaczyła się ooecno!ló 
arucaego. couz 1011.1170 waraztatu caramicznego 
- AndrWJt:ws1<1 n. Ir. t1111y um poaozas spa
c~ru odręor1q10 , w porze tlarl'J%foj stosownej 
<Jl a okoi 1 c rnu~c: l Z•li QZanych z ty1n mlejscen1 
1 jeoo I uC:tmi. 

<er:i<, latem .Jes zcze do j dZl<lllW do l:lra tko
"''c, gdzie r z~d rns11~c1cn nioo~yd topoli 
os lani~ ł połudn10,..y brzeg kr()tU.) I t>yetro 
Pl ynę::eJ rzek1 Uchar1k1, przy ni i:t~nl!ljQ-
c.:J J UZ Clrozynie wąskiej zw111'11 j uUcę 
ucnańsl«/ . Tamt~oy poaqzało si1: sk rótom na 
c111ent a r : Emaus, tillsko n1ei s tnla 1QCYCh ~ut 

tak ze stooół . <~1 JaJąc zawsze koflorn1ę Je• 
l >ers><1cn . Jedno z rnieJSC łow1 Ck1ugo m1obtke
n1a . 

PóJaz 1 emy tam, 30y J e rowomoć , jal<o 
znak . Lau>ia żyć znak, oyć oezpiocznym. To 
walne . 
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'JEGO EKSCEIENCJA 
WUJEl{ ... 

dokończenl ri ze str.3 

tu w 1951 roku zostałem mianowany pro 
fesorem teologii dag'llatycznej i pre!e~ 
tern, pótniej rektorem Seminarium ·Ouchc
wnego w ~/arszawie, w którym pracm~ałem 
do 1969, do chwili moich święce~ bisku-

': pich. Oo Koni:ii.ny przyjeżdżałem niezbyt 
często.:, zwykle raz w roku, by odwie
dzić rodzinę, groby rodziców, czasami 
tet byw81D'na uroczystościach parafial
nych. Ostatnio byłem rok tefTlJ, na pog
rzebie mojego ostatniego brata. 

• · Mimo niezby t częstych wizyt ludzie 
tUta) witają ks.biskupa bardzo serdecz 
nie ••• 

Ta'.<. Eł-,,łem zaskoczon'y t<} serdecznoś 
cią. I udziałem bardzo żywym i bardzo 
licznym wiernych z okolicznych parafii. 
Duża w tym zasługa ks.proboszcza Krze
ezowskiego i bpa J.Zawitkowskiego, któ
ry jeszcze jako dziekan organizował t e 
uroczystości w dekanacie. Przybył zes
pół ludowy z Boczek, orkiestra strażac
ka z Bełc~owa ••• Naprawdę było mi bar
dzo miło. 

Skan 
dal 

uo:w1~czcnie ze 5l rony l 

Stosunkiem głosów 3(pracownic~ PGKi:~) 
do 2(Zarząd Miasta) przeszła kandydatu
ra ~- Wiśniowskiego. 

Nie będziemy wchodzić w rozw'ażanie 
wewnętrznych układów w PGKiM, które 
sprawiaj<}, ie człowiek, które!T'IJ posta~ 
wiono tak wyratne wotum nieufności 
zaskarbia sobi e poparcie 'Rady Pracowni
czej ' (co na to "Solidarność" w PGKiM?) 
Olodzi o zasadę: wyszło na to, ie- sze
fem przedsiębiorstwa, które ma· wyrat
nie SLUZEONY CHARAKTER wobec miasta i 
jego mieszkańców, które jest dysponen
tem dużej części MIEJSi<ICH, czyli w 
ostatec znym rozrachunku NASZYCH pienię
dzy ;noże być ktoś . nle ·maj<JCY zaufania . 
władz miasta. Władz miasta - czyli na
szych reprezentantów, wybranych przez 
nas w demokratycznych wyborach. 

REDAKCJA 

JXJI-cela nowe cacka_ 
• •• można obejrzer:' w budylllku zabytkowego 
spichlerza w- Nieborowi e, który został 
niedawno zaad ptowany na salon wystawo
wy. Pierwszą z eks~ozycji możemy już 
oglądać. 'Jest ona częś~ią, :<olekcj i ce
ramiki chińskiej ze 2buirowGaler11 
Sztuki Krajów Azji 1-t.izeum Nar odowego w 
Warszawie. Zgromadzone w ch łodnym i 

dość mrocznym pomieszczeniu nieeocow
skiego spichlerza eksponaty pochodzą z 
czasó1~ najwi~kszego rozkwitu ;irodukcji 
ceramicznej ·11 Chinac!'1, w latach 1644-
1911, kiedy kra jem tym rządzi li wład
cy a dyn~stii Qing. 

