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Romualdowi Oczykowskiemu
w 175. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci
kolejne pokolenia czytelników

Od wydawcy
W 2020 roku przypada 175. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Romualda Piotra Oczykowskiego, literata, księgarza, historyka, kolekcjonera, wielce zasłużonego dla Łowicza społecznika i regionalisty. Spośród wielu publikacji
jego autorstwa to właśnie pierwszy przewodnik Przechadzka po Łowiczu otwiera
lokalną listę bestsellerów i wciąż na nowo budzi w kolejnych pokoleniach zainteresowanie rodzimą historią. Jak na lekturę obowiązkową przystało, ilość dostępnych egzemplarzy zwykle nie wystarcza dla wszystkich czytelników.
W przypadku tej wyjątkowej książki inaczej już chyba nie będzie.
Pierwsze wydanie Przechadzki po Łowiczu ukazało się w 1883 roku nakładem księgarni Romualda Oczykowskiego. Towarzyszyła mu, wcześniej publikowana w prasie krajowej, wykonana techniką drzeworytu sztorcowego, rycina
z kompozycją sześciu widoków miasta według rysunku z natury łowiczanina
Jana Konopackiego. Autor zadedykował książkę Gustawowi Gebethnerowi
i Robertowi Wolffowi na pamiątkę jubileuszu 25-lecia ich działalności księgarskiej. Druk, na który władze rosyjskie zezwoliły 13 stycznia 1883 roku, odbył
się w warszawskiej drukarni F. Czerwińskiego przy ul. Zielnej 9.
Wydanie drugie, pośmiertne, zasłużenie nazwane monografią, powstało
w 1921 roku nakładem księgarni Karola Rybackiego. Oprócz ilustracji zamieszczonych w tekście, a także życiorysu autora znalazły się w nim również notatki
uzupełniające o działalności Rady Miejskiej i mieszkańców Łowicza podczas
okupacji niemieckiej 1914-1918. Nie dajmy się zwieść datowaniu okładki, na
której widnieje rok 1922, albowiem odnosi się ona do wydania II.
Po raz trzeci książka trafiła do rąk czytelników w 1983 roku nakładem Wydawnictw Artystycznych i Filmowych w Warszawie, w stulecie ukazania się
wydania I. Był to reprint wydania II, do którego wykorzystano egzemplarz ze
zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, zaś przedruk wykonała Cieszyńska
Drukarnia Wydawnicza, na zlecenie Zrzeszenia Księgarstwa.
Kolejne wydanie (IV) ukazało się w 2006 roku staraniem Łowickiego
Ośrodka Kultury z okazji 880. urodzin miasta. Był to również reprint, w którym
wykorzystano I wydanie udostępnione przez Aleksandra Niebudka oraz egzemplarz wydania II z księgozbioru Andrzeja Chmielewskiego. Druku podjęła się
skierniewicka „Sigma” przy ul. Trzcińskiej 21/23.
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Reprint rządzi się swoimi prawami, dlatego przygotowując kolejną postać
dzieła Romualda Oczykowskiego, postanowiliśmy uczynić nieco więcej, jakby
Autor osobiście powierzył nam obstalunek. Stąd nowy skład tekstu, aby zgubić
historyczne błędy zecerskie oraz fotografie z epoki w miejsce mało czytelnych
już grafik.
Śmiało zakładamy, że Romuald Oczykowski życzyłby sobie, aby czytelnik,
trzymając w ręku jego Baedeker, spacerował, poznając zakątki Łowicza. Wielokroć tak pewnie bywało, ale dla pewności nowemu wydaniu książkowemu towarzyszy e-book umożliwiający takie peregrynacje.
Czy po Oczykowskim pozostały w Łowiczu jakieś pamiątki? Poza przebudowanym w 2009 roku staraniem Gminy Miasta Łowicza okazałym grobowcem
na cmentarzu katedralnym, w łowickiej bazylice katedralnej znajduje się jego
epitafium z figurą Matki Boskiej. W zbiorach klasztoru ss. bernardynek w Łowiczu zachowały się portrety Oczykowskiego oraz jego żony Franciszki ze Służewskich Oczykowskiej, kilka książek, korespondencja, w większości poświęcona powrotowi mniszek do Łowicza, oraz oryginalny fotel należący do literata.
Uważny czytelnik odnajdzie jeszcze inne w treści książki.
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Życiorys śp. Romualda Oczykowskiego
Romuald Piotr Oczykowski urodził się 26 sierpnia 1845 roku we wsi
Szczawinie Borowym, w powiecie gostyńskim, z ojca Wincentego Sebastjana
i matki Korduli z Kowalkowskich, małżonków Oczykowskich. Gdy miał lat 8,
został oddany na naukę do nauczyciela we wsi Łaźnikach i odtąd wychowywał
się i mieszkał przeważnie w ziemi łowickiej.
W roku 1855 wstąpił do czteroklasowej szkoły powiatowej w Łowiczu,
a po jej ukończeniu, udał się do gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Tu
nauczycielami jego między innymi byli: Stefan Pawełek, Kański, Rzeczniowski.
Pod ich wpływem, a szczególniej zachęcony przez kolegę swego, Stanisława
Bartoszka (następnie inżyniera w Kazaniu) już w tym czasie przy porządkowaniu bibljoteki szkolnej zaczął ślęczeć nad staremi księgami i zbierać notaty historyczne.
Wychowany w atmosferze gorącego patrjotyzmu przez dziadka, Tomasza
Kowalkowskiego, napoleończyka (który bił się i w roku 1809, 1812, 1831,
a i w 1863 na wieść o bitwie pod Bolimowem jeszcze dosiadł konia, aby połączyć się z walczącymi), należał do organizacji powstańczej, ale wskutek słabego
zdrowia i choroby oczu, nie mógł wyjść do partji i tylko w samym Piotrkowie
spełniał różne polecenia władz narodowych.
Ukończywszy chlubnie w 1864 roku 7 klas gimnazjum, wstąpił do Szkoły
Głównej w Warszawie na wydział matematyczno-przyrodniczy. Lecz i tym razem słabość zdrowia stanęła mu na przeszkodzie w urzeczywistnieniu zamiarów, więc w roku 1869 przerwał studja i pracę nauczycielską w szkołach warszawskich, a przerzucił się do księgarstwa.
Po powrocie do Łowicza, dnia 26 stycznia 1870 roku zaślubił łowiczankę,
Franciszkę ze Służewskich i założył sklep w połączeniu z nakładową księgarnią.
Ponieważ dobro Ojczyzny i narodu przyświecało mu przez całe życie, przeto
i pracę zarobkową prowadził ideowo; toteż wkrótce liczba czytających dobre
książki i gazety tak w mieście, jak i okolicy, znacznie wzrosła, słowo drukowane
przeniknęło do wiosek i powstały tajemne czytelnie.
Pracując na niwie społecznej, był jednym z założycieli w Łowiczu Straży
Ogniowej Ochotniczej, organizatorem amatorskich przedstawień teatralnych,
w czem pomagał mu zięć Jana Chęcińskiego, Bronisław Przyrembel, redaktor
„Ogniska Domowego” (wydawanego w Warszawie), literat; był też członkiem
honorowym i czynnym różnych instytucyj oraz władz miejscowych i korespondentem Zjednoczonego Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
W chwilach wolnych od pracy zawodowej i społecznej, zbierał wiadomości
o Łowiczu, kompletował różne stare druki, papiery, rysunki i w sprawach ukochanego przez siebie miasta pisywał artykuły do „Echa”, „Chwili”, „Wieku”,
„Kurjera Warszawskiego” i „Kraju”, najczęściej pod pseudonimem Zenon, Quis,
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Piotr C. Pisał też do Słownika geograficznego, do Monografji kościołów w Królestwie Polskim, a w „Wiśle” ogłosił wiele przyczynków do etnografji i dziejów
kultury naszego ludu. A ponieważ przeszłość Łowicza była szczególniejszem
jego umiłowaniem, więc skąpił sobie nawet miłej rozrywki w gronie ukochanej
rodziny, bo pragnął wszystek czas swobodny poświęcić jej poznaniu. A gdy
corocznie, choć na kilka godzin spieszył do Piotrkowa, aby odwiedzić mury
szkolne, z któremi łączyły go drogie wspomnienia, to i tam pracował dla Łowicza nocą kopjując rysunki jego gmachów, będące w posiadaniu Kaź. Strączyńskiego. Kiedy zaś w miesiące letnie wyjeżdżał na konieczne, choć krótkie wytchnienie, nie do obcych udawał się stolic, ale torując drogę późniejszym krajoznawcom, zwiedzał różne zakątki własnej ziemi, bo ojczyste pamiątki były dlań
najcenniejsze i najbardziej ciekawe. Wspomnienia, z tych wycieczek drukował
w różnych pismach, np. w „Gazecie Kaliskiej”.
Wskutek prześladowania ze strony żandarmerji moskiewskiej w roku 1887
opuścił Łowicz i przeniósł się do Warszawy. Ale i tam, jako „nieprawomyślny”,
był pilnowany przez władze rządowe i nie mógł mieć własnej księgarni. Wówczas wszedł w stały stosunek z tzw. Czterdziestką, tj. tajnym związkiem miłośników ludu, którzy starając się o jego oświatę, wydawali i kolportowali na wsie
różne pożyteczne broszurki, znane jako „Tanie wydawnictwa”.
Lecz w Warszawie nie czuł się dobrze, tęsknota za Łowiczem przyprawiła
go o chorobę; długo borykał się z różnemi trudnościami, aż wreszcie w roku
1899 wrócił do swego miasta.
Odtąd, wolny od zajęć zarobkowych, całe dnie poświęcał dalszemu zbieraniu materjałów do historji kraju, ze szczególniejszem uwzględnieniem tego, co
się odnosiło do Łowicza.
Silna wiara religijna i praca piśmiennicza chroniły go od rozpaczy po
śmierci ukochanej żony i 14-letniej córki Bronisławy, które stracił prawie jednocześnie w 1900 roku. Pisał więc znów artykuły treści historycznej, dydaktycznej
i społecznej do pism warszawskich i prowincjonalnych: do „Przeglądu Katolickiego”, „Kroniki Piotrkowskiej”, „Kurjera Kaliskiego”, „Nowej Jutrzenki”,
„Chłopa Polskiego”, „Głosu Ludu”, „Strażaka”, „Gazety Łowickiej” i „Ziemi”.
A od roku 1911, jako jeden ze współzałożycieli „Łowiczanina”, tygodnika wychodzącego w Łowiczu, był jego stałym współpracownikiem.
Gdy wskutek wypadków wojennych rok 1915 spędzał w Wilnie, nie zaniechał swej pracy, lecz w dalszym ciągu gromadził cenne notaty.
Zawsze bardzo uczynny, o ile tylko mógł, nie uchylał się od trudów społecznych i chętnie je ponosił, ale nie lubił czczych rozpraw, bezowocnych sporów i szumnych tytułów, i tych otwarcie unikał.
Serdeczny, gościnny, a przy tem obdarzony wyborną pamięcią, chętnie
udzielał swych wiadomości każdemu, kto się doń zgłosił. Więc udawali się do
niego i ludzie głębokiej nauki, jak np. prof. Cercha z Krakowa, Zygmunt Gloger
i wielu innych; dążył do niego i lud wioskowy, i młodzież szkolna, którym po-
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kazywał nie tylko swoje zbiory, ale i pamiątki starożytnej kolegjaty łowickiej
i miasta.
Głęboko religijny, gdy owdowiał, zamierzał zostać kapłanem świeckim lub
wstąpić do zakonu, a choć dla spóźnionego wieku tego nie uskutecznił, zawsze
troszczył się o dobro Kościoła, o restaurację Domów bożych, o ulżenie doli biedaków, a szczególniej o los panien bernardynek, które starał się znów sprowadzić do Łowicza. I Bóg dał, że pod koniec swego ziemskiego żywota, przy jutrzence zmartwychwstającej Polski ujrzał i te umiłowane przez się zakonnice,
wracające do łowickiego klasztoru.
Wierny zasadom, wpojonym mu za młodu przez wyżej wspomnianego
dziadka Kowalkowskiego, do ostatnich dni życia trwał w pracy, codziennie bywał na Mszy św., klęcząc, odprawiał długie modlitwy, zachował posty kościelne, a nawet i zwykłe soboty. Po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami,
w dzień Matki Boskiej, swej Najdroższej Patronki, w sobotę 20 listopada 1920
roku w Łowiczu życie zakończył. Pochowany został w grobie rodzinnym na
cmentarzu kolegjackim.
Jako dorobek swej iście benedyktyńskiej pracowitości, której przyświecały
najszczytniejsze hasła, zostawił oprócz rzeczy już drukowanych, w części poniżej wymienionych, około pięćdziesięciu tomów cennych rękopisów i znaczne
zbiory. Rękopisy zawierają bardzo bogaty materjał do dziejów Łowicza, Księstwa Łowickiego, Mazowsza i całej Polski, Kościoła Rzymsko-katolickiego,
zakonów i ruchów narodowych, opisy różnych miejscowości, bijografje, spisy
sławnych ludzi itp. Zbiory obejmują herby, faksimilja, różne ryciny, obrazki
święte, plany, druki, afisze, dokumenty itd.
Oddzielnie zostały drukowane:
1. Przechadzka po Łowiczu, Warszawa 1883.
2. Obrazy cudowne w dawnym powiecie Łowickim, (Łowicz, Domaniewice, Miedniewice), Warszawa 1888.
3. O życiu i śmierci świętego Jana Nepomucena, patrona dobrej sławy,
z opisem kaplicy w kolegjacie łowickiej, Warszawa 1907.
4. Książę Józef Poniatowski, Łowicz 1914 (odbitka z „Łowiczanina”).
5. Opis ubrań włościańskich z Księstwa Łowickiego w powiecie łowickim –
odbitka z XIV tomu „Wisły” (miesięcznika geograficzno-etnograficznego),
Warszawa 1900.
6. Opis kościoła pp. Bernardynek w Łowiczu – przy książeczce: „Droga
Krzyżowa, czyli Stacje Męki Pańskiej”, Warszawa 1886.
7. Opis kaplicy św. Wiktorji w kolegjacie łowickiej – przy książeczce:
„O życiu i śmierci świętej Wiktorji, szczególniejszej Patronki miasta Łowicza”,
Warszawa 1879 i 1904.
8. Opis kaplicy Komorowskiego pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego w kolegjacie łowickiej – przy książeczce: „Żywot błogosławionej Kunegundy (Kingi)
przez E. M. Oczykowską”, Warszawa 1908.
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9. W zeszycie monograficznym „Ziemi” (rok IV N. N. 15-16 Warszawa
1913) pt. Księżacy i Księstwo Łowickie – jest obszerny rys historyczny „Łowicz”. Nadto jego pióra są:
W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Warszawa 1880-1902:
opisy wsi, folwarków i miasteczek powiatu łowickiego.
W Monografji illustrowanej kościołów rzymsko katolickich w Królestwie
Polskim, Warszawa 1899: opisy kościołów w Łowiczu.
W Księdze pamiątkowej Marjańskiej ku czci pięćdziesięciolecia ogłoszenia
dogmatu o Niepokalanem poczęciu Najśw. Marji Panny, Lwów-WarszawaKraków 1905, 2 tomy: „Wiadomość o stopie Najśw. Marji Panny” i opisy miejsc
cudownych w archidjecezji warszawskiej.
W Gazecie Kaliskiej z 1898: „Wycieczka do Kalisza”.
W Wiśle – oprócz Opisu ubrań z Księstwa Łowickiego, w roku 1901:
„Przysłowia”, „Wierzenia”, „Zwyczaje”; a w roku 1903: „Dzwonienie”, „Sobótki”, „Szopka” i inne.
W Strażaku (miesięczniku, wychodzącym w Warszawie) – w roku 1907:
„Zakopane” (N. 2) „Łowicz” (N. N. 6, 8, 9), „Pierwsza sikawka” (N. 9), „Andrzej Frycz Modrzewski” (N. N. 11 i 12 i w N. 1 1908);
w 1908: „Z przeszłości” (N. 2), „Z przeszłości Łowicza” (N. N. 5, 7 i cd.
w roku 1909 N. N. 6, 11 i w roku 1910 N. N. 2, 8, 10), „Łowicz” (N. 9),
„O ogniu i wodzie” (N. 10);
w 1909: „Pogadanka o pożarach” (N. 2), „Pioruny” (N. 4), „30-lecie Straży
Ogniowej Łowickiej” (N. 7), „Łowicz” (N. N. 8, 9), „Straż Ogniowa w Żychlinie” (N. 10), „Z przeszłości Łowicza” (N. N. 6, 10);
w 1910: „Z przeszłości Łowicza” (N. N. 2, 8, 10), „Z Łowicza” (N. N. 2,
6),
w 1912: „Urywki z dziejów Ochotniczej Straży Ogniowej łowickiej” (N. 2).
W Nowej Jutrzence (tygodniowem piśmie obrazkowem, wychodzącem
w Lublinie) – w roku 1908: „Drogi w Polsce” (N. 23); a w roku 1909 „Z Łowicza” (N. N. 7, 22), „Rady” (N. 25).
W Chłopie Polskim (tygodniku, wychodzącym w Warszawie) – w roku
1907, „Wspomnienia o królu Janie Sobieskim” (N. N. od 35); w roku 1908
„Głos z Łowicza” (N. 3), „Z Łowicza” wspomnienie pośmiertne o ks. Machnikowskim (N. 9).
„Sprawozdania: Tow. Wzajemnego Kredytu i Tow. PożyczkowoOszczędnościowego” (N. 17) „Z Łowicza” – Wystawa pedagogiczno-rękodzielnicza i kolegjata (N. 22) „Z Łowicza” – Śmierć co lepsze bierze tj. wspomnienie pośmiertne ks. ks. Stanisława Jabłonowskiego, Andrzeja Retkiego,
Aleksandra Wasilewskiego. (N. 25), „Zakładajmy Straże Ogniowe” (N. 28),
„Dowcip łowicki” (N. 31), „Wystawa w Łowiczu” (N. 29), „Czarniecka Góra”
(N. 43), „Łowicz” – o ks. Franciszku Marcinkowskim (N. 46), „Koń” (N. N. od
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51 do 14 – w 1909 roku), „Łowicz”, rys historyczny (N. N. od 38 do 6 w 1909
roku); w r. 1909 – „Stow. Robotników Chrześcijańskich w Łowiczu” (N. 25).
W Głosie Ludu (tygodniku, wychodzącym w Częstochowie) w roku 1910
i 1911. „Z Łowicza” – Nauka, Pięciu redaktorów, Życzenia powodzenia Kurjerowi Kaliskiemu, Przędzalnia, Spirytus, Związek Robotników Chrześcijańskich,
„Karty, wódka, czy teatr”, „Co nauka daje” – życiorysy sławnych ludzi, z ludu
wyszłych, „Gdzie wstrzemięźliwość, praca i porządek, tam zdrowie i dobrobyt”,
„W wagonie D. Z. z Warszawy do Łowicza”, „Z Łowicza” – Jasełka, „Tokarska
z Sobolewskich Zofja” – wspomnienie pośmiertne; a w 1914 r. – „Z Jerozolimy
– Dom Polski”.
W Ziemi (miesięczniku, poświęconym krajoznawstwu, wychodzącym
w Warszawie) w r. 1911 – „Dwaj Kupcy w Łowiczu” (N. N. 16-19),
a w r. 1913 – (N. 15 i 16) – „Łowicz” rys historyczny.
W Gazecie Łowickiej – w r. 1917 „Bitwa pod Bolimowem” (N. N. 28, 30,
31);
a w r. 1918 – „Dzień Zaduszny i cmentarze w Łowiczu” (N. N. 43-51 i d.
c., w „Łowiczaninie” N. N. 1-9 w 1919 r.).
W Łowiczaninie – w r. 1911: „Co Tydzień” (N. 1), „Korespondencja – Wieluń, Jeruzalem” (N. 1), „Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich” (N. 2),
Recenzja: „Michał R. Witanowski – O Kazimierzu Wielkim” (N. 3), „O nazwie
ulic” (N. 4), „Jenerał Józef Laskowski” – wspomnienie pośmiertne (N. 4), Recenzja: „Michał Rawita Witanowski. Wspomnienie o starym Piotrkowie Trybunalskim” (N. 4), „Na cmentarzu Kolegjackim” (N. 5), Korespondencja „Częstochowa” (N. 5), „Dom parafialny” (N. N. 5, 6), Recenzja: „O życiu i czynach
króla Kazimierza Wielkiego przez ks. Stanisława Jackowskiego”, „Św. Józef
Oblubieniec Bogarodzicy” (N. 12), „Okrężne” (N. 13), „Ks. German Grabowski” – wspomnienie (N. 15), „Dwa budynki w Łowiczu” (N. N. 18, 19, 22),
„Krzyż na cmentarzu Emaus” (N. 24), „Gwóźdź św.” (N. 25), „Piwo w Polsce”
N. N. 30-31. do N. 21 – w 1912 r.);
w 1912 r. – „Józef Ignacy Kraszewski w Łowiczu” (N. 31), „50-lecie księdza Waszaka” (N. 35), „Zjazdy katolików” (N. 39), Korespondencje: „W Jerozolimie” (N. N. 40-42), „Ks. Jan Beyzym – kapłan bohater” (N. 43), Recenzja:
„Pomoc cierpiącym” (N. 43), „Kradzież w kolegiacie” (N. 46), „Tkaczew czy
Szlachtuzowa” (N. 47), Recenzja: „Stanisław Jankowski. Elementarz” (N. 52);
w r. 1913: „O królowej Sabie” (N. 8), „1600 rocznica” (N. N. – 18-21), Recenzja: „Ks. J. Górnicki. Ksiądz na parafji” (N. 27), Korespondencja „Jerozolima” (N. 28), „Coś niecoś z Poznania, Wrocławia itd.” (N. 31), „Jubileusz księgarza-wydawcy W. Makowskiego w Wilnie” (N. 31), Korespondencja: „Betleem” (N. 32), „Ameryka – Siostra Wacława – felicjanka”, „Poświęcenie stacji
Męki Pańskiej w Częstochowie” (N. 36), Recenzja: „Br. Honorat. Polski miesiąc
maj. Warszawa 1913” (N. 37), „Ubranie biskupie” (N. 41), „10 października” –
bitwa pod Chocimiem (N. 42), Recenzja: „O chorobach zaraźliwych u zwierząt
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domowych. Jak odróżnić mięso zdrowe od szkodliwego. Trzoda chlewna, jej
ważniejsze choroby i leczenie takowych za pomocą szczepienia. Leon Lubomir
Kruszyński” (N. 43), „Książę Józef Poniatowski” (od N. 43), „Historja kalendarstwa w Polsce” (N. 50), „Instalacja” (N. 51 i d. c. do N. 12 w 1914 r.);
w 1914 r.: „Ks. Walenty Swinarski”, wspomnienie (N. 4), Recenzja: „Katalog Czytelni dla Wszystkich w Łowiczu” (N. 5), „Herman Neuman” wspomnienie pośmiertne (N. 11), „Dom Polski w Jerozolimie” (N. 13), „Pogadanka ks.
Wacława Bielawskiego”, „Bursa dla dzieci włościan”, „Drzewa i ludzie”, „Kalendarzyk informacyjny włocławski na rok 1914”, „Pogrzeb śp. ks. Walentego
Swinarskiego”, „Zebranie ogólne członków Stow. Robotników Chrześcijańskich”, „Z oddziału Tow. Krajoznawczego w Łowiczu”, Korespondencja „Jerozolima”, „Śp. Józef Chełmoński” (N. 15), „Gość w Łowiczu” – ks. Wł. Marcinkowski (N. 15), „O szkole i bursach słów kilka” – uczeni z Łowicza (N. 17),
„Wspomnienie” – Albin Makowski (N. 19), „Wycieczka krajoznawcza do Kapituły”, Recenzja: „Michał Rawita Witanowski – Wielkopolskie miasto Koło”
(N. 23), „Ks. Ignacy Dudrewicz” wspomnienie pośmiertne (N. 24), „Goście
z Łodzi” (N. 25), „Niezwykła setna rocznica tomu szóstego (Słownika języka
polskiego – Lindego) (N. 26), „Dziatwa z Łodzi w Łowiczu” (N. 30), Recenzja
„Roman Kluge – Kooperatywa w szkole. Warszawa 1914 r.” (N. 30), „Krzyż,
figury i kaplice” (N. N. 31 do 43), „Pocztówki wileńskie” (N. 31), „Goście
w Łowiczu” – Adam Kulikowski, Kulesza itd. (N. 31).
Recenzja: „Ks. Nikodem Cieszyński – Kościół, a nowoczesny ruch przeciwalkoholowy” (N. 37), „Ks. Kacper Kłopotowski – misjonarz w Łowiczu”
(N. 39), „Śp. Wincenty Szatkowski” (N. 47), „Śp. ks. Majtler Benwenuty – Kapucyn” (N. 49); w r. 1919 – d. c. „Cmentarze w Łowiczu” (N. N. 1-9), „Zwiedzanie kolegiaty” (N. 16), „Śp. Konstancja Bergier” (N. 16), „Instalacja”, „Łowiczanin”, „Obłóczyny” (N. 18), „Klasztory i zakony” (N. 21), „Instytut św.
Leonarda zwany Bartoszkami”, „Powrót do grona wyznawców Kościoła Rzymsko-Katolickiego” (N. 20), „Instalacja”, „Na posterunku” (N. 23), „Djecezja
w Łowiczu” (N. 25), „Nasi znajomi: Ks. Edward Zegart, St. Jankowski” (N. 32);
w r. 1920: „Zakon pp. Prezentek” (N. 32), „Ojcowie bonifratrzy” (N. 34),
„Błogosławiony Andrzej Bobola” (N. 35)1.

1

Rękopisy, zbiory, i część bibljoteki śp. Romualda Oczykowskiego znajdują się w Bibljotece
Ordynacji hr. Krasińskich w Warszawie, Okólnik N. 9.

10

Recenzja „Przechadzki po Łowiczu” (Wydanie I.)
przez Józefa Ignacego Kraszewskiego
w „Listach” Kłosy N. 974 rok 1884
Skromna książeczka Przechadzka po Łowiczu jest bardzo poczciwą pracą
R. O. księgarza miejscowego. Nie szło autorowi o styl, ani o formę, ale o pobożne zebranie, cokolwiek się z przeszłości w starym arcybiskupim grodzie pozostało. Nieoszacowane tu są szczegóły, podania, drobnostki, które Przechadzkę
czynią pracą źródłową, bo cała niemal jej treść jest wziętą z życia, ust ludu, zebrana na gruzach i ruinach. Nie ma tu ani czczej gadaniny, ani rozmyślań i narzekań, ani rad i przestróg...
Pan R. O. musiał dobrą część życia notować i zapisywać, przysłuchiwać
się, nim tych kilkadziesiąt kart (8-ka str. VIII-78) tak obfitych w najrozmaitsze
daty i fakty, zebrał i ułożył. Najlepszy to nie tylko przewodnik po Łowiczu, ale
dla opisującego kraj i jego zabytki, materjał, może aż do zbytku, treściwie, krótko i sucho ułożony. Ale to właśnie dowodzi dobrego zrozumienia zadania swojego. Więcej z Łowicza wyciągnąć nie było podobna dla ogólnej kraju historji.
W aktach i dyplomatarjuszach znajdują się łatwiej stare dokumenta, tyczące się
miasta, a tego, co daje p. R. O. nikt dać nie mógł, tylko on.