Na ·..rys t awie ooej rzeć mo żemy ;iooular
ną ·11ówczas porcelanę tzw. ::iłr,ki tno-ai::i 
łą (o ::Ji:iłej glazurze, zdobioną pod
szkl bmie ko::Jal ter.i ) a oook niej wy roby 
wielooar·,me , zdobione naszkli:.mie em;i
liami i porcelanę monochroma tyczną po 
krytą ciemnoczerwoną glazurą, two rzqcą 

:niejsc31TI:L nacieki ( z•.•aną JyCZ<J ·ąwią). 
·.~śród ekspono:.innych ·11 :Heoorowie 

przed:niotów można zobaczyć al<"„arium 
por::elanowe, ·,ia zoni:<i przyścienne, na
czynia na ~aczidło, czarki, tabakier~i 
patery , cu~ierni cc , a naw!t ... oarz3-
wacz do q~. Gie.<n.<ie pr .~zent.uj:i s1ę 
też tnkie cic?kawos t:<l jak:· pvs tument 
pisars'<i , za;iinka do ;ias:o męskieJo , 
w;izoniki i: uc~11yta:ni w ks zta tcie Ja.n:iu -
sa , czy ::iutla do fa j:< i wcdnej. ;lszyst
ko z porcelany! 

Z dekoracji na niei<tórycn ;iaczyniacll 
można odczytać jak wyglącało Zycie :.i 

C:-Tinacn: chi1~skie stroje , sceny dwor -
s:<i ei. ::ia r,(o'<e, fryzury. Ogląduj;icyc~1 
oczaru ją pejzaże, k~ozycje złożone z 
krzewów chryzantem, piwonii, lotosu, 
bambusa i drzew kwitn<icej śliwy. Ozie 
r.i przestraszą się może widoku zieją 
cych ogniem smoków, ale ..• na pewno 
przyjechać do Nieborowa i obejrzeć wys-
1;3 ·.·~ warto. Czynna b<:dzie do patdz icr.
nika 

(emw ) 
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I le .K 05ZTUiJ E 
DZIECKO 

Zoliża się początek roku szkolnego. 
·Dzieci 1noczą jeszcze nogi vi sadzawkach 
a mamy już niągaj<J dn kieszeni po pie
niążki na szKolną wyprawkę. Ile to 
11szystko dziś kosz tuje? Kogo na to 
stać? 

Sam już komplet podrr,czników - przy. 
kładowo - do Klasy szóstej S.P. ocenić 
"l'J~i•qy na 2~0 tys .~. Do !{SiQżC!< po
trzebne są zeszyty za 65.600 (po 4300 
jeden). Na począ tek także blok rysun
l<owy (3600zl) i techniczny 0200'1). Kred
ki są bardzo ładne ale drogie : od 3700 
do 104000 i:ł. Te ostatnie to kredki 
"Staljdtlera" w lmnpletach po 36 sztuk. 
Oprócz teso potrzeony jest piórnik za 
23 tys.u, a w piórntku - długopis (od 
1300 do 5300 i:ł, ołówc?k (1300-2300zl), 
QUmka (500-4000zł). 

Wracając Llo książek: okładki ·na 
książki do klas I-IV kosztują 9800d 
a do klasy VI: 14000 ;Okładki na zeszy
ty też trzeba kupić (700 do lOOol!) . 
Na plastykQ potrzebne s~ farby: 6000 
- ·10300 oraz pędzel: od 1000 do 430lhł 
Linijka kosztuje od 2000 Llo 5300 d. 

Dziecko te ciężary musi oczy111iście 
w czymś dtwigać. Oo dtwigania najlep
szy jest plecak: od 40tys. do 107 tys. 
Zostają jeszcze buty, których nie rna, 
fartucn i kosti um gimnastyczny, z któ
reoo zwykle dos tać · można połowę, tzn. 
spodenki za 25 tys.a. Białych koszulek 
nie ma • 

To jest1 proszę mam jes zcze nie wszy 
stko . Oziec iO'n potrzebna jes t ściąga 
do matematyki za 3000d no i rzecz jas
fta dzienniczel< ucznia za lOOM. To chy
ba ws1ys tko o ile o czymś nie zapomnia
km. Po podliczeniu rachune:< wyniesie -
409 t~s.d 

Na zakończenie zadanie do domu dla 
wszystl<icn Llorosłych: Mama ma troje 
Llzlecl, które pójLl<J do : pierwszej, 
czwilrtej i s ióL111iej klasy S.?. Pytanie: 
ile mama zapłaci za kompletn'ł ·wypraw~ 
kę dla wszystkich swoicl1 dzieci? Zyczę 
miłych Zilkupów i mocnych nerwów! 

I Prom NOWAK 
P . S. 'iJ napisaniu teuo arty•<ułu pomogł~ 
mi o;irdzo miła panl Le sklepu papierni
czeyo na ul. icy St<inisławsKie90 3. 



~aga Czytelnicy! W tej rubryce nie pu~liku
jemy listów nadsyłenych do nas anonimowo. 
""tna natomiast zastrzec imię 1 nazwisko 

( .. -)Czyta)ąc nutrer 5/90 Waszego Pisma zosta
łam zt>ulwersf.lw>łna artykułem Pana Wysockiego 
i meśwtalilomo~cią owego Pana, ze w kultura
lnym śrooow1sKu . niezalezme oo zaistn1ałeJ 
kwestll , nie u !ywa s; ę ep1 te tu typu "głupi" . 