Przedmowa do II wydania
Jasno zdajemy sobie sprawę, iż nie wszystkie części tej pracy są równomiernie traktowane, że niektóre rzeczy należałoby jeszcze pogłębić, rozszerzyć
lub wyjaśnić danemi statystycznemi z ostatniej doby, a za to wiele innych zupełnie opuścić. Ale jest to praca, której Autor nie zdołał skończyć i która już po
jego śmierci została uzupełniona na zasadzie notat przez niego zostawionych.
A jak nie możemy wyczerpać przeobfitego materjału, który Autor zbierał przez
całe życie, gdyż w takim razie powstałoby dzieło kilkutomowe, przechodzące
miarę zwykłego przewodnika, tak też nie chcemy opuścić nic z tego, co było
umieszczone w I wydaniu Przechadzki.
M. O. (1921 r.)
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Widoki Łowicza według rysunku z natury Jana Konopackiego

12

Przechadzka po Łowiczu
I. HISTORJA ŁOWICZA

Ł

owicz, miasto nad Bzurą, to rówiennik założeniem Warszawy jak się
Aleksander Wejnert w opisie naszej stolicy wyraził, i choć w kolei ośmiu
wieków nie wyrównał jej co do liczby mieszkańców i ich bogactwa, to
jednak wśród miast Rzeczpospolitej Polskiej zajmował wybitne miejsce, bo był
rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy, z prawa im nadanego, podczas
bezkrólewia krajem rządzili. Z tego więc względu słuszną jest rzeczą, abyśmy
poznali jego historję.
Tu, gdzie obecnie wznosi się miasto, pierwotnie była wioska nazwana Łowiskiem bądź to dlatego, że w tutejszych gęstych lasach i kniejach książęta wyprawiali łowy na dzikiego zwierza, bądź też od łowienia ryb w okolicznych wodach. Słuszność ostatniego przypuszczenia potwierdza to, że wioska, zamieniona
na miasto, otrzymała za godło pelikana, ptaka żywiącego się rybami. Tu też
niedaleko Bzury książęta mazowieccy mieli swój zameczek, przy którym wzrastała osada myśliwska; musiała ona być dość duża, jeśli około 1100 roku „książęta mazowieccy – jak głosi tablica erekcyjna kolegiaty – dla wygody parafian”
kościół w niej wystawili.
Kiedy Łowicz stał się własnością arcybiskupów gnieźnieńskich historja
milczy, było to jednak przed r. 1136, gdyż papież Inocenty II w bulli, wydanej
w Pizie 7 lipca 1136 r., w której potwierdza ówczesne posiadłości arcybiskupie,
pomiędzy innemi przytacza i „Lowisch”. Z biegiem czasu arcybiskupi wznieśli
tu własny zamek i wskutek tego powstała kasztelanja. Papież Honorjusz III
(1216-1227) na prośby książąt polskich potwierdził prawa i wolności kasztelanji
i wyjął ją spod jurysdykcji książęcej, czyniąc arcybiskupów gnieźnieńskich najwyższymi jej władcami2. Wskutek tego i prawo sądzenia w obrębie ich własności do nich wyłącznie należało i nawet szlachta, tu zamieszkała, nie mogła od ich
wyroków apelować do króla. Sądy w kasztelanji łowickiej arcybiskup sprawował przez świeckiego starostę. Wyroki wykonywano na miejscu. Jeszcze przed
kilkudziesięciu laty w Łowiczu można było oglądać ślady więzienia arcybiskupiego, czyli tzw. turmy, której budowa, według prof. Władysława Łuszczkiewicza, sięgała XIII wieku.
2

Arcybiskupom gnieźnieńskim przysługiwało też prawo bicia własnej monety, nadane im przez
króla Przemysława I. Bolesław ks. mazowiecki (1186-1298) pozwolił arcyb. Jakóbowi II Śwince
bić monetę zupełnie podobną do książęcej. Prawa pod tym względem ponawiali ks. Władysław
Plwacz, król Zygmunt I i Jan Kazimierz.
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W r. 1222 w Łowiczu zbierały się hufce Krzyżowców, którzy pod wodzą
Leszka Białego, ks. krakowskiego, Konrada, ks. mazowieckiego, i Henryka
Brodatego, ks. wrocławskiego, dążyli na pomoc Krystynowi, przeciw pogańskim Prussom. Książętom towarzyszyli: arcyb. Wincenty z Czarnkowa, biskup
krakowski Iwon, – poznański Paweł, wrocławski Wawrzyniec, – lubuski Wawrzyniec, – kujawski Michał, nadto wojewodowie i kasztelani. Po skończonej
wyprawie książęta i biskupi znów zebrali się w Łowiczu i tu Konrad, ks. mazowiecki, odpowiednim aktem darował biskupowi pruskiemu kilka zamków
w ziemi chełmińskiej wraz z przyległościami, i stu wsiami, nadto nakłonił biskupa płockiego, iż ten zezwolił na utworzenie nowego biskupstwa, któremu
odstąpił część dóbr kościelnych swej djecezji.
W r. 1240 na zjeździe w Łęczycy wyżej wspomniany ks. Konrad, uwalniając się od klątwy, w którą popadł za zabicie ks. Jana Czapli, scholastyka płockiego, ochmistrza syna jego, księcia Kazimierza, potwierdził nadanie Łowicza
arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Nie była to ze strony tegoż księcia darowizna,
lecz zwrot w imieniu własnem i synów dóbr rozległych, bezprawnie zagrabionych. Wówczas jednak Konrad włożył na arcybiskupów obowiązek, aby się
mianowali kanonikami płockimi i na znak hołdu składali corocznie do skarbu
książęcego w Sochaczewie grzywnę złota.
W r. 1248 na zamku łowickim „pod ścisłą strażą” był trzymany Bolesław
Łysy, syn Henryka Pobożnego, schwytany przez książąt: Henryka – wrocławskiego i Przemysława – poznańskiego.
W 10 lat później zamek łowicki, jakkolwiek z drzewa, ale obronny, opierał
się wojskom ks. Ziemowita Trejdonowicza, który go oblegał. Nie mógł jednak
obronić okolicy przed nieprzyjacielem. Toteż, gdy w latach 1258 i 1260 Litwini,
a w styczniu 1263 r. Litwini z Russakami, potem Prusacy ogniem i mieczem
Mazowsze pustoszyli, i Łowicz strasznie ucierpiał i został całkowicie spalony.
Maciej Stryjkowski w swej kronice tak o tym pisze:
„Mazowsze, gdzie książę Semowit ścięty,
Zburzył, a Konrad, syn, do Litwy jęty,
Z Rusią – potem Mendog Mazowsze zburzył
Łowicz wykurzył”.
W r. 1342 książęta mazowieccy z Płocka złupili kasztelanję łowicką.
Pomimo takich niepokojów i klęsk Łowicz prędko się podnosił. Toteż arcybiskup Jarosław ze Skotnik Skotnicki, który cały powiat i dobra, będące uposażeniem arcybiskupów, zamienił na księstwo (wskutek czego, jak podaje arcyb.
Władysław Łubieński, następcy jego tytułowali się książętami łowickimi) i wieś
Łowicz zamienił na miasto, około 1350 roku.
Książę mazowiecki Ziemowit III w r. 1359 aktem, wydanym w Skierniewicach, zatwierdził to wyniesienie Łowicza i obdarzył go wielu przywilejami.
Aby to nowe miasto mogło się swobodnie rozwijać, wyżej wspomniany arcybiskup pozwolił mu zamiast prawa polskiego, wprowadzić „teutońskie”.
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Dbały też o jego bezpieczeństwo i całej okolicy, przystąpił do wzniesienia
nowego zamku obronnego w tem miejscu, gdzie się dotychczas znajdują jego
ruiny. Ale, niestety, Łowicz nie mógł dalej wzrastać, bo często był niepokojony
przez zbrojne bandy poddanych ks. Ziemowita, którzy napadali na dobra łowickie z rozkazu pana swego i dopuszczali się tu gwałtów i rabunku. Dopiero gdy
w 1374 r. arcyb. Skotnicki rzucił klątwę na łupieżców, ci się ustatkowali, a sam
książę poczuł się do naprawienia złego i tegoż jeszcze roku ustąpił kościołowi
gnieźnieńskiemu, jako wynagrodzenie za poczynione szkody, 3 wsie w pobliżu
Łowicza: Swieryż, Niedźwiadę i Wejmo (może Wejsce?).
W r. 1375 tenże arcybiskup podarował Łowiczowi wieś Bratkowice, wyspę
Kacanów, za miastem będącą, i lasek Tuszów, pozwalając go wyciąć i zamienić
na rolę uprawną. A za to miasto miało płacić corocznie na św. Marcina do skarbu arcybiskupiego 4 grzywny groszów praskich, jako czynsz i dziesięcinę.
Wkrótce potem wznowiły się zatargi arcybiskupa z księciem mazowieckim
o dobra łowickie. Sprawa oparła się o króla Ludwika. Wyrok królewski przyznał
słuszność arcybiskupowi, ale nie miał dość mocy, aby powstrzymać niespokojnego Piastowicza. W r. 1381 Ziemowit najechał dobra arcybiskupie i Łowicz
wojskiem otoczył, bo chciał siłą oręża zmusić arcyb. Janusza Suchywilka, aby
synowi jego, Henrykowi dał probostwo łęczyckie. Po długim oporze arcybiskup
uległ woli księcia, a wówczas hufce mazowieckie opuściły miasto, ale też nie na
długo.
Już w roku następnym tj. 1382 ks. Ziemowit IV (syn Ziemowita III.) po
śmierci tego arcybiskupa znów Łowicz zagarnął, podając za przyczynę, iż podczas wakatu stolicy arcybiskupiej dobra łowickie, w jego terytorjum będące, do
niego należą, i że nie może znieść, aby starostą łowickim był Dersław, kasztelan
gnieźnieński, osobisty jego nieprzyjaciel. Dopiero po wyborze na stolicę arcybiskupią, nowego elekta, Dobrogosta z Nowego Dworu, i ustanowieniu starostą
łowickim kanonika Bogusława, wojska książęce ustąpiły z dóbr łowickich.
Wprawdzie w r. 1385 książę Ziemowit potwierdził arcyb. Bodzancie
wszelkie przywileje swoich poprzedników, dotyczące dóbr łowickich, bo chciał
przez to wywdzięczyć się mu za jego usługi i pomoc, których doświadczył, gdy
się starał o koronę królewską, ale wkrótce własnych nadań nie uszanował i po
zgonie arcyb. Kurowskiego w 1411 r. Łowicz zbrojnie najechał. Kapituła zagroziła księciu karami kościelnemi i to chyba poskutkowało, bo nie ma śladów dalszego zatargu.
Ten ciągły niepokój, owo niszczenie dóbr okolicznych bezwarunkowo powstrzymywały rozwój i samego Łowicza. Ale wreszcie nadszedł kres domowych zamieszek i miasto nasze weszło na drogę spokojnej pracy i wzrostu. Bo
gdy w r. 1462 po bezpotomnej śmierci Ziemowita VI, księcia na Płocku, i Władysława II, księcia na Rawie i Sochaczewie, Kazimierz Jagiellończyk wcielił ich
ziemie do Korony, arcybiskupi pozbyli się przykrej zależności od książąt dziel-
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nicowych. Król Kazimierz uwolnił też arcybiskupów i od corocznej opłaty
grzywny ztota do zamku sochaczewskiego.
Odtąd Łowicz, rezydencja prymasa nabierał coraz to większego znaczenia
i zyskiwał coraz to nowe przywileje królewskie.
Już w roku 1389 król Władysław Jagiełło pozwolił Łowiczowi kupować sól
z żup wielickich i bocheńskich za cenę podług zwyczaju miast kujawskich.
W r. 1441 Władysław Warneńczyk uwolnił mieszczan łowickich od płacenia cła
i targowego. I następcy ich nie zapominali o Łowiczu, a pragnąc zwiększyć jego
zamożność i ułatwić stosunki handlowe, potwierdzali nadania swych poprzedników i czynili nowe ustępstwa. Zygmunt August też był łaskaw na Łowicz:
w r. 1571 nadał szlachectwo wójtowi łowickiemu, Wojciechowi Borkowi i pozwolił mu pieczętować się herbem Rolicz, – a przedtem jeszcze przyznał miastu
nowe przywileje, bo w 1555 r. pozwolił mu pobierać mostowe od przejeżdżających (wyjąwszy szlachtę), w r. 1560 nadał jarmark na św. Andrzeja, a w 1563 r.
pozwolił korzystać z wolnego spławu towarów Wisłą z Gdańska i do Gdańska.
Jak dalece ten ostatni przywilej był ważny dla Łowicza, a nie na rękę dla innych
miast, dowodzi i to, że w latach 1563 i 1570 łowiczanie byli zmuszeni procesować się o niego z toruńczykami. Sprawa została odesłana do Zjazdu Generalnego pruskiego i w r. 1578 sejm potwierdził wolność przyznaną Łowiczowi.
Stefan Batory, Zygmunt III przywileje te ponawiali, nadto Zygmunt, pragnąc ułatwić dostawę produktów do Warszawy zwłaszcza w czasie obioru królów i podczas sejmów, pozwolił łowiczanom w r. 1597 urządzić w Wyszogrodzie i w Kamionie, przy ujściu Bzury do Wisły, składy na sól, sprowadzaną
z Bochni i Wieliczki, i na inne towary z Gdańska przywożone.
Królowie Władysław IV i Jan Kazimierz powyższe przywileje potwierdzili,
nadto Władysław w r. 1633 nadał jarmark na niedzielę starozapustną, a Jan Kazimierz w r. 1650 ponowił i przywilej, jaki już w r. 1519 był wydany, a który
uwalniał łowiczan od połowy podatków publicznych do skarbu koronnego, ile
razy takowe będą uchwalone, a w r. 1657 uwolnił m. Łowicz, przez Szwedów
spalone, na lat 4 od płacenia wszelkich podatków prócz akcyzy.
Oprócz powyższych przywilejów były i inne3.
Michał Korybut i August II potwierdzili niektóre przywileje przez poprzedników nadane.
Podczas gdy królowie przyznawali grodowi prymasowskiemu różne prerogatywy, dzięki którym mógł się swobodnie rozwijać i handel prowadzić, arcybiskupi gnieźnieńscy, którzy, jakieśmy to już wspomnieli, w swych dobrach piastowali władzę monarszą, mogli bić własną monetę, sądzili nie tylko włościan,
lecz i szlachtę bez żadnej apelacji do króla, i karali prawem miecza, wydawali
też i dla Łowicza różne prawa, które uporządkowywały jego życie wewnętrzne4.
3
4

Spis przywilejów m. Łowicza znajduje się w rękopisach śp. Romualda Oczykowskiego.
Patrz w rękopisach śp. R. Oczykowskiego.
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Tak arcyb. Mikołaj Trąba w r. 1419 ponowił pozwolenie (dane przez arcyb.
Jarosława Skotnickiego), żeby Łowicz rządził się prawem niemieckiem i wyjął
go spod zwierzchnictwa obcych starostów i urzędników. Łowiczanie więc
w sprawach zwykłych i kryminalnych odpowiadali przed własnym wójtem
i ławnikami, a tylko w razie apelacji udawali się do zamku łowickiego, do starosty, który sprawował sądy w imieniu arcybiskupa. Urządzenie turmy więziennej
z XIII wieku, która stała w Łowiczu (patrz ul. Wjazdowa) i należała do arcybiskupów (jak o tem świadczył krzyż trójpoprzecznicowy, przysługujący im od
początków XVI wieku, jako legatom „natus” papieskim), dawało pojęcie o karach, wymierzanych przez starostę.
Arcyb. Wincenty II Kot h. Doliwa w r. 1443 pozwolił wybudować na rynku
Nowego-Miasta wietnicę-ratusz, w którym burmistrz, radcy i ławnicy na głos
dzwonka zbierać się mieli na sądy i narady. W tym ratuszu były pomieszczone
kramy i jatki dla sukienników i postrzygacza sukna, jako też i waga, i tu tylko
miała się odbywać sprzedaż sukna, obuwia i innych towarów. Tenże arcybiskup
postanowił, „iż obywatele, którzy w mieście nie mieszkają, przez co domy ich
się pustoszą, powinni być odsądzeni od praw i wolności miejskiej”. Postanowienie to w następnych wiekach częstokroć było ponawiane.
Arcyb. Łaski w r. 1516 pozwolił miastu rządzić się prawem magdeburskiem, gdyż „teutońskie” jest przytrudne do poznania; a przywilejem z r. 1524
utwierdził magistraturę miejską i postanowił, że starosta ma corocznie, nazajutrz
po Nowym Roku, wyznaczać burmistrza i radnych, a ci wespół z wójtem wybierać ławników, których będą prezentować staroście. Wójt łowicki tylko przed
sądem arcybiskupim lub starosty łowickiego odpowiadać był powinien, a żadnej
innej zwierzchności nie był podległy.
Gdy straszna pogorzel nawiedziła miasto i zniszczyła domy i kościoły, tenże arcybiskup, chcąc je zabezpieczyć na przyszłość od podobnej klęski, w akcie
z 1525 roku zalecił, aby wodę sprowadzano rowem z rzeki Bobrowej, aby urządzono studnie, aby mieszkańcy mieli zawsze w pogotowiu narzędzia ogniowe,
jako to drabki, haki i wiadra skórzane, dał szczegółowe przepisy, jak miasto
odbudować, a mianowicie, że wszystkie dachy mają być zrównane, że każdy
dom ma mieć 20 łokci wysokości; wskazał też gdzie i jakie mają stanąć lamusy.
Aby pomóc mieszkańcom w tej odbudowie, arcybiskup pozwolił pogorzelcom
korzystać z drzewa ze swych lasów i uwolnił ich na lat 12 od płacenia wszelkich
powinności, do stołu arcybiskupiego należących. Gdy zaś w r. 1526 łowiczanie
udali się z użaleniem do Gniezna, iż na każdą wyprawę wojenną mają dostarczać
po dwa wozy z końmi, naładowane prowiantem, co ich do 50 grzywien kosztować będzie, a co uważają za zbyt uciążliwe, uwolnił ich od tego obowiązku.
Może to wystąpienie znamionuje małą ofiarność partjotyczną ówczesnych
mieszkańców prymasowskiej rezydencji, ale zarazem cały ten wypadek wykazuje, jak arcybiskupi dbali o swych poddanych. Wzgląd na rozwój swoistego handlu i na zdrowotność miasta sprawiły, iż Łaski, jako dobry gospodarz, zabronił
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Żydom mieszkać w Łowiczu: odtąd synowie Izraela tylko na jarmarki tu przybywali.
Arcyb. Dzierzgowski w r. 1549 polecił między innemi, aby magistrat dla
usługi miasta trzymał 6 pachołków w barwie koloru czerwonego z szablami
i berdyszami i czapkach niebieskich, a także i trębacza, któryby z wieży ratuszowej czuwał nad miastem i za każdem wyliczeniem godzin na zegarze zamkowym dawał znak przez trąbienie, iż stróżuje. Tenże arcybiskup nadał Łowiczowi w rynku Nowego Miasta koło ratusza plac, gdzie miały być wystawione
kramy i urządzone Emporjum, czyli skład wszelkiej żywności i różnych przedmiotów, aby tak swoi, jak i okoliczni, a nade wszystko obcy przejeżdżający nie
potrzebowali szukać po mieście koniecznych artykułów, i nie byli wystawieni na
ździerstwo i oszukaństwo. Wszystkie sprzedawane przedmioty podlegały pewnej opłacie do kasy miejskiej i na utrzymanie stróża, który strzegł bazaru dniem
i nocą. Aby zaś zachęcić mieszczan do wznoszenia domów murowanych, arcyb.
Dzierzgowski nie tylko pozwolił Maciejowi Credo, który taki dom budował ,,aż
do śmierci dwa razy w tygodniu wozić sobie z lasów arcybiskupich po jednym
wozie” drzewa suchego, do budowli niezdatnego, ale nadto zwolnił go od opłaty
podatków, tak zwanych szos, domowe i stróżne.
W r. 1579 prymas Uchański, aby wynagrodzić Łowiczowi zalewy łąk
i gruntów, spowodowane przez młyn arcybiskupi, pod zamkiem stojący, pozwolił wystawić łaźnię i zwolnił ją od podatków. Tenże prymas nadał Łowiczowi
wieś Zielkowice w zamian za wieś Zagórze (Kaczanów), pozwolił urządzić cegielnię i obowiązał skarb miejski do wystawienia nowego mostu na rzece, bram,
wież tudzież murów koło miasta.
W r. 1584 arcyb. Stanisław Karnkowski obowiązał Stare Miasto do wystawienia bramy (w kierunku drogi do Skierniewic) na kształt tej, która się przy
kościele św. Ducha (tj. Krakowskiej) znajdowała. Nadto polecił, aby przy ratuszu Starego Miasta była straż, któraby dawała znać dzwonkiem o każdem zbliżającem się niebezpieczeństwie czy to ognia, powodzi, czy wojsk nieprzyjacielskich.
Arcyb. Jan Wężyk w r. 1639 podarował m. Łowiczowi i jego kupcom grunt
we wsi Pieczyskach, aby tam wystawili śpichrz nad Wisłą dla składania towarów.
W r. 1672 arcyb. Mikołaj Prażmowski ustanowił dziesiętników, którzy mieli czuwać nad zabezpieczeniem miasta przed ogniem, a w razie pożaru pilnować,
aby był należyty ratunek. Przepisał też środki obronne przed nieprzyjacielem,
jako to wały, rowy, i zalecił, iżby każdy mieszczanin miał rusznicę z ładunkiem,
a przynajmniej oszczep, i na znak, dany z ratusza, stawał do obrony, a osobliwie
cech strzelecki „który będzie pod rozkazami swego króla” (kurkowego).
Tenże arcybiskup wydał szczegółowe przepisy na czas jarmarków, zabronił
wywożenia z miasta żywności, zastrzegł, aby szewcy nie ważyli się sprzedawać
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obuwia dla chłopców drożej, nad 2½ złotego, i w ogóle zagroził rzemieślnikom
karami za podwyższanie cen.
Arcyb. Teodor Potocki przeprowadził reorganizację urzędów miejskich.
Przywilejem z r. 1730 ustanowił Magistrat dożywotni, składający się z 3 porządków. Porządki te były: radziecki – osób 12, ławniczy – osób 10, i gminniany, czyli „Pospólstwo reprezentujący”, w którym także osób 10 dożywotnich
powinno się mieścić. „Gminnym” mógł być tylko katolik dobrych obyczajów,
literat (tj. umiejący czytać), w mieście osiadły. Sposób dokonywania wyboru
prezydenta i wójta, składania rachunków, atrybucje urzędów były szczegółowo
w tym przywileju opisane: było też zastrzeżenie, iż nie wolno starać się i dobijać
o żadne urzędy przez podarunki lub jakie obietnice i inne sposoby, a to pod
wieczną niesposobnością do takowych godności i pod karą infamji.
W r. 1761 arcyb. Władysław Łubieński wydał ordynację, w której zalecił
należyte obchodzenie dni świątecznych, i aby co dzień po wybiciu „capstrzyku”
o godz. 9 wieczorem ognie gaszono, domy zamykano, a bawiący się pijaństwem
byli z domów wyrugowani, zaś włóczący się jeszcze po mieście zabierani przez
wartowników do więzienia. Nadto poza innemi porządkami nakazał, aby dbano
o należyte zaprowiantowanie miasta, aby przekupnie targów nie psuli i mieszczanom w kupowaniu nie przeszkadzali; toteż dopiero po godz. 11 ku południowi wolno im było kupować i to za pozwoleniem Urzędu. Przekupnie, którzyby
skupowali produkty po wsiach, mieli być karani, a rzeczy przez nich kupione
skonfiskowane.
W r. 1768 arcyb. Gabrjel Podoski postanowił, że każdy obywatel miast
księstwa łowickiego, który chce się gdzie indziej wyprowadzić, powinien zapłacić 1/10 część swej majętności na nieuchronne potrzeby miejsca i pożytek powszechny.
Poprzedni prymasi już kilkakrotnie zobowiązywali mieszczan łowickich do
zabudowania placów pustych, a nieposłusznym grozili karami. Tak arcyb. Komorowski w r. 1751 ogłosił, że jeśliby obywatel nie chciał się budować, lub
reperować swoich domów, tedy Magistratowi wolno takie dobra otaksować
i sprzedać, dziesiąta część otrzymanej z tego sumy powinna być oddana do skarbu miejskiego na potrzeby publiczne, a dopiero reszta – dziedzicowi. Ale to nie
pomogło, więc w 1779 r. arcyb. Ostrowski zagroził, że jeśli w ciągu dwóch lat
placów pustych nie zabudują, to będą one skonfiskowane przez zamek i nadane
z warunkiem zabudowania się – ludziom obcym, lub „wieśniakom” dobrze mającym się i stosownym. I w tymże jeszcze roku starosta łowicki wydał rozporządzenie, aby była ogłoszona licytacja placów pustych, i aby wszyscy kupcy
i rzemieślnicy pod grozą utraty swych praw zakupili w ciągu jednego roku własne posesje.
Wprawdzie te ostatnie rozporządzenia znamionują, że Łowicz w tym czasie
podupadł, o czem później mówić będziemy, ale nie mniej są świadectwem czujnej pieczy arcybiskupów nad swoją rezydencją. Oprócz powyżej przytoczonych
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przywilejów prymasi wydawali jeszcze i inne, stanowili też prawa na czas jarmarków, zatwierdzali statuty i prerogatywy poszczególnych cechów. Niektóre
sprawy były wielokrotnie przez różnych prymasów poruszane i zalecane.
Nadto i starostowie łowiccy, w trosce o dobro miasta, wydawali przepisy,
częstokroć bardzo drobiazgowe. Toteż księga „Zbiór praw, przywilejów, ordynacyj, dekretów i reskryptów M. Łowiczowi służących” ongi przechowywana
w magistracie, a obejmująca 116 dokumentów, była bardzo ciekawa, bo rzucała
wiele światła na dawne życie miejskie.
Łowiczanie dobrze wiedzieli o przysługujących im przywilejach, gdyż te
publicznie „na Ratuszu” dwa razy do roku były odczytywane i, jak wnioskować
możemy z niektórych ordynacyj starościńskich, dochodzili praw swoich, toteż
i starostowie upominali urzędy miejskie, aby należycie dbały o dobro powszechności.
Niektóre przepisy były uchwalone przez ogół miejski, np. prawo o spadku
po zmarłych małżonkach.
Z powyższego przekonywujemy się, że łowiczanie pod władzą arcybiskupów korzystali z samorządu, a zarazem mieli zapewnioną ich opiekę. Dzięki
temu w mieście dobrze się działo i wzrastało ono w zamożność i znaczenie.
Nie od rzeczy będzie, gdy wspomnimy, że każdy mieszczanin podpisywał
się – honestus, ławnik używał tytułu – famatus, radca – spectabilis, burmistrz,
wójt i ich pisarze kładli przed swemi podpisami – nobilis et spectabilis.
W dziele Cellarjusza z 1659 roku „Regni Poloniae regionumque omnium ad
id pertinentiun novissima descriptio. Amstelodami apud Jansonium Volkenier”
znajdujemy widok Łowicza z dzieła Jerzego Brauna „Theatrum urbium”, przedstawiający miasto z końca XVI wieku, z czasów Stefana Batorego i arcyb.
Karnkowskiego. Widzimy na nim trzy bramy: 1) od strony Bratkowic, 2) Krakowską i 3) Mostową i zamek arcybiskupi w całej okazałości i zamek książąt
mazowieckich (praetorium veteris civitatis), wietnicę (ratusz – praetorium novae
civitatis), kolegjatę bez wież, kościoły: parafjalny św. Ducha, św. Leonarda ze
szpitalem, św. Krzyża ze szpitalem, św. Jana, św. Trójcy (oo. dominikanów)
i klasztor oo. bernardynów.
Domy tu przedstawione są przeważnie drewniane, parterowe, obrócone
węższą stroną tj. frontem do ulicy, z występami u dachów, będącemi znamieniem podcieni, odpowiednich naszemu klimatowi. Że domy w Łowiczu istotnie
posiadały podcienia, słusznie wnioskować możemy i z tego, że Ulryk de Verdum (patrz Liske Ksawery „Cudzoziemcy w Polsce”, Lwów 1876) wyraził się,
iż Łowicz był „sposobem polskim wcale pięknie zbudowany”, a wiemy, że sposób polski zasadzał się na podcieniach. – Ale oprócz domów drewnianych były
w Łowiczu i murowane. Maciej Credo w XVI w. wybudował sobie dom murowany, a za nim poszli i inni, gdyż, żyjący podówczas arcyb. Dzierzgowski zachęcał do tego różnemi prerogatywami. Do budowli kościołów i domów używano nie tylko cegły, ale i rudy żelaznej, znajdowanej w okolicy Łowicza i Skier-
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niewic. Około 1670 r. w Łowiczu „mieście okazałem” i Wojciech Prażmowski,
brat arcybiskupa, chorąży jego nadworny, miał dom, który chyba był odpowiednio pobudowany, jeśli w nim gościł wysłaniec księcia francuskiego, opat Paulmiers. I takich domów dostatnich było zapewne dość dużo, bo Jan Rudowski,
prawnik i historyk, żyjący za Jana Kazimierza, chwali Łowicz z porządnych
budowli i sadów.
Ale domy stawiane dawnemi czasy tylko dla jednej rodziny, według naszych pojęć były niedogodne, gdyż największa część poziemia (parteru) zabierała sień, w środku której zwieszało się godło stosowne do przedsiębiorstwa, prowadzonego przez właściciela domu. W niej gospodarz zwykle załatwiał sprawy
z kupującymi i sprzedającymi, a zimą do niej przenoszono i kramik, ustawiony
zazwyczaj przed domem. Podczas cieplejszej pory sień ta służyła zarazem za
bawialnię, a ponieważ do niej przylegała kuchnia, tylko cienką ścianą odgrodzona, więc zwykle była ona i jadalnią. Za nią, ku podwórzowi, ciągnęły się izby
mieszkalne i sypialne rodziny gospodarza, a na wysokości piętra wokoło sieni
szły galerje, przez które służba i domownicy mieli przystęp do swych komórek.
Ścięte szczyty dachów dawniej były zakończone chorągiewkami, wietrznikami (najczęściej z datą wzniesienia budynku), pazdurami lub figurami. Między
dachami dwu domów przechodziły rynny z desek, kamienia lub blachy, zakończone nieraz gargulcami w kształcie smoków i innych potworów. (Ostatnie gargulce, z blachy miedzianej, bardzo ozdobne, usunięto z gmachu ks. ks. misjonarzy około 1890 r.) Nad bramami domów lub obok umieszczano różne godła,
które zastępowały ich numerację. Z temi godłami nieraz były związane legendy,
opowiadania, dowcipy i przysłowia.
Z biegiem czasu domy, niegdyś z przysadzistemi kominami, przekształcono, zniszczono piękne attyki kanonij kolegjackich, i dotychczas zostało tylko
kilka budowli o baroccowych frontonach, kilka belek sufitowych tzw. stragarzy
z napisami, które świadczą o ich starożytności – i niewiele innych pięknych
zabytków, których liczba, na nieszczęście, coraz bardziej się zmniejsza.
W r. 1510, Łowicz, jak podaje ks. Jan Korytkowski, składał się ze Starego
i Nowego miasta, i 480 oddzielnych posiadłości, a w r. 1685 miał domów 380
i 11 kościołów, zaś w 1776 r. były 2 rynki, 2 przedmieścia, 6 ulic, 62 domy murowane, 110 drewnianych i 146 zdezelowanych.
Już w XV wieku Długosz, historyk, uważał Łowicz za miasto ludne,
a w wiekach XVI i XVII statyści zaliczali go do miast w Polsce najludniejszych
i najzamożniejszych, i przytaczali, że „tę wyższość miał nad innemi miastami
w Koronie, że wszyscy mieszkańcy jego byli krajowcy”.
Andrzej Cellarjusz w dziele wyżej wspomnianem, przyrównywa Łowicz do
Norymbergi dla wielkiej liczby kupców i zręcznych rzemieślników, którzy
w nim mieszkali. A jak ci łowiczanie byli zamożni i obrotni możemy sądzić
i z tego, że Bronzowik, kupiec, który miał sprawę do Zygmunta III, gdy się dowiedział, iż ten był wyjechał do Szwecji, nie czekał na powrót królewski, ale
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podążył do Sztokholmu, aby niezwłocznie i osobiście interes załatwić. Inna
rzecz, że w szwedzkiej stolicy się rozchorował, umarł i tam został pochowany
w kościele oo. franciszkanów.
Abraham Stoglilembergius nazywa Łowicz rywalką Norymbergji i niejako
zbrojownią całej Polski, w której chociażby najliczniejsze wojsko mogłoby być
uzbrojone, a to dla doskonałości i mnóstwa rozmaitych narzędzi wojennych
i innego rodzaju, w tem mieście wyrabianych. A Albertrandy podaje, że Stefan
Batory na wyprawę gdańską polecił kupować kopje dla wojska „w Warszawie,
Łowiczu i Poznaniu”.
Łowicz celował również nad inne miasta warzeniem piwa. Toteż Jerzy
Ossoliński, kanclerz wielki koronny za Władysława IV, podejmując wielu posłów cudzoziemskich, traktował ich tym trunkiem z Łowicza sprowadzonym.
Piwo łowickie wolno było przywozić i do stolicy, gdyż na zasadzie przywileju
z d. 6 lutego 1659 r. wydanego Starej Warszawie, nie podlegało konfiskacie,
która spotykała piwo z innych miast przywiezione.
A w wieku XVI-tym Łowicz słynął też z wyrobów zduńskich i z pieców kaflanych. W liście Firleja, pisanym w r. 1599 do Zygmunta III w sprawie restauracji zamku krakowskiego, znajdujemy wzmiankę, że do wystawienia pieców
w tej rezydencji królewskiej miały być użyte kafle łowickie5.
Rzemieślnicy łowiccy łączyli się w cechy i stowarzyszenia. W 1685 r.
w Łowiczu było 8 cechów, w 1745 – 19; w 1777 – 17, a w 1908 – 146. Cechy te
5

Pod Łowiczem w Nieborowie była wyborna glinka, którą w nowszych czasach (1882-1892)
używano do wyrobu majolik w fabryce nieborowskiej ks. ks. Radziwiłłów.
6
Cech kuśnierzy istniał już w 1443 r. Cech Kowali posiada przywilej wydany przez arcyb. Jakóba
z Sienny w 1474 r. (do niego od 1685 r. należeli i kotlarze). Cech szewców – ma przywilej arcyb.
Jakóba z Sienny z 1475 r. (do niego należą i garbarze). Cech prasołów, czyli Konfraternia Solarzy
posiadał przywilej Jana Łaskiego z 1530 r. Cech Krawiecki miał przywilej arcyb. Łaskiego z 1530
r. i Wawrzyńca Gembickiego z 1616 r. Cech piwowarów, którzy w r. 1539 wystawili ratusz
w Nowem Mieście. Cech stelmachów posiadał przywilej Zygmunta Augusta z 1555 r. (do niego
od 1659 r. należeli i kołodzieje). Cech garncarzy i zdunów miał przywilej prymasa Uchańskiego
(do niego od 1747 r. należeli i mularze, którzy w 1904 r. utworzyli cech oddzielny). Cech bednarzy miał przywilej arcyb. Stanisława Karnkowskiego (zm. 1603 r.). Cech złotników (do niego
należeli introligatorzy zwani książnikami, malarze, snycerze, szkatulnicy, smuklerze) miał przywilej arcyb. Gembickiego z 1616 r. Cech cyrulików miał przywilej Jana Wężyka z 1632 r. Cech
ślusarzy miał przywilej Jana Wężyka (zm. 1638 r.), do niego należeli frenernicy, iglarze, ludwisarze, miecznicy, nożownicy, zegarmistrze, zwani sztukmistrzami, mosiężnicy, szlifierze, gwoździarze, puszkarze i blacharze; ci ostatni w r. 1904 utworzyli cech oddzielny. Cech stolarzy i cieśli ma
przywilej Jana Kazimierza z 1652 r. Cech piekarzy ma przywilej arcyb. Wydźgi z 1680 r. Cech
rymarzy ma przywilej arcyb. Michała Radziejowskiego z 1704 r., do niego należeli i miechownicy, paśnicy, konwisarze, szklarze, hafciarze, powroźnicy. Cech rzeźników, którzy od 1729 r. byli
obowiązani do występowania i asystowania przy procesji Bożego Ciała w kontuszach i ze strzelbą.
Cech mielcarzy (był w 1745 r.). Cech siodlarzy (1745 r.) Cech młynarzy miał przywilej arcyb.
Władysława Łubieńskiego z 1762 r. który August II potwierdził. Cech furmanów (1745 r.). Cech
olejników (1745 r.). Cech kominiarzy utworzony 1886 r. Cech rusznikarzy. Cech tokarzy. A byli
jeszcze architekci, farbiarze, tkacze (1380 r.), łaziebnicy (1581 r.), brukarze (1586 r.), sukiennicy
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posiadały przywileje królewskie lub arcybiskupie, własne statuty i zwyczaje,
fundusze, posiadłości i bardzo ciekawe dokumenty7. Tak np. szewcy prowadzili
od 1559 roku kronikę8, która zawiera cenne przyczynki do historji miasta.
Oprócz cechów rzemieślniczych była i konfraternia kupiecka, która posiadała przywileje: arcyb. Wężyka (zm. 1638 r.) i Teodora Potockiego z 1724
i 1736 r. Podczas rezurekcji członkowie jej występowali z bronią palną pod dowództwem kapitana i 2 poruczników.
Istniała i Konfraternia strzelecka. Nie mamy jej statutów ani daty powstania, ale wiemy, że arcyb. Jan Łaski w przywileju z 1578 r. zaznaczył, że król
strzelecki ma pobierać na szkarłat 25 zł. i 10 gr. Zapewne zostawał nim ten, kto
według zwyczaju, gdzie indziej przyjętego, trafił do celu tj. w pierś kurka. Nowo
ogłoszony król strzelecki był uroczyście przeprowadzony przez miasto i wówczas według swej majętności rozrzucał pieniądze między tłum mu towarzyszący.
W mandacie arcyb. Mikołaja Prażmowskiego z 1672 r. też czytamy wzmiankę
o tej konfraterni: „Gdy tego potrzeba będzie, a dany będzie jaki znak z ratusza,
wszyscy tamże stawić się ze swym porządkiem Obywatele powinni… a osobliwie Cech Strzelecki pierwszy ma być do tej powinności (tj. do obrony miasta
przed nieprzyjacielem), i król niemi rządzić będzie, a oni jego rozkazów słuchać
powinni”. Dotychczas przechowuje się tarcza strzelecka z 1792 r.9. Widnieje na
niej malowany kurek, otoczony napisem:
„Trudno przeniknąć tego, komu dziś niebiosy
Szczęśliwe swe na króla ominują losy.
Każdy bądź myśli dobrej, strzelcze, któż to zgadnie,
jeżeli nie na ciebie ten wyrok wypadnie”.
Litery, będące po bokach u góry: S P. P. M. Ł. K. S. znaczą: Szymon
Przeździecki, prezydent miasta Łowicza, król strzelecki.

(1675 r.), mydlarze, (1740 r.), blicharze (1786 r.), którzy należeli do różnych wyżej wymienionych
cechów.
W r. 1880 następujący rzemieślnicy mieli swoje cechy: bednarze (5 majstrów); do nich należeli
i stelmachy z produkcją roczną rubli (1120); kowale (10 majstrów) z produkcją 2 tys. rubli; szewcy (61) z produkcją 18 tys. rs; – do ich cechu należeli i krawcy, którzy obecnie mają cech oddzielny; rzeźnicy (28) z produkcją 124 tys. rs; rymarze (7) z produkcją 4 tys. rs.; ślusarze (4), do ich
cechu należeli i gwoździarze (12), blacharze (9) i nożownicy (2), a produkcja roczna razem
wszystkich tych rzemieślników przedstawiła cyfrę 9250 rs.; stolarze (13) z produkcją 2500 rs;
młynarze (miasta 3 majstrów) z produkcją 1810 rubli; Piekarze, których było 17 z produkcją 63
tys. rs. mieli też swój cech, lecz uczyli się do zgromadzenia w Kutnie.
W r. 1680, jak podaje Kronika szewcka, w mieście było 20 szewców, 30 krawców, 20 rzeźników,
a w innem źródle spotykamy, że wówczas rzemieślników i artystów różnego rodzaju było 231.
W r. 1886 ogólnie było 236 majstrów 22 różnych rzemiosł.
7
Patrz kopję przywilejów i ustaw cechowych w rękopisach śp. Romualda Oczykowskiego.
8
Znajduje się w Muzeum Tarczyńskiego.
9
Była w posiadaniu śp. Romualda Oczykowskiego, po jego śmierci została oddana do Muzeum
Starożytności im. Władysława Tarczyńskiego.
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Oprócz rzemieślników w Łowiczu osiedlali się znakomici artyści, medycy,
aptekarze i juryści.
Tu pod koniec XV wieku mieszkał i miał posiadłość Marek ze Sławska
„magister artis pictoriae”, który zajmował się iluminowaniem rękopisów, a może
i ich przepisywaniem, gdyż uczeń jego, kleryk, Albert z Rogoszyna, wyszedł na
pisarza i iluminatora.
Tu też mieszkał, pracował i umarł Jan Michałowicz z Urzędowa, rzeźbiarz
i architekt, który na nagrobku w kolegjacie łowickiej (według tego, jak podaje
Starowolski w Monumenta Sarmatorum) był nazwany Praksytelesem polskim.
Dłuta tego rzeźbiarza w kolegjacie łowickiej jest pomnik arcyb. Uchańskiego,
a i pomnik Śleszyńskich nosi pewne ślady jego twórczości.
Tu mieszkali i Cebrowscy: ojciec – Andrzej i syn – Kazimierz Mikołaj, którzy zajmowali się sztuką lekarską i pisali po łacinie kronikę miasta, doprowadzoną do drugiej połowy XVII w.10. Andrzej tak się o sobie wyraża: „Aptekarzem byłem i doktorem niegdyś Galenika, alchemistą i uczniem Hermesa. Śpiewem wzruszałem serca, piszczałką – bogi domowe, grałem na skrzypcach, byłem i rzeźbiarzem przeróżnych osobliwych figur. W podeszłym wieku murowałem bramy kamienne i kościół święty (pod wezwaniem św. Leonarda 1626 r.).
Podwójne zrobiłem działa wojenne i straszne”.
W Łowiczu przebywali i ludzie głębokiej wiedzy; wszak sama kapituła łowicka była zespołem uczonych, znanych w kraju, a cóż dopiero powiedzieć
o sławnych prymasach, o pijarach, misjonarzach, jeśli już pominiemy bernardynów, dominikanów. A i dwór arcybiskupi gromadził ludzi różnych uzdolnień
i nieraz wielkiego znaczenia.
To też ruch umysłowy w Łowiczu dzięki silnemu poparciu arcybiskupów
utrzymywał się od XV wieku. Jak Adam Benedykt Jocher, bibljograf, pisze, już
w 1433 r. w Łowiczu była „Kolonja akademicka”. Pewną jest rzeczą, że od
erekcji kolegjaty tj. od 1433 r. istniała szkoła parafjalna, kolegjacka, na której
utrzymanie arcyb. Wojciech II Jastrzębiec przeznaczył dziesięcinę ze wsi Zabostowa Wielkiego, a arcyb. Jan Łaski w r. 1526 darował plac pod jej budowę.
Arcyb. Uchański (zm. 1581 r.) spełniając wolę i swoich poprzedników zamierzał
sprowadzić do Łowicza jezuitów, gdy jednak ten projekt nie przyszedł do skutku, kamienicę, dla nich wybudowaną, oddał profesorom Akademji Krakowskiej.
Kolonja ta w XVII wieku podupadła, podźwignął ją jednak arcyb. Maciej Łubieński. Joachim Lelewel nazywa ją Gimnazjum. W r. 1755 składała się z 3 klas,
(tj. retoryki, poetyki i gramatyki) i tyluż miała profesorów11. Była też szkoła
10

Kronika ta, nosząca tytuł: „Annales civitatis Lowiciae... quibus adjecta suit privilegia, ejusdem
civitatis et brevis historia rerum gestarum in regno Poloniae, que contigerunt hoc anno 1648 atque
sequenti, quum haec scripsi” była w posiadaniu Kaź. Stronczyńskiego w Piotrkowie i z jego zbiorami przeszła do Baworoskiego do Małopolski.
11
Czacki pisze, że Sosnkowski, bakałarz w r. 1467 przepisał kronikę bł. Wincentego Kadłubka
i z niej uczył młodzież łowicką.
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parafjalna przy kościele św. Ducha i dla jej bakałarza arcyb. Mikołaj Wężyk
(zm. 1638 r.) przeznaczył rocznie 4 grzywny. Od 1668 r. Łowicz posiadał szkołę
ks. ks. pijarów, a w 1788 r. arcyb. Michał Poniatowski, prezes Komisji Edukacyjnej, założył przy niej 2 inne, również pod dozorem tych zakonników będące.
Jedna dla 6 synów szlacheckich, których zwano Konwiktorami, druga dla
mieszczan, jako szkołę normalną dla nauczycieli parafjalnych i organistów.
Szkoła ta 4-klasowa miała mieć 24 uczniów funduszowych, którzy wraz z konwiktorami byli na zupełnem utrzymaniu arcybiskupa.
Przed tą fundacją prymasa, bo w r. 1742 ks. Jan Dziewierski, wikarjusz
przy kolegjacie, dał początek Instytutowi św. Leonarda (powstał przy kościele
św. Leonarda), czyli Bartoszkom. Początkowo tylko 4 chłopców ubogich, urodzonych w Łowiczu, znajdowało w nim całkowitą opiekę i utrzymanie. Ks.
Dziewierski ubierał ich w jednakowe sukienki szafirowe w formie sutanny i sam
uczył pierwszych nauk i asystowania do Mszy św.; później byli posyłani albo do
szkoły parafialnej, albo do pijarskiej. Gdy arcyb. Władysław Łubieński
w r. 1761 przekazał Instytutowi wójtostwo wsi Skaratki, a arcyb. Krasicki –
w r. 1792 ofiarował dochody z wójtostwa wsi Bawole, liczba wychowanków
powiększyła się. Arcyb. Michał Poniatowski również pomnożył fundusze Bartoszków i chciał, aby sposobili się wyłącznie na nauczycieli wiejskich. Po upadku Polski rząd pruski zabrał zapisy arcybiskupie i wyznaczył Instytutowi tylko
roczny zasiłek 5349 zł 22 grosze. Odtąd Instytut przechodził różne koleje,
a przeniesiony w r. 1807 do kustodji przy kolegjacie, przetrwał do 13 stycznia
1875 r. Pod koniec swego istnienia dawał wychowanie 14 chłopcom w wieku od
10 do 12 lat. Z tych 13 z Łowicza, Skierniewic i wsi Księstwa Łowickiego, a 14ty z parafji Grochowskiej lub Wysokienickiej. Dużo młodzieńców, którzy później wyszli nie tylko na rzemieślników, ale i na księży, nauczycieli lub urzędników, temu zakładowi zawdzięcza swe wychowanie.
Po zamknięciu Instytutu procenty od jego kapitałów rozdawano jako stypendja niezamożnym uczniom gimnazjum łowickiego.
W r. 1877 takich wsparć było 7 po 100 rs., 6 po 50 rs. i jedno 51 rs. Niestety, wbrew zamiarom zapisodawców dostawały się one i Moskalom.
Oprócz szkół, wyżej wspomnianych, w klasztorze oo. bernardynów były
prowadzone studja filozoficzne dla członków tego zakonu. (O dalszych losach
szkół łowickich patrz przy opisie gmachów misjonarskiego, bernardyńskiego
i pijarskiego)
Łowiczanie nie tylko chodzili do szkół miejscowych, ale nadto udawali się
na dalszą naukę do Akademji Krakowskiej, i za granicę.
Więc Bolesław z Łowicza, jak podaje Józef Muczkowski („Liber prom”)
w r. 1394 ukończył uniwersytet w Pradze, a podług Kośmińskiego („Słownik,
lekarzy polskich”) Wojciech z Łowicza później dr filozofji i medycyny,
w r. 1657 podczas pobytu swego w Padwie był tam radcą polskiej nacji.
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W Akademji Krakowskiej w r. 1400 był jeden student z Łowicza; spotyka
się też łowiczaków i na listach studentów z lat 1402, 1405, 1406 itd., bo podobno w tej uczelni „najwięcej było Mazurów, a wśród nich roili się łowiczanie”.
Wielu „z Łowicza” zasłynęło jako ludzie wybitnie uczeni12. Bywali oni
profesorami Akademji Krakowskiej, medykami biskupów i królów, autorami
różnych prac przyrodniczych, lekarskich, poetyckich, religijnych i filozoficznych. Niektórzy z nich daleko poza kraj ojczysty chwałę imienia swego ponieśli.
I tak: Jan z Łowicza w r. 1460 był dziekanem w Akademji Krakowskiej,
Hieronim (w 1544 r.) Mateusz (1534-1541 r.) i Michał (1548 r.), jak podaje dr
Władysław Wisłocki; w „Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis
Cracoviensis”, Cracoviae 1886 r. byli jej profesorami. Maciej z Łowicza stopnie
filozoficzne otrzymał w Akademji Krakowskiej (1480 i 1485 r.) i jako doktór
medycyny umarł w Budzie na Węgrzech. Adam z Łowicza, czy z Bochenia
(wieś pod Łowiczem) wpisał się do Akademji Krakowskiej 1486 r. uzyskawszy
stopień dr. medycyny i filozofji został jej profesorem i dwa razy był powoływany na rektora. Zniósł przykry dla wstępujących do uniwersytetu obrządek
„otrzęsin”. Był fizykiem króla Aleksandra i lekarzem nadwornym Zygmunta I.
Pisywał też dialogi, które grywano; Cyprjan z Łowicza, dr medycyny i filozofji
wydał „Medycina practica”; za Zygmumta I był profesorem medycyny w Akademji Krakowskiej, nauczycielem Józefa Strusia, sławnego lekarza, Piotra Wadelickiego, późniejszego rektora tejże Akademji i wielu innych. Feliks z Łowicza, profesor Akademji Krakowskiej, słynny ze swych dzieł i biegłości w sztuce
lekarskiej, przebywał na dworze cesarza Karola V w Hiszpanji. Szymon z Łowicza, brat Feliksa, uczeń Cyprjana z Łowicza, kształcił się w Akademji Krakowskiej; uzyskawszy stopnie filozoficzne (1529, 1533 r.) i doktorat medycyny, był
jej profesorem i autorem kilku dzieł medycznych i przyrodniczych, dziś bardzo
rzadkich. Umarł, jako lekarz wielkiej sławy, na dworze Andrzeja Krzyckiego,
arcybiskupa gnieźnieńskiego, w r. 1538. Stanisław „Starszy” z Łowicza, dr medycyny, stopnie filozoficzne w Akademii Krakowskiej otrzymał 1512 i 1517,
dziekanem wydziału był w r. 1529; pierwszy dramaturg polski; za króla Zygmunta I był rządcą widowisk scenicznych na zamku wawelskim; napisał po łacinie tragedję: „Sąd Parysa” i kilka dzieł religijnych. Stanisław „Młodszy” z Łowicza, zwany Bedą, student Akademii Krakowskiej, a następnie profesor wymowy (1535-1552 r.), i dr teologji, kaznodzieja królewski, w podeszłym wieku
wstąpił do zakonu kanoników regularnych Grobu Chrystusa Pana, zwanych
Miechowitami. W 1558 r. pisał o Niepokalanem Poczęciu N. Marji Panny.
Nadto Szymon Starowolski w „Laudatio Almae Acadamiae Cracoviensis”
(Kraków 1639 r.) wymienia Bolka i Galla z Łowicza, którzy byli profesorami
Akademji Krakowskiej. Gabrjel z Łowicza, od r. 1551 profesor teologji w szkole
gnieźnieńskiej, poprawiał brewjarz. Jakób „Roscovius” Roskowicz, w r. 1590
12

Obszerniejsze wiadomości bijograficzne i bibliograficzne w rękopisach śp. R. Oczykowskiego.
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został doktorem, był też przybocznym lekarzem Piotra Tylickiego, biskupa Krakowskiego. Maciej z Łowicza w r. 1562 był ministrem zboru kalwińskiego
w Jastrzębi. Kazimierz Arteński – to wierszopis w drugiej połowie XVII wieku.
Glicery Józef od św. Bernarda Baxter, ur. w r. 1724, uczony pijar, profesor prawa w kolegjum Konarskiego, tłumaczył dzieła z francuskiego. Andrzej Pohl ur.
1742 r. uczony misjonarz, dr teologji, był wizytatorem swego zakonu, założycielem szpitala Dzieciątka Jezus w Wilnie; zostawił około 30 prac teologicznych.
Korneljusz od św. Anzelma Meszczyński ur. 1752 r. był uczonym pijarem13.
Oprócz uczonych byli sławni łowiczanie w różnych dziedzinach umiejętności i pracy: w XVI wieku Łukasz z Łowicza wymalował między innemi obraz
Matki Boskiej w Czerwińsku, cudami słynący.
Jan Jaktorowski, zdun, stawiał piece kaflane na zamku warszawskim (15811604). Adam Jarzynka (1614-1634) pięknie oprawiał książki i znaczył je: „Introligat Low”. Ceroni, architekt, za arcyb. Szembeka reperował zamek warszawski.
I pomiędzy męczennikami za wiarę spotykamy „rodem z Łowicza”, mianowicie dwie franciszkanki – Bogusławę i Wissomirę, które zostały zamordowane przez Tatarów w klasztorze w Zawichoście w r. 1241.
Łowicz, kolebka tylu ludzi sławnych i uczonych wcześnie posiadał drukarnię i bibljoteki. Stanisław Murmelius drukował książki w Łowiczu od 1564
r. Arcybiskup Stanisław Karnkowski (zm. 1603 r.) przez jakiś czas własnym
kosztem utrzymywał prasę drukarską. I drukarnia w Łowiczu musiała istnieć w
dalszym ciągu, bo spotykamy różne książki, które były tu wydane w wieku XVII
i XVIII.
Prymas Władysław Łubieński dla wygody szczególniej kościelnego zarządu
w r. 1760 zaprowadził stałą drukarnię, którą następnie przekazał Instytutowi ks.
ks. Emerytów. A ponieważ Łowicz był wtedy jednym z ognisk oświaty polskiej,
więc za pozwoleniem arcybiskupa z drukarni korzystali i różni literaci, i oprócz
druków urzędowych – były tu wydawane książki, dziś bardzo rzadkie i poszukiwane, jak również i kalendarze. Około 1782 r. Komisja Edukacyjna ustąpiła
Domowi Księży Emerytów kaliską drukarnię po jezuitach, która została przeniesiona do Łowicza dopiero w r. 1796 i przetrwała pierwsze dziesiątki XIX wieku.
Jak utrzymują Kraszewski i Spasowicz, w r. 1798 prymas Ignacy Krasicki
wraz z Dmochowskim wydawał tu gazetę: „Co Tydzień”. We wstępie do niej
pisał: „Jest nas 5, którzy myślimy, 2, którzy gadamy, a jeden co pisze”. Tym
jednym był sam arcybiskup. Opłata roczna za gazetę wynosiła 2 dukaty; z powodu braku prenumeratorów, wydawnictwo to upadło. W r. 1833 Morytz Schindel z Kalisza otrzymał pozwolenie Rady Administracyjnej na otworzenie dru-

13

Dalszy spis uczonych łowiczan, później żyjących, znajduje się przy opisie gmachu pomisjonarskiego.
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karni w Łowiczu za opłatą kanonu rocznego 10 złp (z Akt magistrackich), czy
jednak z pozwolenia tego skorzystał – nie wiadomo. Od r. 1882 egzystuje drukarnia Karola Rybackiego, który początkowo tłoczył afisze, tabele itp. a następnie mniejsze broszurki, obecnie już i książki, i czasopisma, (o których patrz przy
opisie drukarni – Rynek im. Kościuszki N. 10).
A od 1913 r. do 1919 była jeszcze druga drukarnia Wiktora Pstruszeńskiego, która również oprócz różnych druków – tłoczyła miejscowe gazety (patrz
Rynek im. Kościuszki N. 13)14.
Co zaś do bibljotek, to Paprocki, Niesiecki, Damalewicz i Łętowski utrzymują, że Tomasz ze Strzempina, biskup krakowski (zm. 1460 r.) pierwszy przeznaczył część swych zbiorów do bibljoteki kapituły łowickiej, która po pewnym
czasie zawierała około 1000 cennych voluminów. Bibljoteka konsystorza –
w 1801 r. obejmowała 838 dzieł, a niektóre z nich są zaliczone do nadzwyczaj
rzadkich osobliwości15.
Ojcowie bernardyni zebrali do 4 tys. książek, pijarzy zostawili do 2 tys.,
misjonarze do 15 tys., a oprócz tego była bibljoteka dominikanów. Arcybiskupi
też posiadali własne księgozbiory, któremi wzbogacali różne bibljoteki, tak np.
arcyb. Wężyk przekazał swe książki bernardynom łowickim. Niezależnie od
tego była bibljoteka prymasowska, do której włączono zbiory ks. ks. jezuitów
kaliskich. Posiadała ona własnoręczne rękopisma Ignacego Krasickiego.
W późniejszych czasach, oprócz bibljotek przy Instytucie Nauczycielskim
przy szkole wydziałowej, w 1860 r. był znaczny zbiór książek przy szkole parafjalnej kolegiackiej. (O bibljotekach z ostatnich czasów patrz w opisie miasta.)
Do Łowicza, miasta zamożnego, mającego ludność o kulturze jak na owe
czasy dość wysokiej, zawsze chętnie przybywali kupcy z różnych stron świata,
ale szczególniej na słynne jarmarki. Spieszyli tu wówczas Anglicy, Bawarczycy, Francuzi, Niemcy, Ormianie, Turcy, Wołosi; dążyli i Grecy z całemi stosami
bakalij, korzeni, i mieszkańcy Buchary z wyrobami wełnianemi, Persowie,
z drogiemi materjałami i safianami, i Moskale z najpiękniejszemi futrami. Pomiędzy przybyszami nie brakowało i Żydów, ale co do nich było pewne zastrzeżenie w przepisach miejskich: „Aby zaś oszukania w podatku nie było, sędzia
jarmarczny ma obrać chrześcijanina wiarogodnego i jednego dobrze zaleconego
żyda, obmyśliwszy mu nagrodę, często kazać rewidować bóżnicę i gospody,
gdzie żydzi stawają”.
W Łowiczu bywało 6 jarmarków do roku. Jeden z nich, na św. Mateusza
ustanowiony 12 września 1584 r. przez arcyb. Stanisława Karnkowskiego z alternatywą, tj. z warunkiem, aby w jednym roku odbywał się na Starym Rynku,
a w drugim na Nowym Mieście, trwał 6 tygodni. Jarmarki ułatwiały miastom
Rzeczypospolitej nabywanie potrzebnych, a nawet zbytecznych rzeczy, i w wy14
15