Ten z„ro t zaws.!e konpromJ tował , ale nie 
aorcsata. 

do "'1adC1f00!1ci redakc'ji. Zastrzegamy so~ie 
prawo do .ilamieszczenia tylko najl:lardziej 
1stotnycl1 !ragmentów listu. 

w związku z ooutilikowanym w numerze "No
wego Lowiczantna" z onia 3 s ier;inla 1990r. 
listem p, J.:?vous ucJzlclam nast~puj~cej . 
Od.'lowiellzi: Oprocentowanie li>ka t terrnino
wycn łącznic za Cll<re!l od 1.:Jt. do ,0 .06.:ir. 
w Powszecnnym Oanl<u r>O!!POdarczy<11 „ lowiczo 
1 w aan><u J03::>0darki 2ywno~ciowej " Sl<ier 
niewicacn wyniosło: 

Czaso'<r J ~ lol<aty: P8G !lGZ 

J mleslączna 46,50 38,50 

6 mieslączn8 66, llO 52.30 

12 mieinączn~ 92,50. BJ,25 

24 miesięczna 98,50 87,00 

Od lii:;.;a 1990 rr.>4u wprowadzono ciprocen
towanie w !M'al1 roku (w I p6łrocz~ u1:1tal ane 
tJylo n? 1<a1.dy mirsląc) i · wynosi ono· 

Czasokres loka.ty 1 : MG llll1 

J mfelliQCZn& 2B,OO ?9,00 

6 miesięcz~a ~o.no 32,00 

12 micsi11czna J6,00 34,00 

24 mie11ięc:zn• in;oo )5,50 

Prwd:itawione dane nie· wym;ii;io,lą ~moenta
rza. Wynika z niell, te zawarte w re1<lamie 
naszego Oan:<u st1<lerdzen10, il dajemy naj
korzyst11iejaze oprocen towanie lokat termino·· 
")'eh nie mlja siQ z orawd~. 

Klientce Banku , o. J. Ry::ius ;iragniemy do 
radzić, azeoy tftlescila pieniącJze .swoje w 
n::uszym 3~ni<u na lokaci!! rocnie.J lub dwulet
niej. 

OYllEKTCJ/l OO!JZl.itU 
MGR INŻ. JERZY Gl.WROliSK! 

NADAL 

W kilku naj:Jlitsżyeh ")'ddni aeh "Nowego lowi~ 
czanina" przedsta·1timy nasz punkt wicJzenia 
na kierun.<i; metocJy i !!rodki dochotJzenia do 

· rxmnalnodcl w oospol.Ja•ce polskiej l na rolę 
"5olidarnotici" "! . tym proces te. 

Przedsiębiorstwa ;:iańst•o"e znalazły sti: 
od stycznia tego roku " sytuacji dla nicn 
zupełnie new.ej. Dotąd przed wszelkimi zmia
nmni motna się było Dranie prze!tucaj~c na 
od'Jlorcę ( w ostatecznym rac:1un:<u na ~onsu
menta) ~aldy wzrost i<osztów, czyli po00osz 

ceny bez ooawy, l:e czegoś można nie . 
sprteoać. Dzi~ czasy · się zmieniły • . Gospodar. 
ka ryn:<owa !unl<cjonuje na zasauzie zdrowego 
egoizmu. J eoo ograniczeniem jest egoizm in
nych. Za wyprodukowany towar dostanie się 
tylko tyle ;ilen1r1zy, ile ~lient zeehce dać. 
P.t'zadsiąbiorstwom oostawionym w otll1pzu Jar
iery popytv oozostają trzy wyjśc ia: zacią[l 
nąć ~redyt, ograniczy8 produkcji: albo zaosz
czQtJzlć na kosztach. graniczanio ilo4c1 
;ileni;idza na rynku :ir:dące j ednym . z elllr.IBn ~ 

Jestem pełna podziwu dla Pana Wysockiego 
za oowagę , z Jaką zn1cwaza łowickich nauczy· 
c ieli i roozic1iw łowicKicn ozieci. Dowaga 
KO Jarzy mi się jecJnak zupełnie z czym innym 
z Okresem mianowicie, gcJy nauczyciel walczy I 
o polską szKołt;, uczył, często za to ginął, 
a Pótniej prze;: długie o ' w1 e!e za długie 
lata stawiał czoło, oy zoooyć autorytet, 
s zacunek, którego skutecznie pozoawiano go, 
przez .lata i nie .starano się ocenić truouf-} 

H.E .P. /nazwisko l imię znane redakcji/ 

W związku z cyklem al'tykułów pisanych na 
lamacn Waszego dwutygocJn1 ka oświacJczam z 
pełną ocJpow1edZlalnością: 
l. Autor posługuje się argumentami zmyślo

nymi - szyderczo kpi z dyrektora i człon· 
ków rady peoagog1cznej i nie tylko kpi.. 