Spis druków łowickich znajduje się w rękopisie śp. Romualda Oczykowskiego.
Katalog ich przechowuje się w Bibljotece Krasińskich w Warszawie.
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mianie różnych bogactw łączyły Zachód ze Wschodem. Nic więc dziwnego, że
były to zjazdy ogromne. Toteż mieszkania u właścicieli zamawiano z roku na
rok; stali mieszkańcy ustępowali jarmarkowiczom ze swych lokali, a sami szukali przytułku na podwórzach, a i przybysze, nie mogąc wszyscy pomieścić się
w domach, obozowali po sadach i na polach pod gołem niebem. Marjan Grzybowski, podkomorzy warszawski, żyjący około 1700 r. przybywszy do Łowicza
na jarmark, zawiadamia żonę: „Za stancję na dobę płacę 4 talary – nadto – obiecałem, że dam gosposi jałoszkę, a bratu jej dałem kwit na 2 korce pszenicy. Rogacizny wszystkiej, nie rachując w to cieląt, będzie jakie 12 000 sztuk; ja pamiętam dwa razy tyle i więcej, jak to jarmark upada...”.
Bywały czasy, że wszystkie okoliczne pola zapełnione były stadami bydła,
owiec, trzody, koni, podczas gdy rynki zastawiane były kilkoma rzędami bud dla
kupców hurtowych. Pomiędzy sprzedającemi byli i księgarze, a Piotr Dufour
wydawał specjalnie: „Katalog różnych ksiąg i komedji, znajdujących się u niego
– Konsyljarza, nadwornego drukarza J. K. M. Rzeczypospolitej, dyrektora drukarni korpusu kadetów, w Łowiczu podczas jarmarku”. I zapewne książki miały
popyt, bo zamożni mieszczanie łowiccy dobrze zdawali sobie sprawę ze znaczenia wiedzy. (O późniejszych jarmarkach patrz w dalszej historji miasta po 1820
r.)
Jarmarki, łącząc Łowicz z szerokim światem, otwierały też pole do zbytku
i marnotrawstwa. Kiedy cała Europa zaczęła się stroić i bawić, to i Polacy ją
naśladowali. Wskutek tego sejm, odbyty w 1613 r. dla zapobieżenia zgubnej
rozrzutności wydał prawa ograniczające, które wchodziły w najdrobniejsze
szczegóły życia domowego. Coś podobnego działo się i w Łowiczu. Toteż
przywilej krawców, wydany przez arcyb. Łaskiego (zm. 1531 r.), potwierdzony
przez arcyb. Wawrzyńca Gembickiego w r. 1616 poleca, aby żaden tego cechu
mistrz, krawczyk lub uczeń nie śmieli chodzić w szacie i ubiorze z sukna różnej
maści pod winą funta wosku; ażeby żaden z nich nie robił sobie innych jubek jak
tylko z barchanu albo cwelichu, i zastrzeżono, ażeby nikt nie śmiał chodzić
w odzieniu bramowanem pod winą 3 funtów wosku.
Jak ubierano się w Łowiczu, mogą objaśnić portrety do tej pory istniejące:
T. S. Jankowskiego, zm. w r. 1571, Adama Rabinowicza, radnego, zm.
w r. 1673, Jędrzeja Mogilnickiego, alias Bączka, mieszczanina zm. w r. 1674 –
przechowane w kościele św. Ducha; portret Józefa Nieszyłkowskiego, radnego,
zmarłego w 1665 r. – znajdujący się w kaplicy na cmentarzu Emaus, i portret
Jerzego Barszcza, kupca, zm. w r. 1768, będący własnością p. Wilkoszewskiego,
obywatela łowickiego.
Oprócz wyżej opisanych jarmarków, które sprowadzały do Łowicza mnóstwo kupczących, w rezydencji prymasów odbywały się jeszcze liczne zjazdy
polityczne i duchowne, mające zupełnie różne powody i cele.
Tu się odbywały kapituły oo. dominikanów i wybory prowincjałów i innych
dygnitarzy zakonnych.
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Tu na zebraniu ks. ks. pijarów w r. 1753 ks. Stanisław Konarski odczytał
projekt reformy szkolnictwa pijarskiego.
Tu w r. 1563 odbył się ogólny zjazd opatów polskich.
Do Łowicza zaprosił arcyb. Uchański w r. 1580 przedstawicieli duchowieństwa, aby ich skłonić do nowej składki na potrzeby kraju, a mianowicie na prowadzenie wojny.
Do Łowicza przyjeżdżali delegaci kapituły gnieźnieńskiej, biskupi i nuncjusze papiescy, aby omawiać sprawy Kościoła i ojczyzny, a na ich naradach bywali częstokroć i świeccy senatorowie.
W Łowiczu odbywały się synody djecezjalne i prowincjonalne. Pierwszy
z nich zebrał się podobno już 1226 r. Wspomnimy tylko niektóre:
W r. 1556 na synod, zwołany przez arcyb. Dzierzgowskiego, zebrali się biskupi i przedstawiciele kapituł prawie z całej Rzeczypospolitej. Obrady toczyły
się pod przewodnictwem nuncjusza papieskiego Ludwika Lippomaniego. Ponieważ posłowie ziemscy na sejmie w Piotrkowie w r. 1555 wystąpili z żądaniem soboru narodowego i różnych inowacyj w Kościele Katolickim na wzór
hussytów, a poseł królewski zaniósł te żądania do papieża Pawła IV, więc duchowieństwo polskie, zgromadzone w Łowiczu, podniosło głos protestu przeciwko heretyckim dążeniom szlachty, radziło nad środkami moralnego podniesienia kleru, przyjęło wyznanie wiary, składające się z 37 artykułów i postanowiło udać się do króla z prośbą, aby bronił wiary katolickiej, a przeciwdziałał
szerzącym się nowinkom. Na tym synodzie rozpatrywano żądania ks. Stanisława
Lubomirskiego, heretyka, który również „przybył tu z 300 szlachty, każdy
z biblją pod pachą” i domagał się wpuszczenia na zamek arcybiskupi. Roztrząsano też sprawę małżeństwa St. Orzechowskiego.
Na synodzie w r. 1593 polecono, aby w każdej parafji były księgi urodzonych, zaślubionych i zmarłych, i aby ogłaszano przedślubne zapowiedzi.
Na synodzie w r. 1620 ustanowiono opłatę od duchowieństwa na rzecz profesorów Akademji Krakowskiej; uchwalono zapłacić dobrowolną ofiarę po 1 zł.
z łanu na potrzeby kraju i omawiano sprawę opieki nad księżmi emerytami.
Na synodzie w r. 1628 powzięto wiele uchwał odnośnie karności duchowieństwa, a arcyb. Jan Wężyk wznowił myśl utworzenia przytułku dla kapłanów, czyli Domu Emerytów.
W r. 1720 odbył się ostatni synod w Łowiczu, zwołany przez arcyb. Stanisława Szembeka. Wówczas postanowiono, że każdy kleryk, żądający święceń
wyższych, ma się uczyć 2 lata w seminarjum łowickiem lub gnieźnieńskiem.
Wielkopolanie szczególniej lubili Łowicz, jako siedzibę arcybiskupów
gnieźnieńskich, pierwszych dygnitarzy Rzeczypospolitej, toteż radzi do niego
przybywali. Tu więc odbyło się kilka sejmików i zjazdów ogólnych, tu pod zasłoną prymasowskiego krzyża, dostojności Pierwszego Księcia burzliwa szlachta
knowała intrygi i wiązała się w partje nawet niekiedy szkodliwe dla dobra ogółu
i władzy monarszej. A w czasie bezkrólewia, gdy arcybiskupi z mocy godności
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swojej, jako interrexi namiestniczo krajem rządzili, na zamku łowickim odbywały się narady z senatorami, tłumne zjazdy, posłuchania posłów – papieskiego
i zagranicznych monarchów.
Tu więc po śmierci Zygmunta Augusta 1572 r. na wezwanie arcyb. Uchańskiego zebrało się z górą 30 senatorów i przez 9 dni (od 16 lipca do 25 t. m)
radzili nad „opatrzeniem porządku i pokoju pospolitego”, nad dolą królewny
Anny i obiorem nowego króla.
A gdy Walezy Polskę opuścił, Uchański, który był zwolennikiem Maksymiljana, znów zwołał zjazd do Łowicza i swego protegowanego królem ogłosił.
Lecz zjazd ten był nieliczny, a powtórnie zwołany nie przyszedł do skutku.
Po śmierci Władysława IV widzimy w Łowiczu panów koronnych i senatorów, którzy radzą nad położeniem Rzeczypospolitej.
A po abdykacji króla Jana Kazimierza również w Łowiczu, gdzie przebywał interrex Mikołaj Prażmowski, odbywały się ustawiczne zjazdy i narady
stronników księcia francuskiego Kondeusza. Wtedy to Jan Sobieski, podówczas
jeszcze jako hetman, i kanclerz Pac bywali tu częstymi gośćmi.
Wybór i koronacja Michała Wiśniowieckiego nie położyły kresu tym zjazdom. Więc do Łowicza przybył tajny agent francuski ks. Paulmiers, a w r. 1671
w zamku łowickim bawił sam Karol książę de Longueville, pretendent do korony polskiej. Po uchwałach konfederacji gołąbskiej, która stała po stronie prawowitego króla Michała i ostro potępiła postępowanie prymasa, do Łowicza ściągnął z wojskiem koronnem hetman Sobieski, aby bronić zagrożonego przyjaciela, i tu w końcu 1672 r. powstał związek wojska wrogi królowi. Do zgromadzonych przeciwników Wiśniowieckiego, do przedstawicieli związku przybyli wysłani przez sejm warszawski: Andrzej Trzebicki, biskup krakowski i Jan Andrzej
Chrapowicki, wojewoda witebski, i ci dopiero po dwumiesięcznych pertraktacjach przywiedli prymasa i hetmana do pogodzenia się z królem. Wówczas Sobieski z wojskiem z Łowicza przez Warszawę ruszył przeciwko Turkom.
Po śmierci króla Jana III do Łowicza, do arcyb. Radziejowskiego dążyli
zwolennicy księcia de Conti, pospieszali i przedstawiciele innych stronnictw. Po
nieudanej elekcji, gdy prymas opuścił Warszawę w obawie, że elektor saski
z wojskiem uderzy na stolicę, 12 września 1697 r. ze zbrojowni warszawskiej do
Łowicza, który był ogniskiem zwolenników ks. de Conti, wywieziono amunicję
i działa, a rada rokoszu generalnego również tutaj pospieszyła. Opór prymasa
był jednak bezskuteczny i Sas został królem. Ale brać szlachecka burzyła się
i przeciw już ukoronowanemu Augustowi II, że z wojskiem saskiem wkroczył
do Polski; przeto w lutym 1698 r. znów zebrała się do Łowicza, aby radzić nad
bezpieczeństwem zagrożonej Ojczyzny. Prymas, choć się z Sasem układał, na
5 maja naznaczył do swej rezydencji nowy zjazd jego przeciwników. Przybyli
wówczas oprócz rokoszan i komisarze królewscy. I wreszcie nastąpiła zgoda.
Gdy wybuchła wojna ze Szwecją, zwycięski Karol XII do Łowicza, do arcyb. Radziejowskiego przysłał posła Wachschlagera, toruńczyka, aby wymógł
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na nim ogłoszenie detronizacji Augusta II. Gdy prymas zwlekał z wypełnieniem
woli Karola, załoga szwedzka zajęła zamek łowicki.
A w r. 1737 prymas Teodor Potocki gościł u siebie posła tureckiego, który
przybył z uznaniem króla Augusta III.
Lecz nie tylko panowie polscy i zagraniczni wysłańcy odwiedzali arcybiskupią siedzibę, bywali tu i książęta nasi i królowie i święci. W XI wieku był tu
św. Stanisław Szczepanowski, biskup krakowski, późniejszy męczennik; w XIII
wieku św. Iwo Odrowąż, biskup krakowski i kanclerz Leszka Białego, przebywał tu wówczas, gdy książęta polscy szykowali się na krzyżową wyprawę przeciwko Prussom (1222 r.). A pod koniec XVI wieku u prymasów Dzierzgowskiego, Przerembskego i Uchańskiego gościł bł. Kanizjusz, apostoł Niemiec, sławny
jezuita, który przybył do Polski, aby ratować katolicyzm, zagrożony wskutek
czeskiego nowatorstwa.
Co zaś do książąt, to pomijamy wyżej opisany zjazd ich w r. 1222, pomijamy przymusowy pobyt na zamku łowickim Bolesława Łysego w 1248 r., ale
wspomnimy, że w połowie czerwca 1350 r. w Łowiczu bawił ks. mazowiecki
Ziemowit i wiódł narady z arcyb. Skotnickim.
W dziesięć lat później do Łowicza przybył król Kazimierz Wielki;
a i w r. 1360 znów tu gościł. Przekonywują nas o tem 3 dokumenty w Łowiczu
przez tego króla wydane. Sprawa obsadzenia biskupstwa płockiego i zabezpieczenia biskupstwa wrocławskiego, które król czeski chciał oderwać od metropolji gnieźnieńskiej, były wówczas przedmiotem obrad Kazimierza z arcybiskupem. Władysław Jagiełło w r. 1410, gdy wracał ze zjazdu w Raciążu, i w 1414 r.
po zwinięciu obozu oblężniczego pod Brodnicą, przejeżdżał przez Łowicz.
Król Kazimierz Jagiellończyk kilkakrotnie też był w tem prymasowskiem
mieście, a mianowicie: w r. 1454 za arcyb. Oporowskiego, w r. 1462 za arcyb.
Jana ze Sprowy, z którym naradzał się, jak zająć ziemię po zmarłych książętach
mazowieckich, i w 1475 r. za arcyb. Jana Sienieńskiego, gdy już dążył na objęcie Sochaczewa.
Na przyjęcie Zygmunta Augusta przygotowywał się prymas Przerembski
i z całej archidiecezji zbierał kontrybucję, aby nią ukontentować króla, potrzebującego pieniędzy na grożącą mu wojnę ze Szwecją i Moskwą. Dzielny Stefan
Batory był tu dwukrotnie, raz jadąc z polowania wstąpił do arcyb. Karnkowskiego, a następnie w r. 1582 przed rozpoczęciem sejmu przybył tu z kanclerzem
Zamojskim, aby się z prymasem naradzić.
Król Zygmunt III bawił w Łowiczu w r. 1615, gdy wracał z żoną z Jasnej
Góry a w r. 1623 w czasie podróży z Gdańska z królową i królewiczem Władysławem i córką Anną Katarzyną też tu wstąpił do arcyb. Gembickiego. Po raz
trzeci był w Łowiczu w r. 1626 po zgonie arcyb. Firleja. Zbyteczną jest rzeczą
powtarzać, iż tak dostojni goście zazwyczaj z wielką okazałością byli podejmowani przez życzliwych im prymasów.
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Jan Kazimierz po zwycięstwie pod Zborowem, spełniając przyrzeczenie
Bogu złożone, przybył do Łowicza z żoną, senatorami i dworem, aby uczcić
relikwje św. Wiktorji. Pamiątką tych odwiedzin królewskich jest dotychczas
obraz z odpowiednim napisem, zawieszony w kolegjacie, a przedstawiający Jana
Kazimierza z całem otoczeniem, jak całuje relikwje św. męczenniczki, podawane mu przez prymasa Macieja Łubieńskiego. Król ten w r. 1652, chroniąc się
przed morową zarazą, bawił tu ze swym dworem od 7 sierpnia do 9 października
i polował w sąsiedniej puszczy, którą zwano królewską. W r. 1658 również
wskutek epidemji grasującej w Warszawie, ale bardziej jeszcze dlatego, aby
wojsko za sobą wyciągnąć ze stolicy i łatwiej na Szwedów wyprawić, Jan Kazimierz zjechał do Łowicza i tu wówczas przyjmował posłów cara Michała Aleksiejewicza, który się domagał polskiej korony. W r. 1667 król znów odwiedził
relikwje św. Wiktorji.
Jan Sobieski często bawił w Łowiczu jako hetman, a jako król był tu w latach 1691, 1692, 1693 i wówczas Stowarzyszenie kupieckie przy odprowadzaniu
go ponosiło wydatki na proch to zł. p. 5, to 2 zł. 12 groszy, doboszowi 2 zł, a na
piwo zł. 4.
W r. 1695 przez Łowicz przejeżdżała Teresa Kunegunda, córka Sobieskiego, a żona Maksymiliana II, elektora bawarskiego.
August II, jadąc z nielicznym dworem z Warszawy do Saksonji 25 sierpnia
1699 r. noc jedną spędził tu u kardynała Michała Radziejowskiego.
Stanisław Leszczyński, uciekając z Warszawy pod osłoną jazdy szwedzkiej,
z matką, żoną i maleńką córeczką przybył do Łowicza d. 29 sierpnia 1703 r.
August II wracając z Saksonji 21 sierpnia 1730 r. i 27 sierpnia 1731 r. gościnnie
był tu podejmowany przez Teodora Potockiego. Tenże arcyb. gościł u siebie
Augusta III w r. 1736 i wówczas Konfraternia Kupiecka, jako koszta przeprowadzenia króla, zapisała w swych księgach 15 groszy. W roku 1752 znów króla
tego spotykamy w prymasowskim grodzie.
Stanisław Poniatowski gościł w Łowiczu w r. 1776, wówczas był
i w strzelnicy konfraterni strzeleckiej, a nawet jak podanie głosi, strzelał do celu.
W r. 1785 znów przybył tu na imieniny księcia prymasa, brata swego (Porów.
Opis w „Gazecie Warszawskiej” N. 80 z 5 października 1785 r.). Towarzyszyli
mu: biskup Naruszewicz, książę Poniatowski, przyszły podkomorzy koronny,
generał Konarzewski, kilku senatorów i adjutantów. Za królem przybyli Saluzzo, nuncjusz papieski, ambasador rosyjski, posłowie: angielski, hiszpański, kasztelanowa krakowska, liczni senatorowie, dygnitarze, kilku biskupów, mnóstwo
prałatów i kanoników, urzędnicy i obywatele województw z żonami. Książę
Michał uczynił wspaniałe i kosztowne przygotowania na przyjęcie miłego gościa. Ulice i rynki były wysadzone skrzeczyną, miasto iluminowane, na czterech
bramach w mieście wzniesionych i oświetlonych były napisy i tak na bramie
Kirchowskiej:
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„Stróżu praw, twierdzo nauk, Ojczyzny kochanie,
Wnijdź Królu w to uprzejmych poddanych mieszkanie.
Tu pokój, tu myśl dobra, tu ochota szczera.
Miasto Ci bramy swoje, brat serce otwiera”.
A na bramie w ratuszu czytano:
„Twoim Panie zachętem, hojnością i trudem
Rosną miasta rozliczne przemysłem i ludem.
Weźmie pewnie i nasze kształt niedługo inny,
Gdy nań rzucisz Twych oczu promień dobroczynny”.
Cechy dawały ognia z broni ręcznej, a sławetny Jar. Urbański, prezydent
miasta, witał gości mową, która tak się podobała, iż ją dał do druku.
Prymas podejmował króla i zgromadzonych gości w odpowiednio udekorowanych apartamentach w domu ks. ks. misjonarzy, a wieczorem zaprosił ich
na komedje i reduty, które się odbywały w ratuszu Nowego Miasta. Zabawy te
trwały nie tylko w czasie wizyty królewskiej, ale podczas całego pobytu księcia
prymasa, a wstęp na nie, jak to starosta zamku ogłosił, był bezpłatny16.
Tak to Łowicz cieszył się z przyjazdu swego władcy.
Owe zjazdy panów świeckich i duchownych wiele przyczyniały się do podniesienia Łowicza, który doszedłby do wielkiego znaczenia i świetności, gdyby
nie liczne klęski, jakie go dotykały, a mianowicie: głód, pożary, powodzie, morowa zaraza i wojny.
Już w 1263 r. Litwini tak zniszczyli miasto, że kamień na kamieniu nie pozostał.
Następnie ustawiczne pogorzele obracały w perzynę całe dzielnice. W latach 1515, 1525 spaliły się nie tylko domy obywatelskie, ale i kościoły;
w r. 1526 z kolegjaty zostały tylko podstawy wież.
W r. 1559 zgorzał kościół św. Ducha.
W r. 1590 spaliło się 340 domów, tj. cała ulica Krakowska, Długa, część
rynku Nowego Miasta. W r. 1596 zgorzała ulica Mostowa i część rynku Starego
Miasta, odznaczająca się pięknością kamienic.
W r. 1620 znów spaliła się ulica Długa; w r. 1624 – rynek podzamkowy
i po raz trzeci ulica Długa, a potem – ulica Mostowa. Stary Rynek gorzał w latach 1622 i 1651. W r. 1635 pożar zniszczył rynki Starego i Nowego Miasta,
ulicę Zduńską, Mostową i kościół św. Leonarda. W latach 1653, 1669, 1671,
1674, 1689, 1690 były również straszne pożary, które niszczyły po kilkadziesiąt
domów.
W kronice szewców pod rokiem 1726 czytamy, iż spaliły się: „zacząwszy
od kościoła św. Jana – ulica Podrzeczna aż do kolegiaty, 8 kanonij, 13 domów
kapłańskich, Stary Rynek aż do rzeki cała strona, ulica Mostowa i Kaczew, same

16

Patrz kronikę szewców – w Muzeum Wł. Tarczyńskiego.
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miejskie domy. Było to podczas generalnego Jubileuszu św. zaraz nazajutrz po
św. Michale”.
Również znacznych uszkodzeń doznawało miasto z powodu nadzwyczajnych wichrów; z tych jeden w r. 1583 był tak gwałtowny, że kilka kościołów,
domów drewnianych i wiatraków całkiem wywrócił, inne z dachów ogołocił.
Zerwał także z ratusza drewnianą strażnicę, na której stróż miejski nieustannie
czuwał i tę wraz z nim uniósłszy „w znacznej dopiero odległości rzucił na ziemię, przyczem dziwnem zrządzeniem Boskiem strażnik żadnej nie poniósł szkody”.
W r. 1625 w sam dzień św. Jana po południu silny orkan wiele domów
przewrócił. Podobna szkoda spotkała miasto i w 1648 r. Wówczas skutkiem
silnego wiatru znaczna liczba domostw dachy straciła i wiele stodół uległo
zniszczeniu. W tymże roku runęła wspaniała wieża ratuszowa, pokryta dachem
ołowianym, a uszkodziwszy znaczną część samego ratusza, 12 ludzi pozbawiła
życia. Zabobonni przypisywali ten wypadek sprawie czarownic, z których jedną
właśnie na kilka dni przedtem na mocy wyroku spalono, a prochy jej z tej wieży
rozrzucono w przeddzień katastrofy.
Niszczało miasto wskutek tych wypadków, a wyludniało się z przyczyny
morowego powietrza, które często grasowało. O ile wiemy, morowa zaraza była
w r. 1571 i w 1625, kiedy to umarł Stanisław Aptekarzewicz, kuśnierz, który
poczynił różne legaty dla kościołów. W r. 1658 podczas zarazy umarł i zacny
Cebrowski, kronikarz miasta. W r. 1677 wymarło 1500 ludzi, pomiędzy nimi
5 szewców, a potem była wielka drożyzna: żyto nowe po 5 złotych, jęczmień po
4, pszenica po 7, owies 2, a mięsa i piwa wcale nie było. W latach od 1707 do
1710 była taka zaraza, że kanonicy zamieszkali we wsi Boczkach i kapituła ponosiła wydatki na wyżywienie ludzi, których z miasta usunięto, i na opłacanie
rajtarów, co ludzi na cmentarz nie puszczali.
W latach 1690 i 1749 okolice Łowicza spustoszyła straszna szarańcza.
W r. 1673 śniegi trwały do św. Wojciecha. A w latach 1629, 1630 i 1684 był
straszny głód; ludzie karmili się otrębami, a nawet pokrzywą trawą. Do miasta
przybywali biedni, którzy, nie mogąc wyprosić jałmużny wskutek ogólnego
niedostatku, padali po drogach i ulicach i z głodu umierali.
W czasie tych klęsk arcybiskupi byli opatrznością dla miasta i okolicy. Tak
arcyb. Wężyk, gdy w r. 1629 głód nastał, kazał swe spichrze otworzyć i hojnie
rozdawać zboże potrzebującym, nadto karmił około 1000 biednych; a na przyszłość, na wypadek pomoru, powszechnego nieurodzaju lub innych klęsk nadzwyczajnych zapisał 20 000 złotych i prosił kapituły łowickiej, aby procentami
od tej sumy wspierała nieszczęśliwych. Również arcyb. Teodor Potocki, umierając w 1738 r. przeznaczył 800 zł. p. na wspomaganie biednych podczas głodu.
Hojność arcybiskupów nie ograniczała się tylko do tych legatów, ale jak poznamy z dalszego opisu miasta, istniał cały szereg stałych przytułków dla biednych,
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czyli tak zwanych szpitali, były różne fundacje dobroczynne, założone i utrzymywane ich kosztem.
Jak widzieliśmy, różne klęski trapiły Łowicz, ale najbardziej dały mu się
we znaki wojska nieprzyjacielskie. Pisaliśmy już o wypadkach wojennych
w XIII i XIV wieku, teraz dalej pójdziemy.
W czasie zawieruchy wojennej za Jana Kazimierza w r. 1655 Szwedzi zajęli i Łowicz. Gdy Karol Gustaw udał się na dalsze zdobycze, zostawiona załoga
tak się rozpasała na wszelkie bezprawia, iż wypędzała mieszkańców z domów,
nakładała kontrybucję, łupiła i burzyła kościoły. Ofiarą tego zniszczenia padł
kościół bonifratrów i św. Jana ze szpitalem i kaplicą św. Krzyża, które prawie
z ziemią zrównano; kościół dominikanów został znacznie uszkodzony w swych
murach, a kolegjata, świeżo wówczas postawiona – sprofanowana i ogołocona
z bogactw. Szwedzi wywieźli z Łowicza 2 tys. wozów napełnionych łupem,
w tem samego srebra i złota wozów 12, ale wojska Czarnieckiego szczęśliwie
ich zaatakowały, pobiły i odebrały im tę zdobycz.
Zaledwie Szwedzi, uchodząc przed zbliżającą się znaczną siłą Polaków,
Łowicz opuścili, kiedy niekarny polski żołnierz, w liczbie 30 000 zapełniwszy
miasto, do szczętu je złupił. Pomagała mu w tem liczna czereda włościan, którzy, mając pola przez nieprzyjaciół zniszczone, w rabunkach i rozbojach utrzymania życia szukali. W tem ostatniem nieszczęściu miasto straciło nie tylko
mienie, które rabusie unieśli ze sobą, ale uległo zupełnemu zniszczeniu: wszystkie okna były powybijane, wszystkie zamki i okucia powyrywane i też zabrane.
Zaledwie ta plaga przeminęła, kiedy pobity w Prusach Rakoczy, sprzymierzeniec króla szwedzkiego, uciekając do Siedmiogrodu, na Łowicz drogę obrócił, a nie znalazłszy w mieście żadnego łupu, najsrożej nad jego mieszkańcami
pastwić się zaczął. Łowiczanie, uchodząc przed srogim nieprzyjacielem, zbici
i poranieni chronili się w okolicznych lasach, gdzie ich głód i wskutek tego rozwinięta zaraza nieustannie dziesiątkowały, tak iż przy życiu została tylko mała
ich liczba, podobno czwarta część dawniejszej ludności.
W r. 1657 nieprzyjaciel opuścił miasto, ale mało kto już pod dach swój
wrócił, i przez długi czas w Łowiczu było dużo pustych i niezamieszkałych domów. W roku następnym wojska nieprzyjacielskie znów Łowicz spustoszyły;
pomiędzy innemi z kaplicy szewckiej w kościele św. Ducha zabrały bogate łupy.
A gdy w XVIII w. kraj cały stał się gościńcem, przez który cudze wojska przeciągały, i w Łowiczu spotykamy ustawicznie obcego żołnierza.
W r. 1703 chroni się tu 3000 żołnierzy szwedzkich pod wodzą jenerała
Meyerfelda. W roku 1705 sam Karol XII z wojskiem przez Łowicz przeciąga.
A za każdym takim przemarszem nieprzyjaciel czyni miastu liczne szkody, toteż
w roku 1708 kapituła, chroniąc swe dobra, daje odczepnego 700 zł., a w r. 1715
Łowicz Sasom się okupuje. W r. 1733 stoją tu wojska moskiewskie i dlatego nie
ma jarmarku na św. Andrzeja; w roku następnym Moskwa „chłopcu kontusz
zabrała”.
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W r. 1748 w pobliżu Łowicza przechodziły wojska moskiewskie.
Mimo strasznego upadku miasta, spowodowanego opłakanem położeniem
całego kraju, prymas Władysław Aleksander Łubieński powziął myśl podniesienia go do dawnej świetności i na mocy konstytucji sejmowej z 1764 r. przeprowadził 13 stycznia 1766 r. otwarcie grodu w Łowiczu i ufundowanie w nim
jurysdykcji starościńskiej. Odbyło się to na zamku arcybiskupów, którzy odtąd
mogli robić wszelkie transakcje we własnym grodzie łowickim.
Ale to niewielkie przyniosło korzyści, bo i rezydencja prymasów niszczała
coraz bardziej, i w kraju działo się coraz gorzej.
Gdy w 1768 r. szlachta chwyciła za oręż, aby panoszących się Moskali
precz wyrzucić, Łowicz był miejscem postoju tych naszych wrogów, i stąd wyruszali oni przeciwko konfederatom. Jednak pomimo tego Michał Dzierżganowski, który był się ogłosił marszałkiem Konfederacji Ziemi Gostyńskiej, d. 23
lipca t.r. zręcznym napadem zabrał w Łowiczu kasę prymasowską, zawierającą
9000 zł. p.
12 kwietnia 1769 r. nieopodal Łowicza, między wsiami Swieryżem
a Niedźwiadą konfederaci przez 4 godziny bili się z Moskalami. Wówczas do
miasta wpadło 30 bomb, od których jedno domostwo się spaliło.
Józef Bierzyński, podstoli nowogrodzki, jeden z głośniejszych przewódców
konfederacji, naznaczył do Łowicza zjazd w czerwcu t.r., a na nim ekskanclerz
Zamojski miał podobno przyjąć stanowisko generalnego marszałka, aby przez to
okazać sojusz stronnictwa królewskiego ze zreorganizowaną konfederacją.
Lecz nie pomogły bohaterskie wysiłki obrońców Ojczyzny; nastąpił pierwszy rozbiór kraju, nastąpił i drugi. Dnia 1 marca 1793 r. Prusacy weszli do Łowicza i kordon zaciągnęli, a d. 8 kwietnia o godz. 10 rano ich regimentarz ogłosił obywatelom miasta, zwołanym do magistratu, iż należą do króla pruskiego...
W kilka miesięcy potem d. 21 października przybył tu król pruski, Fryderyk
Wilhelm i stanął na Starym Rynku w domu pod N. 13. Urządził przegląd wojska, wyjechał na obiad do Nieborowa do książąt Radziwiłłów, był na przyjęciu
u ks. ks. misjonarzy, a następnie sam bal wyprawił, jak o tem świadczył rachunek niezapłacony u kupca A. Zawadzkiego. Pobyt króla trwał krótko, bodaj
2 dni tylko.
Nastąpił rok 1794. I w serca łowiczaków wstąpiła nadzieja, że pozbędą się
nienawistnego rządu pruskiego, bo oto sprawny nasz jenerał Madaliński ze
swym oddziałem przemknął się około Łowicza i pobił kapitana, przeciwko sobie
wysłanego, zabrał mu niewolników, 2 armaty i znaczną kasę.
Ale po wybuchu powstania w Warszawie do Łowicza nadciągnęli Moskale:
to Igielstrom z 7000 wojska szukał oparcia u Prusaków; potem i inne oddziały
moskiewskie uchodziły „prowadząc z sobą rabunek niezmierny z pałaców pańskich, domów szlacheckich, kościołów, żydów, a nareszcie ubogich chłopków
inwentarze”.
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Wskutek ruchów naszych wojsk garnizon pruski, stojący w Łowiczu,
w ciągłym był niepokoju i czujności. Ale po klęsce naszej pod Maciejowicami,
ugruntował się na swem stanowisku; więc na wiwat dawał ognia i grał fanfary,
a mieszkańcom serce z bólu się krajało.
14 listopada Prusacy przyprowadzili do Łowicza cały obóz Polaków, wziętych pod Sochaczewem, i w kolegjum pijarskiem osadzili uwięzionych oficerów.
14 maja następnego roku dawano ognia z armat z okazji „pokoju, jaki zawarli Prusacy z Rzeczypospolitą”.
Upadek kraju spowodował dla Łowicza nie tylko zmianę zwierzchności
państwowej, ale i właściciela, bo w r. 1796 dobra prymacjalne zostały skonfiskowane i przeszły na własność rządu pruskiego, a więc i Łowicz przestał należeć do arcybiskupów. Przestał też być rezydencją prymasów, co stanowiło podstawę jego dotychczasowego rozwoju i dobrobytu. W Łowiczu poniekąd wrzało
życie duchowe i polityczne dlatego tylko, że w nim mieszkał prymas, który
wskutek godności Pierwszego Księcia Rzeczypospolitej i interrexa skupiał około
siebie dostojników kraju i wysłanników obcych państw. Bezwarunkowo liczny
dwór arcybiskupi i ciągli goście dodatnio wpływali na rozwój przemysłu i handlu miejskiego. Teraz gdy ich nie stało, Łowicz zeszedł do rzędu zwykłych miasteczek.
W r. 1805 Fryderyk Wilhelm po raz wtóry gościł w Łowiczu i stanął
w tymże samym domu, co pierwej. Zapewne był ciekaw, jak wyglądał Łowicz
pod jego „dobroczynnym rządem”. Wypędzenie oo. bernardynów, zmuszenie
oo. bonifratrów do opuszczenia Łowicza, ogołocenie zamku arcybiskupiego
z dachu miedzianego, prawie zupełne zrujnowanie fabryki płótna, w tym zamku
urządzonej, a przez to pozbawienie 4473 ludzi zarobku, zniszczenie gmachu
misjonarskiego, do którego Prusacy przenieśli lazaret (urządzony poprzednio na
500 łóżek w zajeździe Zawadzkich na Końskim Targu), zniszczenie też gmachów szkolnych pijarskich i różnych domów, ucisk mieszkańców licznemi podatkami i nieuregulowanie rachunków za przyjęcie pruskich dygnitarzy, sprowadzenie Żydów do miasta: oto rezultaty tych rządów. Jedynie pomyślnemi
zarządzeniami w tych czasach było: założenie w gmachu bernardyńskiego klasztoru Instytutu dla Nauczycieli, zdjęcie planów i widoków różnych budowli łowickich17, uporządkowanie koryta Bzury i zbliżenie go do miasta przez wykopanie odpowiedniego kanału. Prusacy zamierzali Bzurę w całości uregulować,
a przez połączenie jej z Wartą, wytworzyć dogodną komunikację pomiędzy
Wartą i Wisłą, ale nie zdążyli przeprowadzić swych planów, bo w r. 1806 musieli uchodzić z Łowicza i Polski przed zwycięskiemi wojskami francuskiemi.
Do Łowicza podeszli Francuzi. Przednie ich straże w sile 100 koni miały tu ży-
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Rysunki te przechowywały się w zbiorach K. Stronczyńskiego z Piotrkowa, kopje ich, zrobione
przez śp. Romualda Oczykowskiego i będące jego własnością, w czasie pobytu Niemców w Łowiczu w 1914 r. zginęły.
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wą utarczkę z 1500 kozakami i zmusiły ich do cofnięcia się do Sochaczewa.
W Łowiczu ustanowiono komendę wojskową francuską i komendant Le Blanc
15 października 1806 r. zajął kwaterę u Antoniego Zawadzkiego, najzamożniejszego kupca i obywatela.
W listopadzie t.r. do Łowicza zjechali deputowani, którzy mieli udać się do
Napoleona, aby mu przedstawić sprawę Polski, a mianowicie: Gutakowski, Feliks Łubieński (właściciel Guzowa), Aleksander Potocki, jenerał Gorzeński i Jan
Łuszczewski – i tu czekali na wieści, gdzieby cesarza spotkać mogli. Gdy nadjechał jenerał Henryk Dąbrowski i przywiózł im wiadomość, że Napoleon czeka
na nich w Poznaniu, zaraz wyruszyli stąd w dalszą drogę.
Wkrótce potem z 18 na 19 grudnia przez Łowicz przejeżdżał Napoleon
i stanął w domu na Starym Rynku, (obecnie N. 3). Na cześć jego miasto z rozkazu władz francuskich przez noc całą było oświetlone. Lud ciekawy nieustannie
zgromadzał się przed jego mieszkaniem, a rano wyprowadzono go daleko poza
miasto z okrzykami radości: „Niech żyje Cesarz!”.
Gdy powstała myśl zorganizowania pospolitego ruszenia, któreby dopomagało Francuzom do pokonania wspólnych nieprzyjaciół i pokazało, że naród
polski godzien istnienia, Łowicz wybrano na punkt zborny.
I znów przybył tu jenerał Henryk Dąbrowski. Tym razem na jego przyjęcie
miasto było iluminowane i jak sam donosił Józefowi Wybickiemu (b. posłowi
sejmu czteroletniego, a teraz wiernemu współtowarzyszowi w organizowaniu
zmartwychwstającej Polski) „niespodziewana wesołość bal zrobiła”. Pod datą 30
grudnia Dąbrowski pisze do tegoż Wybickiego, iż pod Łowiczem „zebrało się
do 30 000 rycerstwa niespodziewanie pięknego i porządnego”.
1 stycznia 1807 r. nowe siły zbrojne stanęły do przysięgi: na wezgłowiu
wyniesiono pałasz króla Sobieskiego (przywieziony przez Dąbrowskiego z Loretto) i buławę Stefana Czarnieckiego (przysłaną wówczas specjalnie przez jen.
Wincentego Krasińskiego), do zebranych przemówił18 jenerał Dąbrowski, ks.
kanonik Wincenty Frydrych i rotmistrz województwa inowrocławskiego Sokołowski, a potem – na łąki, pola i aż hen pod niebo samo zabrzmiały słowa uroczystego ślubowania: „Ja tu przytomny, przed obliczem Boga zastępów, przed
bóstwem powstającej Ojczyzny mojej, przysięgam na tę buławę, którą niegdyś
bohaterska dłoń Czarnieckiego dźwigała, na ten miecz walecznego Sobieskiego,
pod którym padał Polski nieprzyjaciel, iż posłuszny do zgonu rozkazom Wielkiego Napoleona o swobodę i całość Ojczyzny aż do przelania ostatniej kropli
krwi mojej walczyć będę”.
Pomimo ogłoszenia Księstwa Warszawskiego i w Łowiczu faktycznie rządzili Francuzi. Urządzono tu magazyn na potrzeby wojsk kwaterujących i przechodzącej armji. Znaczne dostawy były bardzo uciążliwe nie tylko dla miasta,
ale i dla całego Księstwa Łowickiego, które z polecenia Napoleona, jako dar
18

Mowy te były drukowane w „Krótki zbiór wierszy, pieśni i mów patriotycznych”.
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jego, przeszło na własność jenerała Davoust, marszałka Francji. Wojska Napoleona rozkwaterowały się w całem mieście, zajęły gmachy pobernardyńskie,
w gmachu misjonarskim urządziły szpital, nie oszczędziły podobno i kościoła
pijarskiego.
W r. 1809 Austryjacy po wkroczeniu do Księstwa Warszawskiego d. 23
kwietnia zajęli Łowicz. Niedługo jednak tu gospodarowali, bo w drugiej połowie
maja musieli ustąpić wobec zbliżania się polskich sił zbrojnych jenerała Kosińskiego. Ale i w tak krótkim czasie wyrządzili miastu straty, wynoszące 55 491
złotych, gdyż oprócz różnych opłat, podatków, które ściągali od zubożałych
mieszkańców, dopuszczali się jeszcze licznych rekwizycji, na które częstokroć
nie dawali żadnych pokwitowań.
W r. 1812 przez Łowicz znów przeciągały wojska francuskie i przejeżdżał
Napoleon. A po ich odwrocie miasto zapełniło się szpitalami i każdy mieszkaniec musiał przyjąć i wykarmić 12 do 15 żołnierzy; nadto rozsyłano „tych
zgłodniałych gości do wszystkich okolicznych wiosek na żer”.
8 lutego 1813 r. do Łowicza weszli Moskale.
I upadł Napoleon, i zginął ks. Józef Poniatowski.
12 sierpnia 1814 r. w Łowiczu witano martwe już ciało bohaterskiego wodza, które przewożono z Lipska do Krakowa. W dodatku do gazety „Korespondent” z sierpnia 1814 r. czytamy: „Miasto Łowicz chlubić się nie przestanie, iż
miejsce do powitania zwłok śp. J. O. Ks. Poniatowskiego, Ministra wojny N. W.
W. Polskich oraz do złożenia im należnej czci od Departamentu Warszawskiego
onemu dostało się, w udziale”. Przedstawiciele Departamentu udali się do wsi
Klewkowa o 3 wiorsty stąd odległego, a naczelnik miasta, otoczony radą i obywatelami, licznem duchowieństwem, gwardją narodową i cechami, wraz z miejscową i okoliczną ludnością późno w noc oczekiwał na przybycie żałobnego
orszaku. Most na Bzurze był cały przepysznie iluminowany kagańcami, ulice
miasta i mieszkania były również oświetlone, wystawiono liczne transparenty,
wywieszono żałobne chorągwie, ale dla spóźnionej pory obchód musiano odłożyć na dzień następny. Od rana zajęczały dzwony łowickich kościołów, wyszły
delegacje, wypłynęła ciżba ludu, co z bólem, ze łzami dążyła witać drogie zwłoki Bohatera. Na karawanie, ciągnionym przez osiem koni, żałobnie urządzonym,
przykrytym całunem, na którym widniały herby białe polskie i herby familji
Poniatowskich, spoczywał ten, co w mocarnym ręku dzierżył sławę Polaków
i poszedł do Pana, by Mu ją oddać nieskażoną. Za karawanem niesiono sztandary wojska polskiego, postępował hufiec konny mężnych oficerów, oddział żołnierzy, krakusami zwanych, władze cywilne i fala mieszkańców.
Kolegjata łowicka przyjęła szczątki Księcia Józefa, a duchowieństwo odprawiło egzekwje i Msze św. Do godziny 3-ej po południu trwało nabożeństwo.
A potem przez dni dwadzieścia, trumna spoczywała w kaplicy św. Wiktorji
i dopiero 7 września ruszono z nią w dalszą drogę.
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Na dzień 30 sierpnia 1814 r. naznaczono przemarsz przez Łowicz, wracającego z Francji do kraju korpusu jenerała Wincentego Krasińskiego, liczącego
6072 ludzi.
Po utworzeniu Królestwa Polskiego tzw. Kongresowego, Łowicz wszedł
w jego skład, a w 1819 r. otrzymał prawa miast wojewódzkich.
W „Orle Białym” (gazecie warszawskiej) spotykamy bardzo ciekawą
wzmiankę z tego okresu, a mianowicie o wyborach do sejmu 1820 r: „D. 27 II
r.b. odbyło się w kolegjacie tutejszej Zgromadzenie gminne okręgu Sochaczewskiego, składające się z 548 osób, prawo głosowania mających. Marszałkiem na
tem zgromadzeniu był J. W. X. Józef Dobrowolski, dziekan Sochaczewski, który
zaprosił na assesorów: Ignacego Majera, obywatela miasta Łowicza i pracowitego Łukasza Ziarnika, włościanina ze wsi Kalenice... Pierwszy to jest przykład,
że włościanin był assesorem na zgromadzeniu”.
Około 1823 r. ks. Drucki Lubecki, minister skarbu Królestwa Polskiego,
wyjednawszy nowe przywileje, wskrzesił jarmarki łowickie, a szczególniej na
konie, jarmarki te, choć „najsławniejsze” były upadły wskutek wprowadzenia
przez rząd pruski akcyzy, tak przynajmniej pisał o tem w r. 1807 Antoni Zawadzki, kupiec i obywatel łowicki.
Dzięki Lubeckiemu Łowicz się ożywił i znów jak przed laty już na parę dni
przed rozpoczęciem jarmarku po wszystkich drogach dało się widzieć natłoczenie różnych ekwipaży, dążących ku temu miastu. Zgiełk, ścisk zaczynał się już
na dwudziestokilkuwiorstowej odległości od Łowicza i dawał miarę tego, co się
dziać będzie w nim samym. Policja z trudnością utrzymywała porządek. Kupcy
zwozili wszystko, co ówczesny przemysł wytwarzał. Przybywali i księgarze
(Orgelbrand) z książkami, za nimi podążali koncerciści (Łada), trupy teatralne
(Pfejfer z Krakowa), cyrki itd., a pisma warszawskie przysyłały swoich przedstawicieli; był tu i J. I. Kraszewski, aby obejrzeć jarmark łowicki. Mieszkańcy
usuwali się ze swoich mieszkań do stodół lub pod gołe niebo, a wszystkie lokale
obracali na pomieszczenie dla gości. W rynkach Starego i Nowego miasta było
pełno składów, bud, budek, które ustawiano w kilka szeregów.
W bocznych ulicach stały powozy, karety, bryki, a przy tych rozkładali się
rzemieślnicy z uprzężami końskiemi, linami itd. Całe ulice były zapełnione.
Niektórzy kupcy, a szczególniej winiarze towar swój rozwozili wozami między
jarmaczącymi. Gromady owiec pokrywały pola pod Łowiczem, zajmowały drogi boczne, a przecież były jeszcze i tabuny koni, sprowadzone na sprzedaż,
i inne zwierzęta domowe19.

19

W r. 1820 jarmark na św. Mateusza trwał na bydło 6 dni, a na towary 6 niedziel. W r. 1842
przypędzono 2200 koni, 13 300 sztuk bydła rogatego, 23 600 owiec i baranów, 290 trzody chlewnej. W r. 1847 dostarczono owiec 12 000, powozów przeszło 100, tass z wyrobami było 32,
z suknem 19, z obuwiem 28, z kożuchami 28. Żywego towaru dostarczono za 1 000 000 złotych;
wyjechało z Łowicza drogą żelazną 36 000 osób, a wysłano różnego towaru plus 28 000 centna-
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Ale po otwarciu linji żelaznych jarmarki upadały coraz bardziej; ożywiły je
nieco wystawy urządzone w 1858 r. i 1859, lecz tylko na krótko i w r. 1873
przygodny korespondent jarmarczny napisał:
„Cicho wszędzie, głucho wszędzie,
Żydów nie ma, nic nie będzie”.
W ostatnich czasach jarmarki mało co różnią się od zwykłych targów.
Lecz cofnijmy się do przerwanego wątku historji wypadków wojennych.
W chwili wybuchu rewolucji 1830 r. w Łowiczu stał sztab 2 pułku strzelców konnych, który wraz z jenerałem Klickim przystąpił do ruchu. W mieście
utworzył się Komitet Rewolucyjny obwodu sochaczewskiego, na którego czele
stanął A. Boczkowski. Naczelnikiem siły zbrojnej w Łowiczu był Perkowski,
obywatel ziemski, dzierżawca folwarku łowickiego. Dowódcą gwardji narodowej został Karol Schendel, kupiec i obywatel łowicki. Na umundurowanie
jeźdźców konnych wydano z kasy miejskiej 4000 złotych.
Kiedy wojska moskiewskie przeszły granicę Polski, kawalerja nasza z okolic Łowicza posunęła się do Góry Kalwarji. W mieście zostały magazyny wojskowe obficie zaopatrzone i szpitale pełne rannych.
Gdy Moskale przeszli Wisłę, Łowicz obrano za punkt środkowy do działań
stanowczych, ale i Paskiewicz przywiązywał do niego wielką wagę, więc polecił
Gersztencweigowi, aby z 2-m pułkiem strzelców i 3-im gwardji ruszył przez
Kutno ku Łowiczowi i sam zamierzył podążyć za wojskiem, aby zająć to miasto
bez względu na napotkane trudności. Tymczasem wskutek tchórzostwa Zaliwskiego Polacy 31 lipca opuścili Łowicz, a Moskale zajęli go bez wystrzału;
wówczas cały szpital wojskowy, dobrze urządzony, z 560 chorymi i lekarzami
dostał się w ich ręce.
Na kilka dni przed ustąpieniem z Łowicza wojsk polskich miał być powieszony żyd, Winer (dlaczego? – nie wiadomo).
Chociaż zaniechano tego zamiaru, współwyznawcy skazanego, mszcząc się
na mieszkańcach, wydali Moskalom, kto należał do rewolucyjnego zarządu miasta. Kozacy wywlekali z domów obywateli Szabłowskiego, Hilczyńskiego
i Szyjkowskiego, rozciągnęli ich na ulicy i strasznie bili. Ostatni z nich, radny
miasta, kupiec winny, powszechnie lubiany, pod nahajkami życie zakończył.
Paskiewicz zajął całą okolicę, a Skrzynecki stał pod Bolimowem. – Łowicz
przez Moskali okopany, ufortyfikowany rowami, był dla nich punktem oporu
i składem żywności. I tak trwało aż do upadku Warszawy.
Potem Łowicz łącznie z całem Królestwem ciężką przechodził dolę i zarządzenia ogólne naszych wrogów obowiązywały i jego mieszkańców.
W tym okresie rzadkie były wypadki, któreby rozjaśniły szare życie małego
prowincjonalnego miasta. Chyba wspomnimy, że 1 listopada 1845 r. Łowicz