Treść tzw. "sloganu" sprzed Szkoły Podsta
wowej Nr 6 w lowiczu długo przed ukazaniem 
się pierwszego artykułu w -„Nowym lowicza
ninie" brzml "Przyszł(\Ść w rękach młodoego 
pokolenia" . Nic rozumiem wi~c dlaczego 
autor przy J/1\Jje dawne treści cJo ooecnej 
rzeczywistości. Sąozę, ze warto rozmawiać 
z członkami KamisJi cJ/s Wyborów Samorządo
wycn, którzy przeoywa)ąc 27 maja l990r . na 
terenie szkoły mogą potwierdzić treść napisu 
/od strony uli cy taolic:i me Jest wiooczna/(. .. ) 
Bardzo się oznnę, s><ąo tyle nienawiści cJo 
Rady PeoagogiczneJ ze strony autora • nau
czyciela polskieJ szkoł y, który Jest świacJo
my szl<óo jakrn wrnósl swymi artykułami cJla 
procesu wyc1'l0wcm1a w łow1ck 1m i szerszym 
śrocJowisku („) 

J ako mieszkaniec Lowicza zwracam się z 
aoelem dO społeczeństwa miasta o skonfronto
wanie zarzutów z rzeczywistości ą, wyciągnię· 

c ie wniosków wyn1 kającycn z t reści artykułów 
' POOjęcie takicn oocziaąwań na młoonel: 
/Jest ona czytellllkarn1 szyoerczycn artykułów/ 

tów ;:io t i tyKi gos;>odar:zej rz~au to ~a 1nowa

nii?. ·.J:trostu ;::itac i ood,,.iyższenio ceny .< r e
dytu. Z kolei ogranie 1ie produ~cJ i OaJ QCe 
"oszcz cJność " powoduje powstanie teQO same
go proolemu ora<u środ~ów w ;irzy szłym mle-
s i~cu i w nJ ~ !.r;pnycn. t'oz :Js taje wJ~c wyj-ś
cle tr zeci ~ - zaosz :z::;azić na sooie 3arnym. 
Nie p'.ljedyÓczą, :Jo'1aters<ą a<cj;i, ale przys
tosowaniem się na stałe do nowej struktury 
kosztowej. . 

Nloy to pr:iste, a j euna< widać, ze ozie
je sic inaczej. Wi ele przecsicoiorstw ::iostn. 
nowilo ;irzeczc~ać plan ~al cerowicza. 
"ilsz:;z~dzają " ogranlczaj~c proo~~=j~ ·I za -
truomonie. :He rdou~ują ~csz tó" , n1e .zmie
niaj~ oraanizacji pracy. Czr;śclC!J n~l: oa -
nicn~1 z acnioistracji zwalniane są osooy z 
proouKcjl. elektryków, czy "niez::iędnych" 
ekl;:i remoritowy:;h nikt się nie ;iozJywa, chO
ciaZ mają zajęcie przez trzy - cztery godzi· 
ny dziennie. A ileż taniej Dyłooy zlecać 
takie prace !lrmom specjalistycznym! W 
przed:iiębiorstwach is:tnlej1j nadal tradycyj
ne działy zbytu zamiast sztaoów marketin
gu, zastanawiaj!jcyell się co ::>roduk™ać 1 
gdzie sprzedawać. Zakłady pracy mają rów
nie? często swoje własne małe przeasii::>J.or -
stwo budowlane; kotłowni<:, która mote 
ognać dzielnicę mieszkaniwą, !abt'yczkt: 
narzędli, przychodnię zdro:..iia większą i le
piej • v;:>osal:on'l nit niejeden mały ;z., i tal 
prowincjonalny, f<orroanit: straży przemysło
wej. Wszystko to jest wykorzystyware w kil-
1<unasw zaledwie procentach swoieh zdolności. 

Pol skie przedsięoiorstwo państwowe nie 
kieruje się kryterilMn zysku. Jego zadanie 
to dawać zatrudnienie i płacić pracownikom, 
a przede wszystkl~ istnieć. W nowe j sytuacji 
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aoy me oonizy ła się praca cJyoaktyczno-wyeho-
wawcza · szkoły (. „ \ . . _ 

TADEUSZ OiUOlYfłS<I /dyrektor SP Nr 6/ 

Od redakc ji : TeKst p.~ysockiego 
pt. ''Wiosenne nie-porządki" został złozony 
w red:i:.Cc:ji. JeSl•; ze w k~vit!tniu. Pod kontcc 
maja, przygoto·•ując go do druku .,, nume rze 
3/90 "N.l." pujecrialiś:ny przed szi<ołi: nr 6 
i sprawdnli!lmy: naois br zmiał ''P rzyszłość 
Polski soc j alistycznej •• rękach młodego 
pokolenia", Widocznie r1X.Jsiało być to t uz 
przeo 27 :na.ia. 

A swo .i ą oroqą , goyoy troska p.dyrekto
ra Chuozyńskicgo a młocJz ie z, jaka emanu~e 
z Jego listu wyrazala s ię oo pros tu w sta
;:aniacn o doore •ycnowanie . a nie :J jej 
wycnowame soc)a l 1styczne • to usunąłby 
rzeczo0ą taclicę nie " maju 1990 r. ,lecz 
conaJnYHej w sicroniu 1989r. Jeśli nie 
Dyło go na to stać niec~ si ę nie ozi·•i, 
ze ;Jrzecnocnia / nie ty l~o or 'llysocki/ •OO

gą mieć określone zdanie na temat szl<oł y 
i Jej kierowrnctwa . 
P .S. Na puolikac) i :Jowyzszych listów cncie -
libyśmy zaKończyć <JysKus)ę na ten temat na 
(amac~ "~..i.L." 

przestaje płacić, pótniej zwalnia ludzi. 
Wszystko po to, oy dalej istnieć. OyrektorZ\j 
i t"acJy pracownicze u~rywają zły stan tirm, 
bo wiedzą , ze jeHL dojozie do ;>ostępowa~ 

. nia ll1<1<idacyjnego lub na;:irawczego, jut nie 
oni tlęd<j de=ydci-;a~. Mówi sie, l:e to stara 
nomenklaturowa kadra dyreÓ<tor ska wzięła na 
przetrzymanie, bo a nul: aalcerowicz zmię:<- , 
nie albei rząd u;:iaól'lie. 