rów, samego zboża 15 000 centnarów. W r. 1858 sprowadzono 2724 koni, 1586 wołów, 724 krów,
15 867 owiec, 1312 wieprzy.
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połączono z Warszawą drogą żelazną, a w sześć lat później linję tę przedłużono
do Bydgoszczy. Wprawdzie miasto nasze zyskało przez to łatwiejszą komunikację nie tylko ze stolicą, ale i z miastami zagranicznemi, lecz zarazem straciło
znaczenie punktu handlowego i zeszło do stanowiska zwykłej przydrożnej stacji.
W r. 1858 i r. 1859 w Łowiczu, choć na krótko zawrzało nowe życie, bo
w czasie jarmarku na św. Mateusz urządzono wystawę rolniczą. „Sprawozdanie
Komitetu pierwszej Wystawy Rolniczej w Królestwie Polskiem” objaśnia, że na
schyłku 1857 r. zaszły dwa stanowczo najważniejsze dla rolnictwa krajowego
fakta: założenie Towarzystwa Rolniczego w d. 24 listopada i postanowienie
Rady Administracyjnej Królestwa z d. 15 grudnia, która ustanawia Wystawę
płodów i wyrobów gospodarstwa wiejskiego, tudzież zwierząt domowych wszelkiego rodzaju, odbywać się mającą corocznie w Łowiczu, jednocześnie z istniejącym tamże jarmarkiem walnym, rozpoczynającym się w d. 21 września każdego roku.
Akt otwarcia pierwszej w Królestwie Polskiem Wystawy Rolniczej dnia 21
września 1858 r. rozpoczęło solenne nabożeństwo w kolegiacie, celebrowane
przez ks. Tadeusza Łubieńskiego, biskupa sufragana włocławskiego, w czasie
którego ks. Andrzej Kielczewski, kanonik, przemówił do zgromadzonych. Na
otwarcie w r. 1859 nabożeństwo celebrował ks. Henryk hr. Plater, biskup sufragan łowicki, a przemówienie miał ks. Andrzej Delert, wikarjusz.
W części domu księży misjonarzy, zajętej na szkołę, urządzoną była wystawa płodów rolniczych, przemysłu wiejskiego i rzemiosł. Dziedziniec ratuszowy, obszerne jego wozownie i ogród użyto na wystawę machin i narzędzi
rolniczych. Plac w ogrodzie Jeneralskim z umyślnie wystawioną szopą i wszelkiemi innemi przyrządami wynajęto na wystawę zwierząt tj. inwentarza domowego. Do każdego z tych trzech działów wiodły bramy tryumfalne, przybrane
we flagi, wieńce i napisy. Salę, w której było ogrodownictwo, leśnictwo,
pszczelnictwo i jedwabnictwo, dekorowali ogrodnicy łowiccy.
Wyścigi konne odbywały się na paśniku miejskim za szpitalem wojskowym, wyścigi bryczkowe na drodze do Sannik, konkurs oraczy na gruntach,
należących do folwarku łowickiego (nad rzeką Bzurą), będącego niegdyś własnością arcybiskupów.
Losowano narzędzia rolnicze. Za okazy celniejsze rząd i Towarzystwo Rolnicze wyznaczyły nagrody: medale, listy pochwalne i sumy pieniężne. Miasto
ofiarowało puchar srebrny, Władysław Cielecki – szpicrutę w złotej oprawie,
Ludwik hr. Krasiński – puchar złoty, inni – baryłkę srebrną i konew srebrną.
Nagrody, przez sędziów przyznane, uroczyście doręczano na aktach publicznych, urządzanych na dziedzińcu domu księży misjonarzy. W dniu zakończenia
wystawy wszystkie nagrodzone sztuki w dziale inwentarza domowego przybrano w pyszne wieńce z kwiatów, ustawiły się orkiestry (łowicka, warszawskie,
węgierskie, czeskie, niemieckie..., które podczas jarmarku grywały w restauracjach i handlach win), przybyli i chorążowie ze wspaniałemi sztandarami.
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Ogromny tłum właścicieli ziemskich, włościan i mieszczan uszykował się do
pochodu. Dano znak, muzyki zagrały marsza tryumfalnego, za muzyką ruszył
się tłum ludzi z członkami Komitetu Wystawy na czele, w którego przerwach
prowadzono uwieńczone sztuki inwentarza. Pochód ten wyruszywszy z ogrodu
Jeneralskiego, ulicą Wjazdową wkroczył w rynek Starego Miasta, obszedł rynki
i celniejsze ulice i wrócił na miejsce, wywoławszy ogromne zadowolenie i wrażenie.
Nadeszły lata 60-te.
Rozruchy 1861 r. jak w całym kraju, tak i w Łowiczu rozpoczęły się od
śpiewania pieśni nabożnych przy figurach i po kościołach (przy czem kolegjata
była przyozdabiana wieńcami i bardzo okazale iluminowana), od urządzania
pielgrzymek do Domaniewic (wsi 2 mile odległej od Łowicza, gdzie obraz Matki Boskiej, cudami słynący) i różnych procesyj, którym towarzyszyli i Żydzi
z rabinami na czele i luteranie z pastorem. Nabożeństwo za poległych 8 kwietnia
odprawiono z wielką okazałością, kazaniami i procesją. 12 sierpnia obchodzono
uroczyście połączenie Litwy z Koroną. Nie obeszło się i bez ekscesów. Gdy
umarł Troszczyński, b. inspektor szkół rządowych, moskalofil, bicz Boży dla
młodzieży, urządzono mu w czasie pogrzebu kocią muzykę. Zrobiono to również i Czajczyńskiemu, który przybył z Włocławka na objęcie prezydentury, bo
źli ludzie wyrobili mu niesprawiedliwą opinję. Chciano go nawet obić i tylko
uwagi ludzi rozsądniejszych uspokoiły umysły.
Aresztowanie jednego z księży wikarjuszy przy kolegjacie wywołało ogólną zgrozę, wszyscy niemal mieszkańcy wystąpili na Stary Rynek – i gwałtem
domagali się od komendanta miasta, aby uwolnił aresztowanego. Co, gdy nastąpiło, nadzwyczaj ostentacyjnie odprowadzono go na wikarjat.
W czasie wystawy jarmarcznej na św. Mateusza członkowie Tow. Rolniczego powozami wozili włościan ze wsi okolicznych, wydali im ucztę i bratali
się z nimi, przychylnie usposabiając do ruchu powstańczego. Artylerja dla postrachu burzącego się ludu wystawiła armaty na Końskim Targu i stanęła w postawie obronnej. Publika przyjęła to obojętnie, a śmielsi przystępowali do żołnierzy z zapytaniem o cenę wystawionych dział. Wobec tego władze kazały
wojsku wrócić do koszar.
26 kwietnia 1862 r. arcyb. warszawski Feliński wyjechał z Warszawy
w towarzystwie duchowieństwa na objazd diecezji i najpierw zatrzymał się
w Łowiczu. Tu na stacji otoczyli go żandarmi i kozacy, nie dopuszczając doń
zebranego ludu na zapytanie arcybiskupa, dlaczego to robią, odpowiedzieli, iż
bronią go przed zniewagą, którą lud chce mu wyrządzić. Ale arcybiskup stanowczo zażądał ustąpienia wojska i spokojnie podążył do kolegiaty w otoczeniu
swych owieczek, które jakkolwiek nie przyjmowały go entuzjastycznie, lecz
w każdym razie okazywały mu szacunek i przywiązanie („Wspomnienie”
S. Prawdzickiego).
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W czasie poboru do wojska w listopadzie 1862 r. w Łowiczu stawiono opór
władzom rosyjskim. A gdy w 1863 r. wybuchło powstanie, młodzież łowicka
podążyła do oddziałów. Naczelnikiem rządu narodowego w mieście był właściciel handlu kolonjalnego i win, Ignacy Szczyciński, a kasjerem – rejent Wolski.
Czynnymi ich pomocnikami byli wikarjusze kolegjaty: ks. ks. Aleksander Gibasiewicz, German Grabowski (um. w r. 1911, jako dziekan rawski), Franciszek
Marcinkowski (prawie do końca życia prześladowany przez rząd moskiewski,
umarł w r. 1909 jako proboszcz parafji św. Ducha w Łowiczu), Jan Miłosiewski
(podobno był dowódcą oddziału i z ran odniesionych umarł 5 stycznia 1865 r.).
Pierwsza bitwa nieszczęśliwa w pobliżu Łowicza odbyła się pod Bolimowem 7 lutego 1863 r. Wówczas między innymi zginęli łowiczanie: Roman Romanowski, szewc, Tymoteusz Zalewski, syn kominiarza i Henryk Wołyński, syn
urzędnika. Ten ostatni od samego początku organizacji był czynnym jej członkiem jako dziesiętnik. Policja zwróciła nań uwagę i pociągnięto go do odpowiedzialności. Jako małoletni, miał bowiem lat 18, został skazany na miesiąc więzienia, a potem oddany pod dozór policyjny. To jednak nie powstrzymało go
i 30 stycznia wyszedł do powstania. Należał do zabrania kasy Księstwa Łowickiego w Łyszkowicach i amunicji w pałacu nieborowskim, a także do rewizji
pociągów w Skierniewicach. Znajomością okolicy i stosunków miejscowych
przyczynił się do zorganizowania i uzbrojenia oddziału Strojnowskiego w lasach
bolimowskich. W czasie bitwy pod Bolimowem 7 lutego bronił ścieżki, wiodącej do obozu. Dowódca moskiewski, który znał i jego rodziców, pragnął wziąć
go żywcem do niewoli i z tem poleceniem wysłał kilku kozaków. Ci na próżno
zachęcali walecznego młodzieńca do poddania się. Wołyński mężnie się bronił,
dwóch z nich trupem położył i wołając: „Polak nie zna pardonu” padł ugodzony
w arterję szyjną. Został pochowany z 14 towarzyszami na pobojowisku w lesie
bolimowskim.
Nadto w powstaniu walczyli: Buczyński Jan, lat 22, aplikant magistratu,
zginął pod Dobrą 1863 r.
Cymmermann Franciszek, obywatel miasta, lat 30, zginął pod Morzygłodem 29 lutego 1863 r.
Czermiński Jan, kupiec, lat 45, zginął 1863 r.
Dobrowolski Eugenjusz, syn naczelnika powiatu rawskiego, archiwista powiatu łowickiego, schwytany jako naczelnik wojenny powiatu gostyńskiego,
został rozstrzelany w cytadeli warszawskiej 27 list. 1864 r.
Kisieliński Sylwester wyszedł do oddziału Strojnowskiego i powrócił.
Kraszewski Lucjan, junkier, lat 20, poległ pod Kterami w czerwcu 1863 r.
Lewiński Władysław, prowizor apteki Chrystkowskiego (obecnie Szymanowskiej).
Majewski czy Majkowski Józef, stolarz, lat 30, skłuty bagnetami pod Rościszewem 3 czerwca 1863 r. i wzięty do niewoli, podobno umarł.
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Służewski Aleksander, urzędnik, należał do zaboru kasy Administracji
Księstwa Łowickiego, delegowany do odbioru broni, został ujęty przez Moskali
i więziony.
Służewski Stanisław ranny wrócił do domu.
Tatarowicz Lucjan, junkier z Kostromskiego pułku, lat 20, poległ pod Balkowem w 1863 r.
Zalewski Walenty, syn kominiarza, został wywieziony na Sybir.
W początkach marca 1863 r. odbył się pogrzeb Karola Mejora, syna Karola
i Marji z Lubowickich, urodzonego w Warszawie, który z ran otrzymanych
w potyczce pod Bolimowem, umarł w szpitalu powiatowym d. 5 marca „za ukochaną Ojczyznę” jak to głosił napis na grobie na cmentarzu Emaus.
Za Ojczyznę też zginęli: Wincenty Bunszus, żołnierz rosyjski, który był
rozstrzelany 30 marca t.r. i Adolf Schoppe, dwudziestokilkoletni młodzieniec,
ekspedytor poczty we wsi Pleckiej Dąbrowie (w Gostyńskiem) organizator żandarmów wieszających. Podobno pochowano ich razem na łące na Kostce. Przed
1914 r. kiedy przeprowadzano drogę publiczną od traktu bitego łowickołódzkiego do stacji drogi żelaznej łowicko-kaliskiej, przy kopaniu rowów znaleziono dwie zbite skrzynie z niestrawionemi jeszcze kośćmi: były to zwłoki wyżej wspomnianych skazańców, więc potajemnie wyjęto je i złożono na cmentarzu Emaus. W r. 1917 odbyło się nadzwyczaj uroczyste nabożeństwo za ich
dusze i poświęcenie krzyża, wzniesionego na Kostce w tem miejscu, gdzie poprzednio spoczywały ich zwłoki.
W lecie 1863 r. odbył się pogrzeb Webera, który pochodził z Księstwa Poznańskiego i zmarł z ran, otrzymanych na polu walki o wolność.
W nocy z dnia 25 na 26 lipca miasto było zaalarmowane przez oddział pułkownika Edmunda Calliera, ale bliższych szczegółów nie wiemy.
W okolicach Łowicza uwijały się oddziały powstańcze: Walentego Parczewskiego, Emeryka Syrewicza, kapitana Skrzyńskiego, Sokołowskich i pułkownika Calliera. Powstańcy często potykali się z Moskalami; lecz, niestety,
rzadko kiedy nadchodziły pomyślne wieści o pobiciu wroga. Do miasta częstokroć wracały oddziały moskiewskie pijane zwycięstwem, wioząc, jako zdobycz,
bieliznę, ubranie, zdarte z zabitych powstańców, a szyte ręką łowiczanek. Bo
gdy mężczyźni wyszli na bój, kobiety lały kulki, szykowały odzież, dostarczały
uprzęży dla koni, przeprowadzały ochotników przez straże wojskowe, jeździły
z pomocą na pole walki, ratowały rannych, chowały zabitych. Najczynniejszemi
były: Anna z Flaczyńskich Wojakowska, Franciszka Służewska (późniejsza
Romualdowa Oczykowska), Walentyna Służewska (późniejsza Jędrzejewska),
Salomeja Hüllerówna (późniejsza Szokalska), Marja Seylerówna (późniejsza
Karolowa Flaczyńska).
Jakkolwiek te ofiary bohaterskich dzieci Polski z r. 1863 i 1864 r. nie wywalczyły jej wolności, to jednak były posiewem dalszych bojowników, były
podnietą do przetrwania mąk niewoli. Toteż po otrząśnieniu się z chwilowego
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przygnębienia wywołanego upadkiem powstania, społeczeństwo łowickie znów
zaczęło działać i dążyło do skupiania się i do stowarzyszania, ale rząd moskiewski uważał wszelkie związki za niebezpieczne dla siebie i na nie nie pozwalał.
(Nie ma co wspominać resursy miejskiej, w której przeważnie urzędnicy grywali
w karty.) Zaledwie w 1879 r. została utworzona Straż Ogniowa Ochotnicza, a w
1881, dzięki usiłowaniom Karola Skulskiego, kasjera powiatowego, założono
Kasę Wkładowo-Zaliczkową dla urzędników powiatu łowickiego i otwarto sklep
spółkowy tychże urzędników, gdzie wspólnie sprowadzano niektóre produkty.
W r. 1899 powstało ogólne Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, któremu przekazano część legatów arcybiskupich, zwróconych społeczeństwu przez
rząd moskiewski.
Prawie do końca XIX wieku Łowicz posiadał tylko rzemiosła i przemysł
domowy, gdyż prymasowska fabryka płótna egzystowała niedługo, zaś fabryka
garnków założona w 1878 r. i jedyny młyn parowy, wznowiony po 1872 r. dawały zajęcie, razem licząc zaledwie około 40 ludziom. Dopiero w 1897 r.
w Łowiczu powstała fabryka przetworów chemicznych i sztucznych nawozów,
założona przez spółkę kapitalistów, przeważnie Belgijczyków – i ta skupiła 300
ludzi, a przez to wytworzyła w mieście nowy element fabryczny.
Z początkiem XX wieku Łowicz jakby drgnął: powstał w nim cały szereg
publicznych instytucyj, stowarzyszeń, związków.
W r. 1901 zostało założone Tow. Wzajemnego Kredytu, tegoż roku Tow.
Wspomagania Biednych, potem Tow. spożywcze, Pelikan. W r. 1903 otwarto
Kasę Pogrzebową, Kasę Posagową, Tow. śpiewacze „Lutnię”. W r. 1904 zainicjowano Tow. Higieniczne (zostało zalegalizowane dopiero 1906 r.). W r. 1905
powstało Tow. Wzajemnego Kredytu dla drobnego Przemysłu i Handlu.
W r. 1906 zawiązało się Stow. Robotników Chrześcijańskich, którego inicjatywę
dali robotnicy fabryki chemicznej.
Lecz znów nadeszły czasy wzmagań: poprzez kraj cały przeszedł wiew
wolności, potem rozszalała się burza rewolucji. Na wieść o nadaniu konstytucji
ruszyli się i łowiczanie: 5 listopada 1905 r. odbył się pierwszy wiec i pochód,
w którym przyjęli udział narodowcy i socjaliści, Polacy i Żydzi. 10 grudnia był
pochód dzieci. 17 t.m. wiec włościan, na którym Władysław Grabski (w 1920 r.
polski minister skarbu) mówił o potrzebie autonomii Królestwa Polskiego,
o konieczności języka polskiego w urzędach gminnych, o sile ludu wiejskiego,
o tem, iż kmiecie zawyrokują o przyszłości Ojczyzny, jeśli wszyscy razem
zgodnie postępować będą itd.
W nocy z 10 na 11 stycznia 1906 r. tłum urządził pogrom złodziei, samosąd
nad tymi, którzy się ukrywali przed sprawiedliwością. Dwóch z nich zabito,
trzeci został ciężko poraniony. Następnie były pojedyncze wypadki skrytobójstw
na tle politycznym, a 15 sierpnia w tak zwaną Krwawą Środę, urządzoną przez
P.P.S., zabito jednego strażnika, drugiego raniono, dano kilka strzałów do żandarmów.
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Ale w dwa dni potem wojsko ostrzeliwało miasto i znów zaczęły się różne
represje, rewizje, aresztowania.
Dzięki strajkowi młodzieży szkoły realnej męskiej i progimnazjum żeńskiego, liczba uczących się w tych uczelniach rządowych znacznie zmalała,
natomiast powstały szkoły polskie, założone przez samo społeczeństwo i te rozwijały się coraz lepiej (patrz dalej w opisie miasta: b. hotel Polski i ul.
Podrzeczna N. 18).
2 stycznia 1907 r. w godzinach rannych był napad na urzędnika kasy okręgowej, niosącego pieniądze rządowe. Organizator napadu, Heinrich, podobno
członek P.P.S. uciekł z zabranemi 15 tysiącami rubli, ale trzej młodzi chłopcy,
którzy za współudział otrzymali od niego po 4 r., zostali złapani i 13 t.m. i r.
rozstrzelani w lasku miejskim tam, gdzie obecnie stoi krzyż pamiątkowy.
Wskutek wyborów do Dumy państwowej w r. 1906 i r. 1907 odbywały się
zebrania przedwyborcze i agitacyjne. 4 lutego 1907 r. na wyborców do Warszawy większość głosów otrzymali: Władysław Tarczyński i Roman Szabłowski.
W tym czasie było bardzo czynne Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, które
otworzyło Dom ludowy, uczyło dorosłych, prowadziło komplety dla dzieci,
urządzało pogadanki i odczyty dla wsi i miasta. Stowarzyszenie Kursów dla
analfabetów, przy którem grupowały się żywioły lewicowe, również zajmowało
się pracą oświatową.
Ale w 1907 r. Koło Macierzy Szkolnej zostało zamknięte przez rząd moskiewski i tylko potajemnie utrzymywało szkołę początkową pod firmą p. Niebudekowej. W r. 1907 powstało Tow. Wzajemnej Pomocy Szkolnej pracowników drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i otworzyło prywatną początkową
jednoklasową „Szkołę Jedności”.
W r. 1908 Aniela Chmielińska, żona lekarza powiatowego, wielka działaczka na polu społeczno-oświatowym, urządziła Wystawę PedagogicznoRękodzielniczą, która w całym kraju obudziła żywe zainteresowanie. Zewsząd
przysyłano okazy i tak: do działu ochron nadesłały 32 instytucje, do działu naukowego 34 osoby, do działu gospodarstwa wiejskiego z samego Księstwa 57
włościan, z innych stron kraju – 17 osób, do działu rzemieślniczego 31 rzemieślników z Łowicza. Zwiedziło ją w ciągu 10 dni – 17 tys. osób miejscowych
i obcych. Kiedy wszystkie wystawy przynoszą niedobór pieniężny, z tej, przeciwnie, został fundusz, który miał być podstawą tworzenia stałego Muzeum
Ziemi Łowickiej. W r. 1912 odbyła się wystawa rolnicza, a w r. 1914 wystawa
na konie. Powstała też Resursa Rzemieślnicza w 1913 r.
Miasto rozwijało się, budowano nowe domy, tworzono nowe placówki pracy, ale oto niespodziewanie 1 sierpnia 1914 r. Niemcy wypowiedziały wojnę
Rosji i nad Łowiczem zawisło nowe nieszczęście. Wobec bliskości granicy
i łatwości komunikacji, Niemców spodziewano się z dnia na dzień. Mieszkańcy
mimo zakazu zebrań zaczęli organizować samoobronę i 2 sierpnia w magistracie
w obecności prezydenta Nieczajewa utworzyli na początek Komitet Żywno-
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ściowy. Gdy nazajutrz naczelnicy władz rosyjskich i urzędy wyjechały z miasta
(Kasa okręgowa w pośpiechu paliła pieniądze papierowe), mieszkańcy znów się
zebrali, aby radzić nad bezpieczeństwem publicznem. Wobec rozbieżności zdań,
a powagi chwili dr Antoni Hiller ogłosił swą dyktaturę i do Rady powołano cały
szereg osób. Ale gdy Straż Ogniowa na tę dyktaturę się nie zgodziła, Rada ustąpiła i wybrano Komitet Obywatelski w osobach: Błaszczykiewicza (rzemieślnika), Kazimierza Kiślańskiego (dyrektora fabryki chemicznej), Bronisława Łagowskiego (buchaltera kasy okręgowej), Karola Maciejki (pomocnika budowniczego), Aleksandra Pawłowskiego (dyrektora Syndykatu Rolniczego), Puzdrakiewicza (rzemieślnika), Edmunda Schmidta (właściciela fabryki nici), Antoniego Trawińskiego (obywatela) i Stanisława Wilkoszewskiego (obywatela). Ci
powołali jeszcze Franciszka Balcera (przemysłowca), Stanisława Xiężopolskiego (urzędnika i obywatela), Moszka Lejbę Żelechowskiego (kupca), którzy
w celu ułatwienia obrotów drobną monetą, wypuścili w obieg bony po 5 kop.
i wyżej do 1 rubla. Komitet zajął się ustaleniem cen produktów żywnościowych
i zabezpieczeniem spokoju w mieście. W tym celu Łowicz podzielono na okręgi,
w których dniem i nocą czuwają opiekunowie i Straż Ogniowa. Było to konieczne, bo tłum zaczął rozbijać i grabić magazyny kolejowe i wagony, i odgrażał się
pogromem zamożniejszych sklepów. Dla opieki nad ochronami, szpitalem, do
utworzenia poczty, zabezpieczenia hipoteki, zbierania ofiar na nowopowstałe
kuchnie dla ubogich, powołano księży: Marcellego Karpińskiego, prałata kolegjaty, Jana Niemirę, kanonika warszawskiego i proboszcza św. Ducha, Maksymiljana Cichockiego, prefekta, rektora kościoła popijarskiego, nadto podpułkownika Gogólskiego, lekarza szpitalnego Stanisława Stanisławskiego i sekretarza hipotecznego Aleksandra Fickiego.
Pomimo tych urządzeń pomiędzy mieszkańcami zapanował niepokój,
zwiększony jeszcze przez władze rosyjskie, które to wracały, to znów uciekały
w panicznym pośpiechu. Przez miasto przeciągali rezerwiści, powołani do szeregów i uciekinierzy znad granicy i Kalisza, przeprowadzano więźniów, a wojsko szło to w jedną, to w drugą stronę.
17 sierpnia odbyło się uroczyste nabożeństwo: całe miasto zebrało się w kolegjacie przed ołtarzem św. Wiktorji i błagało św. Patronkę o ratunek i opiekę.
Z pola walki nadchodziły przeróżne wieści, a tymczasem żołnierzy niemieckich widywano coraz bliżej Łowicza i ukazywały się aeroplany, do których
Moskale nadaremnie strzelali, nawet z armat. Zaprowadzono komendanturę
wojskową. 23 sierpnia podpułkownik, książę Abaszydze wydał rozkaz meldowania się i przepisy, co do zachowania spokoju.
Ale były chwile, kiedy zdawało się, że niebezpieczeństwo zażegnane, że
wojska rosyjskie idą naprzód; więc uruchomiono kuchnię dla biednych, otwarto
ochronę, prywatne szkoły polskie i myślano o urządzeniu w gmachu podominikańskim szpitala dla rannych żołnierzy.
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Aż nagle Moskale zaczęli szykować okopy pod miastem i rozeszła się
wieść o odwrocie ich armji. Powstała straszna panika. Wiele osób wyjechało
z Łowicza; w obawie rabunku ze strony wojska pousuwano szyldy ze sklepów,
a z nastaniem zmierzchu zamykano bramy domów. – Z polecenia komendanta
wojskowego ruch uliczny po 9 godz. wieczorem całkowicie ustawał, w oknach
panowała zupełna ciemność, dostęp do miasta był powstrzymany, na rogatkach
żołnierze puszczali tylko za przepustkami.
11 października, w niedzielę o g. 2 po południu wojska moskiewskie wycofały się z miasta i zaczęły palić mosty, a o 5 z wieczora już Niemcy zajęli Łowicz: szli na Warszawę. Wyreperowali więc drogi i 13 t.m. ruszyli dalej. Ale 16go ich samochody już wracały z rannymi, a 17-go wieczorem od strony zamku
ukazali się kozacy rosyjscy. Wpadli na Stary Rynek, pochwycili kilku niemieckich żołnierzy i uciekli z tą zdobyczą. Wskutek tego Niemcy aresztowali naczelnika Straży Ogniowej, bo im doniesiono, jakoby strażacy pomagali Moskalom:
miał być sąd... Tymczasem na miasto padły pociski rosyjskie, a wkrótce Stary
Rynek zaroił się od pułków moskiewskich, które przedarły się od strony Wisły,
by odciąć drogę Niemcom będącym już w odwrocie. W nocy Moskale szukali
po domach ukrytych żołnierzy niemieckich, a nazajutrz ludność ujrzała 2 żydów,
powieszonych na drzewie przed magistratem. – Wojska moskiewskie poszły
dalej, ujęły samochody niemieckie, które zdążały od strony Głowna, wzięły do
niewoli księcia Hauke, koniuszego króla saskiego... Lecz w kilka godzin potem
cofnęły się ku Warszawie. Nazajutrz Austrjacy przybyli ze Skierniewic i niszczyli linję kolei kaliskiej, zajęli kwatery, kazali przez całe noce oświecać okna
domów, zabronili dzwonić w kościołach, otwierać lufciki itd. We wtorek 20
października ukazały się z powrotem te same pułki niemieckie, które z taką nadzieją były szły na Warszawę. Żołnierze nie przyznawali się do porażki, raczej
utrzymywali, że dobrowolnie odstąpili od stolicy z obawy panującej tam cholery. Moskale ich ścigali. Wskutek tego przez 4 dni był bój tuż pod samym Łowiczem. 24 t.m. Niemcy aresztowali Karola Rybackiego, redaktora „Łowiczanina”,
za jego śmiały artykuł, piętnujący ich niecne postępowanie; mieli go rozstrzelać,
ale gęste strzały i pociski moskiewskie, padające na miasto, zmusiły ich do
spiesznego odwrotu. Do Łowicza wpadli Moskale, dopędzili uciekających, powstał bój na ulicy: kilku Niemców zabili, kilku wzięli do niewoli. Wreszcie
strzały się uspokoiły; mieszkańcy odetchnęli, a żołnierzy pułku litewskiego,
którzy pierwsi wkroczyli do miasta, witali jak wybawców.
I znów przeciągały wojska moskiewskie, idące w ślad za Niemcami – na
zachód. Dla rannych urządzono szpitale w biurze powiatu, w gmachu pomisjonarskim i Eosie.
27 października odbyło się nabożeństwo dziękczynne. Władze cywilne
wróciły. Cieszono się, że Niemcy daleko odparci. Lecz jeszcze miesiąc nie
upłynął, jeszcze miasto nie zdążyło urządzić w gmachu podominikańskim projektowanego szpitala dla rannych, kiedy znów odgłosy armat coraz bliżej słyszeć

50

się dały. Moskale, pobici na linji Warty, cofnęli się ku Łowiczowi. W szpitalu
w gmachu pomisjonarskim ukazała się cholera, więc go zamknięto. Gdy sytuacja gwałtownie się pogorszyła, rannych pospiesznie wywieziono z miasta.
23 listopada na Łowicz padły granaty niemieckie, sprawiając spustoszenie
w budowlach i ludziach.
I odtąd zaczęły się dni najstraszniejsze: rzadko który minął bez ofiar w ludziach, mieszkańcy kryli się po piwnicach, życie zamarło, głód zapanował; były
dnie, iż Niemcy prawie bez ustanku rzucali na miasto pociski nawet dużego
kalibru.
25 t.m. Moskale rozstrzelali Tadeusza Szulca, powstańca, telegrafistę drogi
żelaznej, posądzonego o dawanie Niemcom tajnych znaków.
Do 17 grudnia trwała walka pod Łowiczem, Moskalami dowodzili Rennekampf i Litwinow, Niemcami – Hindenburg. Wsie okoliczne zostały spalone,
fabryka chemiczna doszczętnie niszczona, a w mieście bardzo dużo budowli
rozbitych przez granaty, kolegjata, kościół popijarski, św. Leonarda i ewangelicki były mocno uszkodzone, ulice pełne strasznych wyrw i dołów od bomb i granatów, szyby z okien wyleciały wskutek wstrząśnień, około stu osób straciło
życie, dużo wyjechało, reszta kryła się, gdzie kto mógł. 17 grudnia koło południa Niemcy zdobyli miasto i zajęli je po raz wtóry. Wejście ich przejęło trwogą
całą ludność, oprócz wrogiej nam mniejszości. Zapanował ruch i gwar niemczyzny. Wojska rozgościły się w całem mieście i na przedmieściach, zajmując dla
siebie co najlepsze lokale, a konie ustawiając w stajniach i mieszkaniach parterowych. Kościoły zabrano na pomieszczenie dla jeńców rosyjskich, na szpitale,
składy itd. – przy czem najwięcej ucierpiała kolegjata i kościół św. Leonarda.
Wszystkie place miejskie były zajęte przez różne tabory, których obsługa
niemiłosiernie rabowała wszystko, co się dało; były wypadki, że księżakom na
ulicy zabierano kożuchy. Wobec braku opału rozbierano budynki drewniane
i palono je, toteż rychło w całem mieście i parkany uległy zniszczeniu.
Niemcy zorganizowali policję tajną z miejscowych współplemieńców i żydów, którzy wskazywali im różne ofiary. Rezultatem tego było rostrzelanle kilku
osób, i wywiezienie do Niemiec bardzo wielu, pomiędzy któremi był i wyżej
wspomniany Karol Rybacki, redaktor „Łowiczanina”, i Władysław Tarczyński,
dyrektor Tow. Wzajemnego Kredytu, założyciel Muzeum Starożytności i Emil
Balcer, przemysłowiec, pełniący przez pewien czas obowiązki prezydenta,
Edward Nowakowski, urzędnik i obywatel miasta, Józef Jabłoński, dzielny strażak, rzemieślnik, obywatel miasta i inni. Wobec tego nikt nie był pewien wolności i życia. Grozę położenia powiększała walka, która się toczyła niedaleko Łowicza nad Bzurą i Rawką – i brak wiadomości o reszcie kraju. Nieszczęśliwe
miasto było dla Niemców szpitalem, składem, obozowiskiem, z którego wojska
wychodziły na bój i znowu wracały, częstokroć nieprzytomne od własnych gazów trujących, tak iż żołnierze padali na ulicy.
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Tak trwało aż do sforsowania linji Bzury i zajęcia Warszawy. Zgnębionym
mieszkańcom pomagał, jak mógł Komitet Obywatelski, który wskutek wyjazdu
wielu osób liczebnie zmalał. Pozostali członkowie ks. Jan Niemira, kanonik,
Emil i Franciszek Balcerowie kooptowali do swego grona Edwarda Dąbrowskiego, inżyniera, Gabrjela Skowrońskiego, obywatela miasta, Eugenjusza
Detkensa, instruktora łowickiego Okręgowego Koła Tow. Rolniczego, i Stanisława Grabińskiego, właściciela Walewic (majątek w pow. łowickim). Nawiązawszy stosunki z Komitetem Poznańskim, od niego czerpali fundusze na zapomogi dla rezerwistek, prowadzenie bezpłatnej jadłodajni, utrzymanie szpitala
św. Tadeusza i przytułku dla starców, na opiekę nad rannymi żołnierzami rosyjskimi i wsparcia dla tych (przeważnie inteligentów), którzy wskutek wojny stracili środki do życia.
Z czasem na żądanie władz wojskowych do komitetu weszły inne osoby20,
władające językiem niemieckim i tak skompletowany „Burgerkomitet” z wojskowym Lebeltem na czele sprawował cywilne rządy miasta.
Po zajęciu przez Niemców Warszawy, wojska ich z Łowicza poszły dalej,
a na miejscu została tylko załoga. Za to wielu mieszkańców, którzy się byli
schronili do stolicy, wróciło z powrotem do domów, lecz w jakimże stanie je
zastali!
W dniu 1 września 1915 r. zarząd powiatu Łowickiego przeszedł w ręce
władz cywilnych. Niemcy urządzili odpowiednie wydziały, a przede wszystkiem
skarbowy, który pomimo zniszczenia miasta skrupulatnie ściągał różne podatki.
Sprowadzili też żandarmów, którzy częstokroć brutalnie obchodzili się z ludźmi,
zmuszając ich biciem do robót publicznych, na rogatkach miejskich ciągle
sprawdzali tożsamość osób na zasadzie paszportów z fotografjami, przez siebie
wydanych, rewidowali przechodzących i rekwirowali wszystko, co się dało.
Gospodarkę ich było widać na każdem miejscu: niszczyli, co polskie, a jednocześnie na ulicach i w podwórzach domostw stawiali pomniczki na cześć poległych i cesarza Wilhelma. Na Starym Rynku, który nazwali placem Hindenburga, postawili duży pomnik poległym żołnierzom rosyjskim i niemieckim.
Nazwy ulic w ogóle pozmieniali, a więc była ulica Mackenzena, cesarza Wilhelma itp.
Wreszcie Niemcy urządzili wydział gospodarczy, sąd okręgowy, sąd pokoju i gminny, inspektorjat szkolny i Rady Szkolne dla każdego wyznania oddzielne. Na czele Rady katolickiej stanął ks. kanonik Niemira, mając do pomocy
Edwarda Dąbrowskiego, Mateusza Tatarzyńskiego, Henryka Porzyckiego i Bronisława Łagowskiego.
Po utworzeniu w Warszawie Głównej Rady Opiekuńczej, łowicką sekcję
Komitetu Obywatelskiego przemianowano na Radę Opiekuńczą Powiatową
20