To przeświadczenie nie jest od rzeczy. 
111e tylko wielu dyrektorów, ale r'.>wniet will' 
Le załóg do rynkowyeh warunków ;:irzystosowa~ 
~~~ nie cnce I nie umie. i'rzedsic)iorca ~a• 
pi tali styczny nie dlatego krt:ei ~ Lę jak w 
1.1.<ro:iie, ze jest taki przedsię:iio•czy - Cho· 
cia2 oczywiście inne waruni<i wyÓ(srntłciły 
fat inny typ człowieka - ale dlat.?go, 2e 
j 3-< nie będzie się kr~clł - zgini·l. Na jego 
.s:iowclnienie czy :iłąd czyha plej.1da wspól
~i.10Clnlków, gotowa zająć jego miejsce • . U 
rµs niKt na nikogo nie Clllyhia - j :~dynym 
~1aoen konl<urencji jest handlarz, rozkła
~jący na ulicy swoje zagranio:zne szmatki. 
Przeosię:iiorstwa państwowe w obecnym swoim 
J<ształcie dalej są tworami świetnie dcpa
Sowac,.,:ni do gos;ioda rki centralnie stet"o
' .i.:inej. Są to <!ość s;:irawnie fu™cjonujące 
ArZącJZenia socjalne. Jeśli zaś cncemy efek
t- ;wnej :ios;iodarkl, to musimy si~ przestawić 
na t9. a:iy orze~ształcić urządzenie socjal
ne w ;rządzenie eKonainiczne. 

!rzeoa .iqc, aoy wszystkie te przy:ru-
4'.1..i'<I ;irwdsięoiorstwa zaczi:ly ;:irJcowa~ z 
?~~ ny:n wykorzystaniem swoich mocy, ale ju2 
m własny racnunek. Eo<s;:ioot koszt•lw - imo:irt 
2'/5'...1w, to oo:>ry ~ierunek przemian. -Io zna
C!y -'YCZlerzawiać Ó<Olll.IŚ kawałek pr~edsię ~ 
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oiorstwa, wejść z k llnś w soólk~. ole nic::n 
wsoólnik doło?y swo.)e oien1~cw , niecn się 
o swoją l10Wij r1rnoę mar twi r.am. Docil110,.,ać 
taś trzeoa jednego: 2eby zyso<J nowe j spOł

id nie POChodziły z wnętrza l a:iryki, któ
nt .14 tworzy. Ma byt odwrotnie - to soółka . 

11111 bVć sposo:>em na pozbycie · się zriydnycn 
l(osz tO" 1 dodatkowy zysk. 

Jeteli phce się osią[11~C normalne (urr
la:j!lllOWate przedsię:iiorstwa, trze:.a to ro
llić. Bo za chwilę oka?e siQ, 2e omi2k~ 
11t>szt6w da sle jedynie osiąnć przez za111· 
toiięcie fabryki. Tneba wreszcie tJoprowa
dzić do normalności k"estie organ l zac.l1 pro. 
d~kcj1, ogranizacj1 zarządzania i pracy · 
GL:tainistrecji, racł1unkowośc1 , Trzeba to ro
bić Zdecydowanie korzystając z p()locy riro1 
lonsul tingowych, ·ekspertów zewnętrznych, z 
r.udzyctl do$w1adczeń, ·ale ro:Jić tą własnym! 
ręl<ame t głowBllli ·, gdy? inaczej całk°"'icie 
roalne sta)e się odpadnięcie 7 gry. Zostało 

Jut niewiele cza!lu, by w szyt><im tellllie 
doDrowaClz~ orzedsią:lio,-stwo do stanu, „ 
~órym naorawdę cncielioyśmy . weń włozyć 

wlasre oieniędze . 
W następnym runerze episzemy jak, neszyo 

~aniooi powimy zecna..yweć sii: KCJ111s.)e 
Za><ładow" tł3ZZ "Solidarność " wot>ec taj sy
·t1.1ac.)i. 

llUJCI ECll Ol·\ZEJCZYK 
hl.JAM SX OłlECZllY 

P O L C Ą N O E X 

Spól ka z o.n. z wl7i::iłr~;n 

kapitału z~nranicznego 

w Luwi czu, . 1ilicn Le11irrn O 

za trudni 
, 1,1 :wrzys lr 1y c: 1 1~;:irun· c ach 

SZWACZKI 

oriiz osoby do przyuczenia lc!Jo zawad 

Burmistr z Miasta Lowicza 
ogl'lSZa 

PRZETARG 

na oddanie w użyt:Cowanie wieczyste 
oś:niu dz ia ł e:C ~olo2ony:~ w Lowiczu 
przy ulicy Tooo lowej nr 5 arzeznaczo
nycn JOd następuj~ce ;ia~ilony us ługowo 

nandlowc: 1. .c aletni:t•;o10 2. me:nani '<a 
iHV 3. fotograf 4. fryzjerstwo . nę s:C i c 

5.c~emi czne czyszczenie i fJroowanic 
odzi eży 6.introl lqatorstwo i polior;:i
fia 7 . :<rawiectvm J . zadad :iastronornicz 
ny . Oo~ ł;:idne jane o oowie~zcnni dział
ki i pro je ~ to·;o1anycn Judyn:ców, o nume
rze dział :C I i j ej cen ie wyw~ ła~czej 
są do wolądu .,, ratuszu. 

.Jac:aum w ·;o1yso.<ości lml n.J n:it azy 
wol acić do j n1a 2 ~ s1cron1a 179J na 
.conto ; unduszu 3os;i0<..!ar.<i :::;cuntami nr 
34/424-71-l u9 -:l2 w "o.v::; zecnnym Janl<u 
CosJoda r:zyrnO/ lowicz luJ " .c as ic Urzęd 
( .fyCział ;inansowo- Judże towy ul. St a
nisławs : c i ego 3J z :Jocani :!m ~odzaju 
dzi ałal noaci i nr dział.ci. ZwyciQzca 
orzetargu "P ł:ica cenę naoycia d ziat~ i 

w .vys. l JJ 'o :_ny ;irzc tJrJ:Nej .; : iągu 

7 dni od daty uJra1·10. ~ocnien i a się de
cyzji o :J~Z · !' < :iz:ini1 1 ·~z i<.iY : i w ui:yt<c.1a
nic "i e;::zys t a .. ; a ~~i u:~ 1i;:il acone xz t! z 1 

naJyw:ę zali cza s i ę na Jocze~ tej oo!a 
ty. : li adot rz y.;ian ie w/ ,i t erm inu JO'.~Oduj 

prze;:iaje~ wadium, a ;:irze:Jrowa0z ony JrZ -
tar ;i :zyn1 nl eJy tyrn . 

r rzctarg ocJ~dz1e s i ę 27 vlII t?98 
o godz. 10. JO . w sa l i U rzędu ~iasta 

Lo1;i cza ul. S tanis ławs ~ < i e;io 20 , I '.ltr . 

9 

k.ronilza 
p0Jicyj11a 

• /m,rłn rllluc•w - :>i ~ta ofiarn wypatl'<u 
drrqnw•Jl)n not.I lli etlt•ri =1Cl :1, o którym pi sali~m 
vi ;1o::i rzecJnim nuincrzc IL L. 

• 5 s icrnnla o not.lz. 9.no. w unie :JrzecJ
Si';:i iorstwa mel 1oracyjnc :~o w !( l~\·l.<Ówie zna
lc1io110 Nln'<I Jr•cn·,rnlka tc~o przmJslo:t>ioP. 
~ lw•, Jane ~- , lnt 37 z woju•ództwa ol1Jtr
~<rJ1, ~1<i '"~(}'1. .hn r.: . w ~ri l ;ich ;:10 .1rzcr.1zaj;icyc~ 

swój zno11 sno!y•ał znaczne lloSci al«oholu. 

• 6 11 „ rnnln o 11ot.1z . 2 w ntJcy runkc.irinn
ri11 '.ll noli c .)i w Onmn'li <:wicach przy u<Jzinle 
mi P. ~ Z lcońc61; tej mi!! _j :;co·,mścl W PIJŚCiqu PO 

dfJ'<rir13nym ·•łan1a ri lu <Jo Sz;.oły Podsta"o•ie.) w 
Uri:n3n ie·•icach zatrzy::ia l llogd•n• S. lnt 35 
z ~utn;i. Przcst~oca ,1n otworzeni.u oh:na ::1os-i 
t.1 l n i P, na korytarz .iz ~olny, urywa.)~c kłód

k l w:;zmH do pomicszc w1\ l<a s ::iwych I PO wy
wa, c11l11 drzwi w szaf"' roztli l d1·1le '<nsetl<i 
za·dcra.)~c plenlątJze w ·<1·10cle li. 776 . 74nlł. 
Pit:!ni ;l c l z·~ orJzys '<ano .,, C'l łośc l, a sn ra\-1cę 

z11 tr7 y'nilno w :ir~J zcl · ~. 

• n :; iernnin o ' IOll l. 0.15. [un~c,io11ariusze 

'< orn,~ niJy lłr.jru10wr•.l Poli c.il zntrzymall llA (10-

r :Jr: ym IJ CZyri'<u w}a1nania Uo pa·11tlonu 11 t1:i:;ic.Ja 11 

w Low i ew orzy ul. Zt1uń3~iej ZManlewa l. 
z l owic rn. Straty po·:1Jtałe w wyniku 1<łama
nia 03z nco1·1ano na 177.000 11. li s tos •Jnl<u do 
lbiąnlewa l . Prokurator Rcjono"y zaatosował 

ir1"?1 zt tymczaso\"Y. 

• la" 'c 9 sierpnia o •]l)dZ. 1.20 .\ . L. po
<1iadomil po llcj•:, ! c "raz z s~s larlnml za~ 

tr zym;i t snrawcó,·1 w I a'1Jni a t.10 ;iara211. O:<a-
za li siG nimi V.rzysztnf u. z lm1icza, w sto 
su11ku do którer10 pro;<uralura zastosoviała 
aresz t tymczasowy, oraz Marek A., którego 
ocJt:Jano porl dozór po Hej 1. 

• 9 sierpnia A.O. powiadomiła i(l)l!lonc!P, Re
.ionową Pol i r. j l, te nieznani spra.icy no dOko 
nnnlu właman i '' tlo j~j :;amochodu marl<I FSO 
1500 u'< rndl i radioodtwnrzacz marki "Sl<a ld" 
oraz uszkodzili atacy.)l<q. Straty wynoszą 
około I mil lana z!. 

• W nocy z O na 9 s ierpnia nieznani spre·..i
cy s l<radli 2 kola od samochodu Fiat 126p 
za::rnr:cowa11ego przy hotelu Turystycznym w 

1 lo·•i czu, "" szkocJq i·:arty Sz.- z woj~wóULlwa 
: krakowsk iego . Straty: ok. 1 mln Ił. 

• fi nocy z ) na 4 sierpnia nieznani spraw
cy do'.<onall włamania do dwócl1 piwnic na ul. 
Lenina 42 w Lewiczu, s!<ąd skradll ) rowery 
ogó lnej warto~cl I. )~8.00D 1ł. 

• f>aolerosy, wino i czckoladq na aurrw: 2,2 
o.il" :1 sl< radll w nocy l 4 na 5 s ierpnia wła 

mywacze oo sklepu w miejscowości Gaj . 

• Na oolu w miejscowości Orenlca, w gminie 
' 9ie lawy, w gospodarstwie rolnym Marcina Sz . 
ul e;;i ło s;ialeniu :tyto na po,.,ierzchni D,8 ha, 
co spowodowało straty w wysOkości ~k. l mln 

• ) sierpnia o:<oło godziny l. 40 zapalił si 
oocn na szo::iie i o:iorze należących do Andrz 
JO 1: . w Domaniewicacn. Sołonęła cała szopa, 
i c zęść da:nu na o::iorze. Suma s trat: o.<oło 

20 milionów zł. 

PuOi<OMISARZ 
MIROSŁAW OWCZAREK 



zaprosze111a 
e Na sesją Rady Ml as ta low I cza, otwartą 
.1ak zwyklo dla wszystklch mieszkańców, w 
panludzlałek, 20 sierpnia o uadz. IO.OO 
w sali przy ul. Stanisławskiego 20. 
W ;:irogramie sesjl m. in. s ;:irawy opłat targo
wych, parkingowych,. ;iropozycje zmian nazw 
ulic w mie!!cie, zatwierdzenie regula:ninu 
;irae Rady lin. „ Na spotkanie z posłem Obywatelskiego Klu
bu ParlamentarnBQo / wyoranym w czerwcu 1989r 
m. in. głosami Łowiczan/ - Mac i ejem ilednar
kiewi czem. Odbęozie się ono we wtorek 4 wrze 
nia ~ goaz . 18,00 w sall przy ullcy Stani
sła~iego 26. 

·• Na uroczystą Mszę ~więtą w dziesiątą ro 
czn icę powstania "Solidarnosci ", dO koscioła 
O.O. Pljarów w Łowiczu w niedzielę 26 s ierp
nia o godz. U ,OO . Zaprasza Zarząd Oddzi a łu 
Ziemi Łowickiej NSZZ "Solidarnost". 

• Oo walewic, w niedzlelę 26 s ierpnia or. 