Szmul Brott, Chaim Dąb, Tytus Wegner, Moszek Kilbeit, Michał Rozendorn, Maksymiljan
Hartwig i Stanisław Klejna.
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i powołano do życia Radę Opiekuńczą m. Łowicza. 13 listopada 1915 r. jako
sekcja Rady Opiekuńczej powiatowej powstała i Rada Opiekuńcza Szkolna. Ta
dzięki staraniom ks. Maksymiliana Cichockiego i Fr. Balcera otrzymała od
Niemców gmach pomisjonarski i w nim otworzyła 4 klasy 7-klasowego gimnazjum żeńskiego i 5 klas 7-klasowej męskiej szkoły realnej z łaciną. Nadto
w gmachu dawnego szpitala wojskowego przy ul. Piotrkowskiej (zajętym przed
samą wojną na gimnazjum żeńskie) pomieściła szkoły początkowe, do których
uczęszczało 532 dzieci, – otworzyła też 5 ochron, w których znalazło opiekę
i naukę 185 dzieci w wieku od lat 5 do 8-iu. – Wydział R. O. Sz. tzw. Koło
Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w r. 1916 założyło stałe Schronisko dla Dzieci,
które przytulało do 40 maleństw.
Z biegiem czasu, pomimo że rządy Niemców dawały się wszystkim we
znaki, starano się wrócić do życia normalnego.
Z instytucyj i towarzystw dawniej istniejących uruchomiły swą działalność:
Straż Ogniowa Ochotnicza, Tow. Rolnicze, Tow. Wzajemnego Kredytu, Stow.
Robotników Chrześcijańskich, Spółdzielcze Tow. Przyszłość, Tow. Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Tow. Krajoznawcze, Czytelnia dla Wszystkich i Resursa
Rzemieślnicza, odżyła i Polska Macierz Szkolna, poprzednio przez Moskali
zamknięta. Budzący się Łowicz nie zasklepiał się w sobie, ale żył życiem całej
Polski, wszystkie wypadki ogólnokrajowe odbijały się w nim głośnem echem,
i 125-ą rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja obchodzono tu w r. 1916 uroczystem nabożeństwem, pochodem i odczytami.
5 listopada t.r. Niemcy odczytali akt ogłoszenia niepodległości Polski przez
państwa centralne najpierw w sali Eosu wobec przedstawicieli miasta i wsi; potem powtórzono dla szerszej publiczności z balkonu magistratu. Łowiczanie
jednak nie wierzyli obietnicom niemieckim, i potajemnie zaciągali się do szeregów Polskiej Organizacji Wojskowej, której zwolennicy grupowali się Koło
Tow. „Piechur”. Wobec tego Niemcy aresztowali kierownika organizacji, znanego pod nazwiskiem Kominka, a Towarzystwo Piechura w r. 1917 zamknęli.
1 września 1917 r. odbyło się uroczyste otwarcie sądów polskich, a mianowicie sądu okręgowego. 15 października t.r. odbył się uroczysty Obchód Kościuszkowski, – potem nabożeństwo za duszę Sienkiewicza...
Pomimo pozornej swobody, choć i szkolnictwo przeszło w ręce władz polskich, niechęć ku Niemcom ciągle wzrastała, bo kiedy z jednej strony ogłaszali
się dobroczyńcami Polski, z drugiej – okrawali ją w Brześciu Litewskim, gdy
przy zawieraniu pokoju z Ukrainą, oddawali temu nowoutworzonemu państwu
i naszą Chełmszczyznę. Głos protestu zabrzmiał w kraju całym. Zaprotestował
i Magistrat łowicki wraz z Radą Miejską i na zebraniu 14 lutego 1918 r. napisał:
„Rada i Magistrat m. Łowicza stwierdzają, że w imię prawa narodu do stanowienia o sobie, naród polski, ufny w poparcie ludów całego cywilizowanego
świata, użyje wszelkich sił, aby cios ten odeprzeć i nie ustawać w walce o Niepodległe, Zjednoczone, Demokratyczne Państwo Polskie”.
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Grabież ziem polskich, grabież dobytku nawet z kościołów, bo zdzieranie
dachów miedzianych, zabieranie organów (z samej kolegjaty zabrali 500 piszczałek, co stanowiło stratę około 100 000 mk.), rozbijanie dzwonów, wzrastająca drożyzna, niedostatek, doprowadzały mieszkańców do ostateczności. Każdy
pytał: Kiedy się to skończy? – Toteż wieść o rychłej likwidacji okupacji niemieckiej przyjęto z wielką radością, jakkolwiek i z pewnem niedowierzaniem.
Aby przygotować się do przejęcia zarządu cywilnego od okupantów, utworzono
z przedstawicieli instytucyj społecznych Komitet Bezpieczeństwa, który miał
pomagać władzom polskim centralnym w obejmowaniu dalszych działów administracji miejscowej. Powstały sekcje Komitetu, mianowicie: Straż Bezpieczeństwa, Sekcja Aprowizacyjna i Sekcja Statystyczna, która miała obliczyć osoby,
odpowiednie do urzędów. Ale gdy Komitet organizował się zbyt powoli, Magistrat powierzył ostateczne jego skompletowanie ławnikowi Bronisławowi Łagowskiemu, oraz pp. Klejnie, Kisielińskiemu i Janowi Bączkowskiemu, komendantowi harcerzy.
Wywieszenie czerwonego sztandaru przez załogę niemiecką w dniu 11 listopada 1918, było zarazem i dla Polaków hasłem do działania. Porucznik polski
Gliniecki udał się do władz niemieckich, aby broń oddały; gdy się okazało, że te
już nie mają posłuchu, pp. Fr. Balcer i Łagowski zwrócili się z tem żądaniem
wprost do wiecujących żołnierzy. Tymczasem Straż Obywatelska zajmowała
posterunki, opuszczone przez Niemców, a Polska Organizacja Wojskowa pod
dowództwem porucznika Cieślaka i oddział harcerzy pod komendą J. Bączkowskiego rozbrajały opornych. Na żądanie burmistrzów Fr. Balcera i Gołębiowskiego naczelnik powiatu ustąpił wraz z całym personelem żydowskoniemieckim i oddał swą władzę w ręce L. Gołębiowskiego. Kasę powiatu objął
St. Xiężopolski, wydział gospodarczy – Wardyński (dyrektor Syndykatu Rolniczego), wydział leśny i budowlany – Karol Maciejko, pocztę – Lendzion, b. pomocnik naczelnika poczty za czasów rosyjskich. Kolejarze objęli majątek kolejowy i przystąpili do pracy. Niemcy w popłochu opuszczali Łowicz.
12 listopada – Obywatelska Straż Bezpieczeństwa aresztowała szpiegów.
13 t.m. przybył Komisarz Rządu Polskiego na obwód łowicki, Antoni Czajkowski i pułkownik wojsk polskich, Korewa, który został dowódcą okręgu wojskowego.
24 t.m. odbył się pochód narodowy, jako wyraz radości, iż Polska zrzuciła
hańbiące pęta niewoli. Nazajutrz P.P.S. urządziła manifestację. 29 t.m. Komitet
Bezpieczeństwa rozwiązał się.
Społeczeństwo łowickie wiodło życie wśród gorączkowej pracy, wiecowało, organizowało się, bo nie dość było wypędzić nieprzyjaciół, ale trzeba było
uregulować cały aparat wewnętrzny; do najbliższych też zadań należały wybory
do Rady Miejskiej i do Sejmu. W związku z tem ostatniem utworzył się Klub
Mieszczański, Klub Demokratyczny, Klub Bezpartyjny itd. Jednocześnie powstało Stow. Równouprawnienia Kobiet Polskich, a z tego wyłoniło się Koło
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Służby Narodowej Polek Chrześcijanek, które jako jedno z zadań swoich przyjęło opiekę nad Polskim Żołnierzem.
Wybory do Sejmu, poprzedzone bezustannemi zebraniami różnych ugrupowań, tak jak i w całym kraju, odbyły się 26 stycznia 1919 r.
2 lutego urządzono obchód setnej rocznicy śmierci Kilińskiego. Nabożeństwo odbyło się w kościele św. Ducha, gdzie w kaplicy szewckiej wmurowano
odpowiednią tablicę.
9 marca nastąpiły wybory do Rady Miejskiej.
W kwietniu przybyły do Łowicza pułki hallerczyków. 8 lipca owacyjnie
przyjmowano generała Józefa Hallera, który przyjechał na przegląd wojsk.
Trudno przeliczać wszystkie uroczystości narodowe, które się odbyły w tym
roku, jako to poświęcanie i wręczanie sztandarów, obchody rocznic itp.
Nadszedł rok 1920. Lato. Strach przed idącymi naprzód bolszewikami przejął wszystkich do głębi. W Łowiczu zaczęły się wiece pod hasłem jak najliczniejszego wstępowania do wojska i ratowania zagrożonej Ojczyzny.
Pośpieszono z ofiarami; ochotnicy dążyli do szeregów. A tymczasem przez
miasto znów przeciągały całe tabory uchodźców, nie z zachodu, jak w r. 1914,
lecz ze wschodnich naszych rubieży: jechali ci, co choć urodzili się i wychowali
na Mińszczyznie, Polakami byli z dziada i pradziada i opuszczali wszystko, by
przed nawałą bolszewicką przytulić się do swej Matki – Polski; jechali nasi
z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, znad Bugu, Narwi, a wreszcie i znad Wisły, bo wróg zdążał do Stolicy.
Społeczeństwo skupiło się ku wspólnemu działaniu. Przykład łączności dały przede wszystkiem kobiety, które zespoliły wszystkie swe organizacje, a więc
Koło Służby Narodowej P. Ch., Koło Ziemianek, Koło Matek Chrzestnych;
przyłączyły się członkinie: Związku Zawodowego Nauczycielstwa P. Sz. śr.,
Koła Rodziców, Czerwonego Krzyża, Stow. Robotników Chrześcijańskich
i utworzyły Samopomoc Narodową Kobiet Polskich. Organizacja ta pracowała
wspólnie z Komitetem Powiatowym, roztoczyła opiekę nad młodzieżą szkolną,
idącą do wojska, nad uchodźcami, miała na dworcach posterunki sanitarne
i gospodę żołnierską.
20 lipca ostatnie oddziały harcerzy i ochotników wyruszyły do walki. Linja
boju zbliżała się.
Cały gmach misjonarski, budynki około dawnego klasztoru bernardyńskiego i część domu po ks. emerytach obrócono na szpitale wojskowe. Czerwony
Krzyż urządził kursa sanitarne, bo łowiczanki zwartym szeregiem stanęły do
pracy szpitalnej przy rannych i chorych żołnierzach polskich, nie odmawiały też
opieki i jeńcom bolszewikom. Praca wrzała, a niepokój wzrastał, bo wróg przedzierał się od północy i zachodu, i zdawało się, że lada dnia, nim wejdzie do
Warszawy, Łowicz zaleje. Aż Bóg sprawił cud: 15 sierpnia bolszewicy na całej
linji odparci, cofają się. Odeszli.
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Długo, długo jeszcze krwawiła się rana naszej Ojczyzny, długo jeszcze
i w Łowiczu panował nastrój wojenny. W tym czasie znów przeciągały fale
uchodźców, aby wrócić, jeśli już nie do domu, to przynajmniej bliżej rodzinnego
zakątka. W reszcie szpitali liczba rannych i chorych tak zmalała, że wystarczył
szpital w budynkach pobernardyńskich; wobec tego w opróżnionym gmachu
pomisjonarskim uruchomiono szkoły i wszyscy zabrali się do dalszej pracy.
A z tych, co wyruszyli na bój w obronie Ojczyzny i zagród domowych i rodzin zagrożonych, jedni „wrócili z tarczą”, a drudzy „na tarczy”, a inni – inni
zostali daleko, czarna gruda ich pokrywa i jeno wiatr żałobnie nad nią zawodzi,
ale to ich ziemia, ich Polska Ziemia, za którą życie oddali, a z wiatru powiewem
dochodzi żałosne westchnienie rodaków i cichy szept: „Cześć Wam”.
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II. OPIS ŁOWICZA

Ł

owicz leży pod 52°11'1" szerokości północnej a 37°40'5" długości
wschodniej od Ferro. Położony jest w niskiej21 równinie nad Bzurą,
w okolicy przyjemnej i zdrowej, bo chociaż powietrze, wydobywające się
z bagien i trzęsawisk go otaczających (w ostatnich czasach znacznie osuszonych
przez przeprowadzenie dren i rowów) jest wilgotne, to jednak nie jest szkodliwe,
dzięki, jak to mówią tatarakowi, który tu rośnie w wielkiej ilości.
Jakkolwiek ani pod względem handlu, ani okazałością budowli i swą rozległością nie może wyrównać wielkim miastom naszym, to jednak liczy się do
znaczniejszych i porządniejszych.
Podług pomiaru, dokonanego w r. 1848, pod ulice i budowle zajęto 11 włók
21 morgów 57,67 prętów, a ponieważ cmentarze, błonia, łąki, wody, rowy
i wały wynosiły 9 włók, 10 mórg, 272,74 prętów, więc razem Łowicz obejmował 21 włók, 2 morgi 30 prętów 41 stóp miary nowopolskiej.
Za czasów moskiewskich był zaliczony co do prerogatyw – do miast 3. rzędu, a co do zaludnienia – do miast 35. rzędu22.
W r. 1920 liczba jego mieszkańców wraz z niestałymi wynosiła około 20
tysięcy, w tem żydów około 6 tys.
Chcąc bliżej poznać, czem Łowicz był dawniej, a czem jest dzisiaj i co
mianowicie zasługiwało w nim na uwagę, lub dziś jeszcze jest godnem widzenia, zrobimy szczegółowy jego przegląd, wychodząc ze stacji D. Ż. warszawskowiedeńskiej i postępując od domu do domu.
Stację dla drogi żelaznej, idącej do Łowicza z Warszawy, otworzono tu
1 listopada 1845 r., a w dniu 1 listopada 1861 r. nastąpiło publiczne otwarcie
przedłużenia linji z Łowicza do Bydgoszczy: odcinek ten nazwano warszawskobydgoskim.
Do roku 1861 Łowicz, położony przy szosie kalisko-warszawskiej, był
punktem, przez który szły towary zagraniczne dla stolicy i reszty kraju. Stąd
miasto odnosiło niemałe korzyści; ciągnęło je także i od pasażerów, którzy
21

Budynki stacji warszawsko-wiedeńskiej wyniesione nad poziom morza na 41 760 sążni, zaś
budynki linji kaliskiej na 40 670 sążni.
22
W r. 1878 Łowicz ubezpieczył swe budowle w Tow. Ogniowym na sumę 625 980 rb.
W r. 1880 ludności stałej było: mężczyzn 3731, kobiet 3889, czyli razem 7620 osób, w tem żydów
2837. Domów mieszkalnych w tymże roku było 296; różnych budowli murowanych razem 284, a
drewnianych 395.
W r. 1909 w 466 domach, ubezpieczonych na 1 605 850 rs. mieszkało 7627 mężczyzn, 6781
kobiet, a więc razem 14 408, w tej liczbie katolików 8478 osób. Dochód miasta wynosił 23 207 rs
12 kop, a rozchód 22 754 rb. 90 kop.
W r. 1919 budżet miasta był obliczony na 750 tys. marek.
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z bliższych i dalszych okolic tutaj końmi przyjeżdżać musieli. Lecz z chwilą
przedłużenia linji do granic pruskich droga żelazna, owa dźwignia bogactwa
kraju, na Łowicz wpłynęła ujemnie. Znaczenie miasta zredukowało się do znaczenia zwykłej stacji D. Ż.23; dwa doroczne jarmarki, sprowadzające dawniej
liczne tłumy zamożnych kupców i obywateli ziemskich, upadły, a hurtownicy
i znaczniejsi rzemieślnicy pozwijali swe interesy: toteż Łowicz zubożał i żył
tylko – nadzieją lepszej doli.
Obecnie Łowicz ma jeszcze drugą linję drogi żelaznej, mianowicie kaliską,
która została otwarta dla ruchu osobowego 14 listopada 1902 r. Okupanci Niemcy w czasie ostatniej wojny nazwali stację kaliską Łowiczem południowym,
w odróżnieniu od stacji drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, którą zwali
Łowiczem północnym.
Pierwszym budynkiem, jaki spotykamy, podążając ku miastu z dworca warszawsko-wiedeńskiego około ogrodu zawiadowcy stacji, jest b. Hotel Polski,
postawiony w r. 1850, następnie zamieniony na mieszkania prywatne.

Ulica Wjazdowa (3 Maja), w oddali były Hotel Polski i dworzec kolejowy

23

W ciągu roku 1878 sprzedano biletów osobowych 41 263, psich 95, a w miesiącu marcu 1879 r.
– biletów osobowych 3506 i 1 bilet dla psa. Wysłano zaś ze stacji Łowicz depesz prywatnych 139,
przyjęto 187. Wysłano towarów za frachtem zwyczajnym i pospiesznym pudów 81 293, od których pobrano rubli 3692 kop. 35.
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W r. 1877 mieścił się tu kantor fabryki maszyn i narzędzi rolniczych Gaberle i S-ki; sama fabryka stała tuż za hotelem przy drodze, prowadzącej do Arkadii. Pracowało w niej 10 ludzi, a produkcja roczna przedstawiła cyfrę 10 000
rubli. Wskutek słabego poparcia ze strony okolicznych obywateli, pochodzącego
może z tej przyczyny, że warsztaty prowadzone na małą skalę, dokonywały tylko drobnych reperacyj i nieznacznych zamówień, fabrykę wkrótce zamknięto,
a w pozostałych budowlach ulokowano wojsko.
Od stycznia 1906 r. w domu b. hotelu mieściła się nowo otworzona (po
strajku młodzieży szkolnej) Polska 3-klasowa prywatna Szkoła Miejska dla
chłopców, którą następnie przekształcono na 7-klas. szkołę handlową. Szkoła ta
przeniesiona w r. 1908 na ul. Podrzeczną, do gmachu obecnego „Eosu” została
zamknięta przez rząd moskiewski w 1911 r. z powodu, że jej uczniowie w dniu
3 maja zaśpiewali w kolegjacie „Boże coś Polskę”.
Obok hotelu przechodzą 2 drogi: jedna – to szosa bolimowska (prowadzi do
Arkadji), druga – to trakt warszawsko-kaliski, przeprowadzony w r. 1824 przez
pola, należące do b. folwarku ks. ks. misjonarzy.
Przy szosie bolimowskiej znajduje się od 1878 r. fabryka kafli pod firmą
B. Andrzejewskiego, a dalej odlewnia żelaza W. Srzednickiego, otwarta
w 1912 r. Przy odlewni są warsztaty mechaniczne i fabryka narzędzi rolniczych.
Przy tejże szosie, nad Zielkówką, wznosi się od 1903 r. Łowicka Fabryka
Nici – Ed. Schmidta, która przed wojną zatrudniała 20 osób.
Zaś przy trakcie warszawsko-kaliskim, ale już za mostem na Bzurze,
w 1913 r. założono fundamenta pod papiernię. Wypadki wojenne nie pozwoliły
jej wykończyć i uruchomić; obecnie amerykańska spółka Polaków „Pomoc”
nabyła pozostały budynek i urządza w nim fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych.
W odległości 300 sążni od miasta, a 35 od Bzury wznosi się nowa rzeźnia
miejska, zbudowana w r. 1903 za 38 tys. rubli.
Plantem D. Ż. można dojść do drugiego mostu na Bzurze, wzniesionego
w r. 1860. Most ten żelazny długości 342 stóp angielskich, zbudowany z belek
kratowych, śmiałą i piękną budową nie ustępował zagranicznym tego rodzaju
dziełom. W czasie wojny 1914 r. uległ dwukrotnemu zniszczeniu, ostatecznie
został naprawiony przez Niemców.
Z mostu tego przedstawia się widok na przedmieście, zwane Korabką.
Dawniej była to ulica przeprowadzona na gruntach miejskich; przy niej postawiono kilka domów, które należały bądź to do miasta, bądź to do administracji
Księstwa Łowickiego. Nie tak dawno jeszcze, stał tu młyn wodny, zwany Korab
albo Bzura, niegdyś własność arcybiskupów gnieźnieńskich. Obecnie od 1911 r.
wznosi się tu fabryka cykorji i suszarnia owoców i warzyw, własność H. Zudnika, który w 1912 r. zakontraktował 500 morgów cykorji.

59

W ostatnich dziesiątkach lat Korabka bardzo się zabudowała i obejmuje nie
tylko przestrzeń nadbrzeżną od mostu żelaznego, aż do mostu przy trakcie warszawskim, ale sięga w głąb do cmentarza prawosławnego.
Cofnąwszy się z linji D. Ż. wchodzimy na ulicę Wjazdową, przeprowadzoną w r. 1824 przez posesje ks. ks. misjonarzy. Tu spotykamy składy Syndykatu Rolniczego, a dalej gmach pocztowy, zbudowany w r. 1829 (za rub. 9180)
również na gruntach tychże księży. Są dowody piśmienne, że od czasu arcybiskupów Szembeków pocztmistrzami w Łowiczu byli Libscy, którzy w r. 1810
posiadali folwark przy ul. Glinki (gdzie obecnie kościół marjawicki) i tam była
poczta. W r. 1860 w Łowiczu był urząd pocztowy I klasy i do niego należało
10 innych poczt. Poczthalterja liczyła 24 koni. W r. 1886 przy poczcie urządzono stację telegraficzną międzynarodową, a w r. 1890 otwarto kasę pocztowooszczędnościową24.
Za pocztą znajduje się zakład kamieniarsko-rzeźbiarski Br. Łagowskiego.
Przechodząc około dawnego folwarku ks. ks. misjonarzy, później (1883 r.)
Zaborowskiego, obecnie składów węgla i wapna, dochodzimy do ulicy Kaczew,
Tkaczew ongi Stodolnej. Na rogu tej ulicy na gruntach ogrodu pomisjonarskiego
stoi fabryka garnków i naczyń glinianych tzw. kamiennych, założona w r. 1875,
w której w 1880 r. 21 ludzi wyprodukowało towaru za 14 200 rubli. Właściciel
fabryki M. Weksztein za okazy przedstawione na wystawach, otrzymał kilka
medali25.
W drugiej części tegoż ogrodu na rogu Rynku im. Kościuszki (przed 1917
r. zwano go Starym Rynkiem) spotykamy okazały gmach pomisjonarski,
w którym oprócz kaplicy św. Karola Boromeusza mieszczą się i średnie szkoły
państwowe: Gimnazjum Żeńskie im. J. U. Niemcewicza, Gimnazjum Męskie
im. Księcia Józefa Poniatowskiego – i Seminarjum Nauczycielskie Męskie; przy
tem ostatniem Tow. Krajoznawcze prowadzi stację meteorologiczną.
Gmach ten wraz z kaplicą ufundował arcyb. Radziejowski, przeznaczając
go na seminarjum duchowne księży świeckich i dla ks. ks. misjonarzy, których
tu sprowadził w 1689 r. Seminarjum duchowne już poprzednio egzystowało
w Łowiczu i za panowania Wazów należało do szkół Akademickich.
W r. 1659 Samuel Przecławski h. Krupka, dziekan łowicki, umierając „kilka tysięcy wysypał na fundację Seminarji w Łowiczu”. Arcyb. Radziejowski
oddał je pod zarząd ks. ks. misjonarzy, a na jego utrzymanie kupił dobra Dmoszyn i Cyrusową Wolę z przyległościami i zapisał (w 1694 r.) 60 tys. tynfów,
24

W r. 1878 sprzedano kopert, marek i listów otwartych 42 793 wartości rubli 3622 kop. 33. Wysłano przesyłek 5778. Przyjęto listów tylko w m. styczniu 1879 r. – 7158, a gazet odebrano 193.
Do ekspedycji pocztowej przychodziły osobno paczki z gazetami i listami dla stacyj mniejszych:
w Głownie, Bielawach, Sannikach i Sochaczewie. Poczthalterja łowicka dla wygody publiki
utrzymywała 6 koni.
25
W r. 1878 na wystawie w Warszawie – medal brązowy a w r. 1832 na Wystawie w Moskwie –
dyplom honorowy.
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zahypotekowanych na Żurawicy w obwodzie przemyskim. Misjonarze zagwarantowali, iż na tę fundację pomiędzy innymi będą przyjmowali „wiecznemi
czasy 2 kleryków, patrjotów m. Łowicza za poprzedzającem zleceniem Magistratu”. Do posesji, otrzymanej od prymasa, w 1701 r. dokupili 3 domy nadto
place i grunta.
Arcyb. Stanisław Szembek w r. 1705 gmachy seminaryjskie rozszerzył i na
dalszą „fabrykę” zapisał w testamencie 2000 talarów bitych. W r. 1717 M. Olszewski h. Orla, chorąży rawski, zapisał na tę instytucję 50 tys. zł. p. Gmachy
skończono budować w r. 1730, ale otynkowano je dopiero w r. 1826.
Były na nich napisy. Od wewnątrz dziedzińca: – „Tu młódź duchowna
kształci się do posługi ołtarza i na posłannictwo do prostaczków; aby im wskazać drogę”. A nad drzwiami od strony tynku – „Dom Zgromadzenia Księży Misjonarzy wraz z Seminarjum Michał Radziejowski wzniósł w 1689 r.”.

Gmach pomisjonarski

Seminarjum było nieliczne; w ostatnich latach istnienia kształciło 6 do 10
kleryków. Gdy nadeszły czasy przewrotów politycznych i przeznaczenie gmachów seminaryjskich ulegało rozlicznym zmianom. W r. 1796 Prusacy urządzili
w nich szpital, w r. 1810 zajął je 2-gi pułk galicyjsko-francuski, – a potem po
usunięciu nawet i kleryków – umieszczono tu lazaret wojskowy.
Przywrócone Seminarjum przetrwało do roku 1819, w którym je ostatecznie zamknięto. Wskutek starań, podjętych przez duchowieństwo w latach
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30-tych i 50-tych, miało być ponownie otworzone, ale kasata zakonów w r. 1865
uniemożliwiła te zamiary.
Opróżniony lokal został zajęty w r. 1821 w jednej części przez ks. ks. pijarów na szkołę wydziałową (przeniesioną ze zrujnowanego kolegjum), w drugiej
na Instytut Nauczycieli Elementarnych, czyli Szkolę Nauczycielską, przeniesioną z gmachu pobernardyńskiego.
Szkoła wydziałowa26 zostawała pod kierunkiem ks. ks. pijarów do r. 1831,
następnie oddano ją pod zarząd osób świeckich; z biegiem czasu przemieniono
ją na obwodową (około 1837 r.), na powiatową (około 1843 r.), na 4-klasową
szkołę filologiczną, w 1863 na 5-klasową ogólną, w r. 1866 – 5-tą klasę zamknięto, w r. 1867 było progimnazjum realne, wreszcie 7-klasowa szkoła realna27. Instytut Nauczycielski28 przetrwał tu do r. 1845 i stąd został przeniesiony
do Radzymina.
W gmachu misjonarskim do października 1862 r. mieścił się i konsystorz
łowicki, który między innemi sprawami rozpatrywał cuda św. Józefa w Kaliszu.
Bogate archiwum konsystorskie, sięgające początkiem r. 1466, zawierało dawne
akta Oficjałatu Gnieźnieńskiego w Łowiczu, Officium łowickie z 1480 roku,
dowody do kanonizacji sługi Bożego Rafała Chylińskiego i bł. Kunegundy. Po
skasowaniu konsystorza zostało przewiezione do Warszawy i włączone do archiwum konsystorza archidiecezjalnego.
W r. 1863 w gmachu było więzienie i stąd Moskale wywieźli na stracenie
Wincentego Bunszusza, żołnierza pułku grenadjerów rosyjskich, rozstrzelanego
30 marca 1863 r. za udział w powstaniu, – i Adolfa Schoppego, ekspedytora
poczty we wsi Plecka Dąbrowa (kutnowskie), który został ujęty jako organizator
żandarmów wieszających i powieszony w Łowiczu na Nowym Rynku.
Jakkolwiek gmach ten przechodził tak różne koleje i nadawano mu coraz to
inne przeznaczenie, to jednak aż do ostatecznej kasaty zakonów w Królestwie
tj. do r. 1865 był uważany za własność ks. ks. misjonarzy; którzy w nim stale
mieszkali, i szkoły mieściły się w lokalach zakontraktowanych od tych księży.
Dopiero od 1865 r. przeszedł na własność rządu.
Korytarze mieszkania ks. ks. misjonarzy były przyozdobione portretami arcybiskupów gnieźnieńskich: 60 z nich pochodziło z daru arcyb. Krasickiego,

26

W r. 1820|21 było 6 nauczycieli a 90 uczniów, w r. 1824 – 7 nauczycieli, 125 uczniów,
w r. 1825 – 7 nauczycieli 145 uczniów, w r. 1829|30 – 7 nauczycieli, 193 uczniów.
27
W szkole realnej w r. 1879 było 316 uczniów, a 15 zwierzchników i nauczycieli. Utrzymanie jej
kosztowało 22 189 r. 34 kop., a uczniowie zapłacili tylko 5090 rs. Bibljoteka szkolna liczyła dzieł
różnej treści tomów 4933 – Gabinet fizyczny posiadał 243 przyrządy, a do historji naturalnej 1235
okazów. W czasie wojny 1914 r. gabinety uległy częściowemu zniszczeniu, obecnie Dyrekcja
gimnazjum stara się przyprowadzić je do porządku. Praca, co do uporządkowania i skatalogowania
biblioteki – również w toku.
28
W Instytucie Nauczycielskim w r. 1824 – nauczycieli 5, a uczniów 40, w r. 1825 – nauczycieli
5, a uczniów 49.
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portrety jego następców dokompletowal superjor Klimaszewski. Po usunięciu
księży z tego gmachu do Domu ks. ks. Emerytów w r. 1867 portrety przeniesiono do Warszawy, do seminarjum duchownego diecezjalnego.
Część bibljoteki ks. misjonarzy niegdyś bardzo bogatej, liczącej do 15 tys.
dzieł, włączono do księgozbioru szkolnego, resztę zaś 4138 książek przewieziono na plebanję do Nieborowa, gdzie stała się zawiązkiem bibljoteki dekanalnej.
Od r. 1867 mieściło się tu i 3-klasowe progimnazjum żeńskie29, które
w r. 1897 zostało przeniesione do Puław. Wznowione w Łowiczu w r. 1900,
jako 4-klasowe, zostało w r. 1912 pomieszczone w gmachu po szpitalu wojskowym przy ul. Piotrkowskiej, gdzie następnie otworzono 5-tą i 6-tą klasę.
Lecz wróćmy do gmachu misjonarskiego.
W czasie ostatniej wojny w r. 1914 był w nim szpital wojsk rosyjskich, potem zajmowali go Niemcy, ale w r. 1915 oddali go Radzie Opiekuńczej Szkolnej, która umieściła w nim szkoły średnie: 7-klasowe gimnazjum żeńskie (na
razie 4 klasy normalne, wstępną i podstępną – 155 uczennic) i 7-klasową męską
szkołę realną z łaciną (na razie 5 klas i wstępną – 169 uczniów.).
27 września 1916 r. zostało tu otworzone Seminarium Nauczycielskie30
z kursem 4-letnim, i bursa dla seminarzystów. W czasie wakacji letnich 1917 r.
i 1918 tu się odbyły Kursa Wakacyjne dla Nauczycieli, urządzone staraniem
miejscowego Oddziału Macierzy Szkolnej i Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego. Kursa dla analfabetów, szkoła dokształcająca, wieczorna dla młodzieży rzemieślniczej (od listopada 1918 r.) również tu znalazły pomieszczenie. W miesiącach letnich 1919 r. w gmachu kwaterowali hallerczycy, a w lecie 1920 r. mieścił się sąd wojenny grodzieński, Schronisko dla Nauczycieli Uchodźców, koszary oddziałów ochotniczych, wreszcie szpitale wojskowe na 800 chorych.
W lipcu t.r. z dziedzińca szkolnego wyruszyli na bój skauci łowiccy i oddziały ochotników. Niestety, została po nich bardzo smutna, choć zaszczytna
pamiątka: ponieważ 4 z nich poległo, a jeden umarł w szpitalu już jako żołnierz,
więc w zewnętrzną ścianę gmachu od Starego Rynku, blisko wejścia do kaplicy
wmurowano tablicę, na razie prowizoryczną, z napisem:
„Pamięci bohaterskich obrońców Ojczyzny, poległych w walce z najazdem
moskiewskim w lecie R. P. 1920, uczniów gimnazjum: Józefa Witeski, Władysława Donaja, Zygmunta Sobkiewicza, Piotra Balei i ucznia Seminarjum Nauczycielskiego Zygmunta Mąkowskiego”.
Krwią własną zapisali się uczniowie szkół łowickich w dziejach obrony
Polski.