na organizowane przez gninę Bielawy wojewódz 
kie do%ynki. Udział wezmą m. in. nowy wo j ewod 
!lkierniewicki, posłowie i senatorowie z woJe 
wództwa sk i et-nlewickiego , biskup Józ e f Zawi 
tkOW!lki i księ%a z wielu parafii. 

• Pracowników małych zakładów pracy, w ktcl
rych nie i:itnieją Komis j e Zakładowe "Soli-

. ·darno~i", a ktclrzy che i ellby zostać członka · 
mi Związku, Zarząd Oddz iału Ziemi ŁowicKiej 
NSZZ "Salldarnosć" zaprasza do swej s i edz i by 
w pol<oju przy ul. Stanisławskiego 28 / 0001< 
pokoJu Komitetu Obywatelskiego/ . Przy.imo
wane !Ili tam zapisy do · Koła gruoującego ta
kich wła:lnie pracownikclw. Zapraszamy tez eme 
rytclw i rencistów. 

e Oo Gmimego O!!rodka Kul tury w Zdunacn na 
wystawę wycinanek, malars twa, haf t u i r zetby 
twórców zamieszkałycn w wl ększosci na tere
nie gminy Zduny. Prezentowane są m. in. r zetb 
Józefa !W.Jlisa ze Zlai<owa Kosc1elnego i coraz 
EmilH Swi orows l< ie j z :-laurzyc. ·~yłozona Jes t 
takze oo wglądu księga h i stor ii gmi ny Zduny 
wydana kilka lat tl!fll.I w maszynop1s 1e, a tieoą 
ca dziełem ni e2yjące90 juz dyrektora zduńsk 11 -
go Liceum Ogólnokształc ~cego Kaz imi erza Ję
.di:ze jczyka oraz Wł adysł awa Ka lbarczyk a, eme
rytowanego nauczyciela. Wy s tawa czynna bę
dzie do końca wrze~nia, w godzinaeh 10 - 16 . 

• Na Ryn.;k Ko~ciuszki w Łowiczu w piątek, 1 
sierpnia o godz. 18,00. Z otwartym koncertem 
wystąpi zespół Towar zystwa 1-\Jzycznego "Ha rmo 
nia" z Bulle- les-Mlnes · we Francj i. 

• Na dwa ostatnie juz letnie koncerty mu zy
ki organowej Jana Seaast i ana Bacha w koleg i a 
cie . Ili czwartek, 2J sierpnia o godz , 19 , JO 
grać oędzie Kri.st i aan van Inge lem z Antwe r ;H :· 
Tydzień pót niej o tej samej porze Julian 
Gembalsk i z Ka towic . Jecnym z s łuchaczy kon-
certu w ani u 2J s ie rpnia będz i e wo jewoaa . 

n n o 

Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi 
Oddział w Łowiczu 

Ul. PODRZECZNA 4 • TEL.35-46,62-25,42-05 , 42-06 

JESTEŚMY BANKIEM SAMODZIELNYM, SAMOFINANSUJĄCYM 
I UNIWERSALNYM, MAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI Z PEŁNYM WACHLARZEM USŁUG BANKOWYCH 
BEZ RÓŻNICOWANIA KLIENTÓW ZE WZGLĘDU NA FORMĘ WŁASNOŚCI. 

» KREDYTUJEMY WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE 
" PRZYJMUJEMY LOKATY TERMINOWE : 

3, 6, 12 ORAZ 24 MIESIĘCZNE . 

OPROCENTOWANIE LOKAT NAJKORZYSTNIEJSZE W KRAJU ! 
" OTWIERAMY I PROWADZIMY RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH 

I WALUTACH OBCYCH • RACHUNKI BIEŻĄCE DLA OSÓB 
FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ. 

" UDZIELAMY PORĘCZEN I GWARANCJI 
»PRZYJMUJEMY WEKSLE DO DYSKONTA 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OCZEKUJEMY 
CODZIENNIE W GODZINACH s oo - 1soo W DNI TARGOWE soo - 1700 

~
1

~~Julf 1J-
POLECA SUKNIE ŚLUBNE 

I WIECZOROWE 
STROJE DO CHRZTU 

I PIERWSZEJ KOMUNII 

Kawa l e rkri kup i ę lub wynaj111ri . lawie z, 
tel. 6154 

•Oo ki na Bzura na f ilmy: 11-------
17-19 . VIII Wielka draka " c:i ińskie J dzielni 

cy / USA , od 12 lat/ , godz . 17,00 1 l9.00 I 
20-21. VI II Powrót na ziemię/fan tastyczny, I 

1 Llo .JLyc ia 
US.\ , oa 12 la t / , godz . 17 ,00 i 19, 00 1 1 

22-25. V.III Mistrzyni ·~u Dang / wa l ki :;scnodu l 
Ch iny , 00 l2 lat/ , godz, l7,00 1 l9,00 I .JJrlizo JO'JUClne 11 ;J rn1l' <i : ; ll' JC ~J ,;:1J iu1l<ii •:z., , .1 ,3 t Q·.1a 1:13 teriału i otloiór goto-

22- 25 . VIII Mataoor / erotyczny, Hiszoania , wych "yrn.1:5-.1 L do„1u . . ilf .; rty : ló1Jt , l •.: i •: i ,; .1 ) 7- l 7-U9 , ki e run:< owy u4 . 
oo l8 l at/, gooz. 19,uO - ----------

26 . V!II . - ·l.[X . Krwawy s port / walki .;sr;nodu 
us,\, oo 15 la t / , gooz . 17 ,00 1 l9 , :JO ; 

W o~-b~n!m nuolflrze " NŁ" oOlucywol i~1ny , 
ze opublikuj~""Y sp l s nowyc łl l ual<tua lnlo
nych t e l ofonlczny ch numec;lw k l e run~owych z 
l ow I cza. J ak cJo t ~ cJ j eLlno;< Dy r<Jkcja lócJ z:w 
PPIT spisu takl i!!)O cJo low ic;.a ni c nadlls t o-

. ła I 1-lls imy sic: cnyt1a uz tJro lć w cia rpli wo~ć. 

UCZCIWA, PRACOWITA POMOC DOMOWA 
PILNIE POTRZEBNA 2-4 RA ZY W TYGODNIU 
•ŁOWI CZ TEL. 28· 19 
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