29

W r. 1878 były w niem 62 uczennice, a 18 nauczycieli i przełożonych. Utrzymanie go kosztowało 5654 rubli 5 kop. Biblioteka liczyła 1189 książek wartości 1517 rs. 29 kop.
30
Wpis wynosił 60 rs. rocznie. Za internat nic nie liczono. Koszta stołowania uczniowie opłacali
stosownie do wydatków.
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W ogóle szkoły łowickie, tak z czasów ostatnich, to jest te, które mieściły
się w gmachu misjonarskim, jak i dawniejsze, chlubnie zaznaczyły się w dziejach kultury i zawsze liczono je do lepszych w kraju. Z nich to oprócz wyżej
w historji miasta wymienionych łowiczaków wyszli tacy mężowie, jak w wieku
XVI – Kłodziński Maciej, teolog, mąż wielce uczony, sekretarz Stefana Batorego, tłumacz z włoskiego. W wieku XVIII – Makowski Bonawentura, prowincjał
franciszkański, historyk zakonu, autor wielu dzieł. Wiśniewski Antoni – uczeń
pijarski, a następnie prowincjał pijarów, fizyk, matematyk i wierszopis.
W wieku XIX – wyżej wspomniany ks. Andrzej Pohl, misjonarz; Antoni
Józef Szabrański ur. w Łowiczu 1801 r., uczeń szkoły pijarskiej, skończył uniwersytet warszawski, prawnik, poeta, redaktor „Dziennika Powszechnego”, założyciel Bibljoteki Warszawskiej, wydał „Panorama literatury polskiej i zagranicznej” (Warszawa 1836 r.); ks. Jan Bogdan, ur. w Łowiczu r. 1813, kanonik
warszawski, słynny kaznodzieja; Ludwik Twarowski, który około 1838 r. był
w Instytucie Pedagogicznym w Łowiczu, a następnie przez 30 lat kierował szkołą niższą rolniczą w Warszawie, zm. 1868 r; Artur Wołyński, ur. r. 1844, członek Rządu Narodowego w 1863 r. prawnik, historyk, założył Muzeum Kopernika w Rzymie i uczonemi pracami o tym wielkim astronomie przekonał świat, iż
był on Polakiem. Wołyński – to człowiek nadzwyczaj uprzejmy i szerokiej wiedzy, mile przez wszystkich wspominany i widziany, toteż król włoski, Wiktor
Emanuel, oceniając jego zasługi i pracę, jako niestrudzonemu badaczowi ofiarował spinkę z królewską koroną, a król Humbert – krzyż korony włoskiej; Józef
Chełmoński, znany artysta-malarz; Władysław Nowicki ur. 1846 r. skończył
Szkołę Główną w Warszawie, pracował na polu naukowem, pedagogicznem
i literackiem; Feliks Witkowski, skończył Szkołę Główną w Warszawie, jako
nauczyciel pracował w szkołach średnich i w Instytucie Głuchoniemych
i Ociemniałych w Warszawie, oddany całą duszą tym upośledzonym, oprócz
innych prac pedagogicznych ogłosił drukiem i cały szereg artykułów o sposobie
ich nauczania; ks. Ignacy Polkowski, badacz naszej przeszłości dziejowej, historyk, członek Akademji Umiejętności w Krakowie, autor „Katedry Gnieźnieńskiej” i bardzo wielu dzieł uczonych, zm. 1888 r., ks. Władysław Knapiński, ur.
w r. 1838, uczony rektor Uniwersytetu Krakowskiego, współpracownik Encyklopedii kościelnej ks. Nowodworskiego, pracował nad historją Kościoła w Polsce i nad bibljografią, zm. 1910 r.; Kazimierz Filipowski, ur. 1840 r. dziennikarz; Hippolit Tarczyński, nauczyciel, pisarz dla ludu. Szczęsny Jastrzębowski,
zbieracz, etnograf, założyciel stałej wystawy etnograficznej w Warszawie; ks.
Władysław Dębicki, apologeta katolicki, filolog, myśliciel, pedagog, autor wielu
prac filozoficznych; Stanisław Mieczyński, literat, krytyk, pedagog; Władysław
Kazimierz Tarczyński, ur. w Łowiczu w r. 1878, skończył politechnikę w Karlsruhe, poświęcił się elektrotechnice, prace swoje drukował w „Przeglądzie
Technicznym”; Stanisław Noakowski, profesor Politechniki Warszawskiej;
Ignacy Kossobudzki, dziennikarz kompozytor; Marjan Jakowski słuchał medy-
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cyny w uniwersytecie warszawskim, wzięty lekarz, ordynator szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, redaktor „Pamiętnika Tow. Lekarskiego Warszawskiego” i „Przeglądu Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego”, zostawił poważne prace medyczne, zm. w Warszawie 1921 r.; Leon Kruszyński, łowiczanin, lekarz
weterynarji, autor wielu prac z zakresu swej specjalności. Teodora z Oppmanów
Męczkowska, jedna z pionierek ruchu naukowego pomiędzy kobietami, z najwyższem odznaczeniem skończyła wydział przyrodniczy w Genewie, pracuje na
polu naukowem i pedagogicznem. Zapewne uczniami szkół w Łowiczu byli tu
urodzeni: Walenty Stęszewski dr medycyny, ur. w r. 1796 Antoni Emanuel Passecki, który w r. 1834 w Montpellier otrzymał stopień dr medycyny; Gustaw
Ludwik Schwartz, ur. w r. 1811, pastor ewangielicki, autor kościelny; Agnieszka
Helwich ur. w r. 1823, założycielka Schroniska dla Nauczycielek w Warszawie
i jego kierowniczka, ks. Kwiryn Służewski ur. w r. 1836, reformat, słynny kaznodzieja.
Kaplica św. Karola Boromeusza, zwana prymasowską, została ufundowana przez arcyb. Radziejowskiego. Pokrycie jej malaturami al fresco, przedstawiającemi sceny z życia św. Karola Boromeusza, kosztowało 1400 dukatów.
Arcyb. Stanisław Szembek przyozdobił ją nowemi ołtarzami i różnemi aparatami. Ołtarzy było 5, a mianowicie Pana Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej
Częstochow., św. Pawła, apostoła, św. Wincentego a Paulo i św. Karola Boromeusza. Obok wielkiego ołtarza wisiały 2 portrety: arcyb. Radziejowskiego
z widokiem gmachu misjonarskiego – i arcyb. Stanisł. Szembeka z widokiem
kolegjaty (obecnie wiszą w kolegjacie). Przy ołtarzu św. Karola Boromeusza
wisiał obraz św. Urszuli z towarzyszkami, odznaczający się znacznemi rozmiarami.
W r. 1886 Moskale zabrali kaplicę na cerkiew parafjalną. Wskutek tego
wielki ołtarz z cennym obrazem Chrystusa na krzyżu został przewieziony do
kościoła w Aleksandrowie Pogranicznym, a obraz Najśw. Panny z Dzieciątkiem
Jezus na ręku, której sukienka srebrna jest arcydziełem smaku i sztuki pozłotniczej, przeniesiona do pobliskiego Nieborowa i umieszczono w pałacowej kaplicy książąt Radziwiłłów. Piękne tabernaculum z dębu i hebanu, ozdobione płaskorzeźbami na blasze srebrnej, i monstrancję z XVII wieku, misternej roboty,
ofiarowano do kościoła w Nieborowie. Cztery ołtarze boczne z 3 obrazami, organy i jeden dzwon umieszczono w kościele św. Leonarda, piękne ławki ustawiono w kaplicy Przenajświętszego Sakramentu w kolegjacie w Łowiczu. Reszta ławek i niektóre obrazy stały się własnością kościoła w Rokitnie (pod Błoniem). Kosztownemi aparatami kościelnemi i obrazami, pochodzącemi z darów
arcyb. Radziejowskiego, St. Szembeka, Teodora Potockiego i innych, podzieliły
się: kolegjata i kościół popijarski w Łowiczu. Filungi z obicia ścian w zakrystji
są w Muzeum Łowickiem. Dozór cerkiewny, zostawszy panem tak pięknej budowli, swobodnie w niej gospodarował, przerabiając lub usuwając to, co mu się
nie podobało; więc zdjęto ze szczytu gmachu dwa wazony z blachy miedzianej
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i w r. 1889 sprzedano je za 120 rs. Michałowi ks. Radziwiłłowi, który ustawił je
w Nieborowie na słupach bramy wjazdowej przed pałacem.
Tablicę erekcyjną z zewnątrz gmachu również usunięto (była w bibljotece
szkolnej), znikły i starożytne magoty tj. zakończenia rynien, wyobrażające smoki, nawet kompas zniweczono. Wewnątrz kaplicy zatarto piękny obraz, malowany al fresco na ścianie nad wielkim ołtarzem, a Wereszczagin, nauczyciel
z Siennicy, w r. 1889 namalował na nim chrzest Pana Jezusa. Zostało jednak
freskowane sklepienie, przedstawiające sceny z życia św. Karola Boromeusza,
zostały piękne gipsatury, ocalała „Ofiara Abrahama” wymalowana przez A. M.
P. F. na sklepieniu dawnej zakrystji (obecnie klasy gimnazjum żeńskiego). Przechowały się też okazałe kraty żelazne między przedsionkiem a samą kaplicą,
i dwie kropielnice z czarnego marmuru, gustownie na kształt konch wyrobione.
W r. 1902 od ulicy Wjazdowej przystawiono dzwonnicę, która cały gmach
zeszpeciła.
Ale wojna 1914 dokonała przewrotu. Po wejściu Niemców cerkiew została
zamknięta, a po pewnym czasie władze niemieckie oddały ją katolikom. 25 listopada 1916 r. z krzyżów prawosławnych, będących na dachu kaplicy, usunięto
poprzecznice, a w r. 1917 rozebrano dzwonnicę. Kaplicę wewnątrz uporządkowano, odmalowano i 21 października 1917 r. ks. dziekan Jan Niemira, proboszcz
św. Ducha, kanonik warszawski, dokonał jej poświęcenia. Odtąd odprawiają się
w niej nabożeństwa katolickie dla młodzieży szkół średnich.
Obecnie jest tu tylko 1 ołtarz, przywrócony z kościoła św. Leonarda. Obraz,
w nim umieszczony, z r. 1718, przedstawia nawrócenie św. Pawła. Herb nad
ołtarzem świadczy, że to fundacja arcyb. Stanisława Szembeka.
W podziemiach kaplicy chowano ks. misjonarzy. W r. 1834 spoczął tu ks.
Kasper Kłopotowski, sławny kaznodzieja ludowy, a w r. 1863 złożono i ks. Antoniego Putiatyckiego, uczonego teologa i matematyka, profesora Seminarjum
Duchownego warszawskiego, autora wielu dzieł, którego „Mały katechizm”
wielokrotnie przedrukowywany, był powszechnie zalecony jako najlepszy do
nauki pierwszych zasad religji. Gdy kaplicę zabierano na cerkiew, zwłoki te
tajemnie przewieziono na cmentarz kolegiacki.
Przy Starym Rynku na rogu ulicy Mostowej, na placach po zgorzałych w r.
1824 domach, w r. 1866 założono ogród publiczny spacerowy, zwany urzędownie ogrodem Hipolita, przez lud zaś ogrodem Saskim.
Nie od rzeczy może będzie, jeżeli wspomnę, iż w jednym z tych domków,
stojących niegdyś na tym placu, mieszkał nie tak dawno zmarły piekarz J., któremu podczas pogorzeli, kiedy jedni szli z pomocą, drudzy z szufladami pieniądze rabowali, i dlatego długi czas mówiono, że nie tylko w Warszawie, lecz
i w Łowiczu niejeden umaczał ręce w oleju.
Na ulicy Mostowej pod N. 8 (dawniej 27-28) są warsztaty tkackie, gdzie
wyrabiano piękne samodziały podług wzorów ludowych, głównie księżackich
i kurpiowskich; przed wojną wyroby te były bardzo cenione i miały szeroki ry-
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nek zbytu. W domu pod N. 3. (5-6) za czasów moskiewskich mieścił się sąd
powiatowy i kasa okręgowa. Po wznowieniu w r. 1917 sądownictwa polskiego
miał tu swą siedzibę Sąd Okręgowy i był tu aż do czasu przeniesienia na ulicę
Podrzeczną. Obecnie urządzono w nim biura wojskowe.
Na końcu ulicy Mostowej stała brama miejska murowana. Nad jej sklepieniem była izba z oknami, pomiędzy któremi wisiał obraz św. Wawrzyńca.
W czasie oktawy tego świętego lud palił tu światło i śpiewał pieśni nabożne.
Za bramą po lewej stronie stał dom proboszczowski, w którym z mocy
erekcji sprzedawano piwo.
Z ulicy Mostowej – nad rzeką – przechodzimy na ulicę Kaczew (dawniej
przedmieście Kaczew, inaczej Kaczyniec, Tkaczew), która dochodzi do Końskiego Targu. W r. 1702 zupełnie zgorzała, tak że w r. 1783 były na niej tylko
2 domy mieszkalne; później miał stanąć browar. Od tej ulicy szła droga prowadząca do młyna arcybiskupiego, stojącego na Bzurze.
Obecnie na rogu ulicy Tkaczew stoi łaźnia miejska, zbudowana w r. 1902
za 16 307 rb. Zostaje ona pod zarządem Tow. Higjenicznego.
Dawniej pomiędzy ulicą Kaczew a Mostową, nad rzeką, stała rzeźnia miejska; po wybudowaniu nowej za miastem rozebrano ją w r. 1903.
Przez most drewniany na Bzurze, będący własnością kasy miejskiej, dochodzimy do placu, zwanego Świńską Krzywdą. Tu przed kilkudziesięciu laty
stała murowana karczma, nosząca miano Wesołej, – dziś przerobiona na dom
prywatny bardzo uszkodzony przez wojnę. W r. 1864 była tu fabryka zapałek
M. Skendla. Obecnie na przyległych gruntach budują międlarnię lnu.
Naprzeciwko Wesołej, przy drodze, stoi figura św. Jana Nepomucena z napisem, wyrytym na tablicy marmurowej: „św. Janie Nepomucenie módl się za
nami do Boga, niech przez Ciebie będzie od nas oddalona niesława i trwoga.
M. i A. S. 1852 r.”, postawili ją Maciej i Antonina Służewscy.
Obok Wesołej rozchodzą się 3 drogi, prowadzące na 3 cmentarze: katolicki
dla parafji kolegjaty, ewangielicki i prawosławny.
Przy drodze do Sannik, której bocznica, przechodząc obok folwarku na Blichu, prowadzi do wsi Małszyce i łączy się z szosą kutnowską, znajduje się
cmentarz katolicki, założony w r. 1843.
Początkowo cmentarz dla parafji kolegjaty znajdował się obok kościoła św.
Leonarda. Po jego zamknięciu w r. 1820, cmentarz katolicki dla obu parafij założono w pobliżu gór Szubienicznych, przy drodze do wsi Strzelcewa. Ale ponieważ było to daleko od miasta, więc parafjanie św. Ducha od r. 1823 grzebali
się na cmentarzu za Bratkowicami na tzw. Emaus. – Gdy w r. 1842 Moskale
pochowali na cmentarzu pod Strzelcewem Kaczurę, samobójcę, wyznania prawosławnego, a następnie zaszły i inne nieporozumienia, parafjanie kolegiaty
założyli drugi cmentarz – na gruntach Administracji Księstwa Łowickiego i tu
się chowają od roku 1843. Tegoż roku 10 września Andrzej i Wiktorja Bartoszewscy postawili na nim krzyż drewniany. W r. 1867 otoczono go murem.
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Ksiądz Antoni Chmielowski, wikarjusz kolegjacki, mąż wielce uczony, autor
wielu prac religijnych, który pod koniec życia osiadł w Jerozolimie, uporządkował go i wystawił na nim domek dla stałego stróża. W r. 1904 ks. prałat Andrzej
Retke podzielił go na kwatery, a przy ulicach umieścił napisy z nazwami. Ponieważ w czasie wojny 1914 r. Niemcy urządzili tu cmentarz wojskowy, przeznaczając jeden plac dla swoich żołnierzy, a drugi dla rosyjskich, a przez to
wkrótce zabrakło miejsca dla ludności cywilnej, więc w ostatnich latach znacznie go rozszerzono przez przybranie gruntów, w sąsiedztwie leżących.
Na cmentarzu stoi kaplica, ufundowana w r. 1883 przez Józefa Laskowskiego, herbu Korab, pułkownika 8-ej artyleryjskiej brygady wojsk rosyjskich,
wzniesiona w stylu gotyckim podług planu, wykonanego przez Ferdynanda
Eichhorna, budowniczego łowickiego. W ołtarzu z marmuru znajduje się rzeźba
– Chrystus Pan na krzyżu. W ścianę wewnętrzną wmurowano tablicę pamiątkową żony fundatora, Karoliny z Trejdenów Laskowskiej, zmarłej 7 stycznia 1882
r. w 32. roku życia. W podziemiu spoczywają zwłoki obojga małżonków.
W dzień procesji krzyżowej odprawia się tu Msza św.
Pomiędzy leżącymi na tym cmentarzu zasługują na uwagę księża: Henryk
Ludwik Plater, biskup-sufragan łowicki, mąż uczony, wielkiej prostoty i nadzwyczajnego miłosierdzia, który wszystko, co miał rozdawał ubogim; um. 1868
r. Kapelan jego Antoni Ojrowski, który zmarł w r. 1882 jako proboszcz św. Ducha. Jan Wąsowski, prałat – dziekan kolegjaty, długoletni prowizor Domu ks.
Emerytów, zm. 1885 r. Hieronim Zimowski, prałat-archidjakon kolegjaty, zmarł
w 1895 r.31, Jan Bieniecki, Podlasiak, wielki miłośnik ubogich; jako rektor kościoła popijarskiego, wszystkie swe pieniądze wydał na reperację organów;
zmarł 3 listopada 1881 r. z tęsknoty za ukochanem Podlasiem, do którego nie
mógł wrócić. Leonard Gargilewicz, pijar, zm. 1872 r., Andrzej Michalczewski,
misjonarz, zm. 1869 r., Piotr – kanonik i Bartłomiej – prałat archidjakon, bracia
Michałowscy (mają pomnik w kolegjacie). Antoni Putiatycki, misjonarz, którego
zwłoki przeniesiono z podziemi kaplicy prymasowskiej – tj. pomisjonarskiej.
Juljan Turulski, który w r. 1831 służył w 3-im pułku strzelców, zostawszy księdzem, stawiał kościół w Bełchowie, umarł w r. 1879 jako rektor kościoła popijarskiego w Łowiczu. Szczepan Łasicki, prałat-prepozyt kolegjaty, b. profesor
Seminarjum Archidiecezjalnego w Warszawie, zm. 1902 r.; mowy jego są drukowane w „Homiletyce”. Teodor Mościcki, prefekt szkół średnich, kapelan
Straży Ogniowej, zm. 1910 r. Marceli Karpiński, prałat kolegjaty, wielki mówca, zbieracz i znawca dzieł sztuki; zm. 1919 r.
Ludzie nauki: Stanisław Lisiecki, dr medycyny uniwersytetu paryskiego,
który napisał dzieło o gorączce tyfoidalnej: „De la fievre typhoide”, zm. 1848 r.
Stanisław Tyrchowski, dr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, rejent, zmarły
31

Dwaj ostatni spoczywają w grobie, który pułkownik Laskowski ofiarował duchowieństwu kolegjaty łowickiej.
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w roku 1896, wydał w języku rosyjskim podręcznik dla rejentów. Nadto: Teofil
Sikorski, nauczyciel szkoły realnej, autor gramatyki niemieckiej, zm. 1882 r.
Bronisław Roman Przyrembel, magister prawa i administracji, sekretarz hipoteczny, b. redaktor i wydawca „Ogniska Domowego”, który pisywał pod pseudonimem Romana Nowiny i kilka prac wydał oddzielnie; zm. 1892 r. Antoni
Dominowski, nauczyciel szkoły powiatowej, pisywał wiersze, pełne gorącego
uczucia; zm. 1860 r. Konstanty Konopacki, podczas powstania 1863 r. całe swe
mienie oddał na potrzeby Ojczyzny. Rząd Narodowy, gdy zamykał swą działalność, zwrócił mu część pieniędzy, ale Konapacki uważając je za własność narodową, obficie niemi szafował na dobro publiczne; więc kiedy ukończył Szkołę
Główną w Warszawie i został rejentem w Łowiczu, utworzył stypendjum dla
ucznia łowickiej szkoły realnej, zrobił zapis na Tow. PożyczkowoOszczędnościowe, wspomagał Nazaret dla Chłopców, był kuratorem szpitala
powiatowego i członkiem wszystkich miejscowych instytucyj dobroczynnych.
Pisywał różne artykuły do „Gazety Warszawskiej”; zm. 1910 r. Syn jego Jan
Konopacki, artysta malarz, ilustrator wielu dzieł. Kurtynę jego pędzla z widokiem Łowicza posiadał teatr Straży Ogniowej w Łowiczu; zm. 1894 r. Tomasz
Karol Pelletier, budowniczy, zbieracz pamiątek, którego humoreski i szarady
drukowały pisma warszawskie, zm. 1870 r. Mareński Wiktor, drukował swe
wiersze w „Łowiczaninie” jako Mari; zm. 1914 r. Michał Raś, rzeźbiarz; jego
dłuta są figury świętych na ołtarzu w kaplicy Tarnowskich w kolegjacie; zm.
1863 r. Roch Myszyński, organista i dyrektor chóru w kolegjacie, kompozytor,
zm. 1899 r. Anna Halina Brzozowska, utalentowana skrzypaczka, zm. 1913 r.
Teresa z Brühlów I-voto Chodźko II Pstruszeńska, malarka, śpiewaczka, kobieta
wielkiej inteligencji i serca, zm. 1914 r.
Bojownicy, co walczyli za Ojczyznę: Wawrzyniec Kwiatkowski, powstaniec z 1806 r. ułan, a następnie czwartak; zm. 1884 r. Michał Szymanowski,
oficer wojsk napoleońskich, bił się w Egipcie i był na Saint-Domingo, umarł
jako mularz w r. 1863; pogrzebał go we własnej trumnie, wyprawiwszy pogrzeb
okazały, towarzysz broni, Tomasz Kowalkowski, herbu Przegonia, ułan, również
tu leżący. A ten, choć bił się i pod Napoleonem, i w r. 1806, i w 1831, to
i w r. 1863 chciał walczyć o wolność. I jakkolwiek był przeciwnikiem szykującego się powstania, to jednak, gdy się dowiedział o bitwie pod Bolimowem,
przywdział swój mundur ułański, dosiadł konia i puścił się w drogę do partji, bo
jak mówił: „kiedy krew się leje, nie czas na rozprawy”. Dopiero po długiej perswazji udało się zwrócić z drogi 90-letniego starca. Do ostatnich chwil życia był
wierny tradycjom napoleońskiego wojaka i wielkim czcicielem Matki Najświętszej; zm. 1866 r. Hryniewicz, strzelec konny, zm. 1830 r. Malklej, Markiewicz,
Sobieraj, Wojski, Wasilewski – to napoleończycy; ten ostatni był przy zdobywaniu wąwozu Samo Siera w Hiszpanji. Jakób Kaczorowski, żołnierz wojsk
polskich, zm. 1884 r. Mikołaj Kaneli, żołnierz wojsk polskich, zm. 1869. Józef
Mierzejewski, major wojsk polskich, ozdobiony krzyżem legji honorowej, zm.
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1848 r. Henryk Mückenbech, oficer wojsk polskich. Majewski, Kazimierz Brochocki, urzędnik, August Sanowski, robotnik – powstańcy z 1863 r. Łukasz
Skowroński, powstaniec, aresztowany na granicy Wołynia i Ukrainy, siedział
2 lata w twierdzy kijowskiej, 9 lat na Syberji, zm. w r. 1903 jako dyrektor Tow.
Wzajem. Kredytu w Łowiczu. Szulc Tadeusz, powstaniec, telegrafista, w r. 1914
podczas walk z Niemcami, niesłusznie posądzony o dawanie im znaków, został
rozstrzelany przez Moskali 25 listopada t.r. Bazyli Andrzejewski, właściciel
fabryki kafli, powstaniec, unita, prześladowany przez Moskali, zm. 1918 r. Sylwester Kisieliński, powstaniec, zapisał na Seminarjum Archidiecezjalne 1000
rb., jako stypendjum dla alumna.
Roman Wolski, rejent, był skarbnikiem narodowym w 1863 r. Władysław
Frontczak, uczeń b. szkoły handlowej polskiej w Łowiczu, jako legjonista
kształcił się w szkole artyleryjskiej w Wiedniu i skończył szkołę podchorążych
w Ostrowiu Łomżyńskim. Walcząc przez czas dłuższy, zginął na Pińszczyznie
pod Zajeziorzem w r. 1919. W ostatnim liście do matki, w przeczuciu śmierci
pisał: „Władyś jest szczęśliwy, że mógł zginąć za ukochaną Ojczyznę. Bóg
przyjmie moją ofiarę”.
Nadto:
Walenty Maniewski, będąc w r. 1863 burmistrzem miasteczka Soboty, pomagał powstańcom, gdyż wydawał im różne legitymacje; umarł w Łowiczu jako
kasjer miejski.
Paweł Trawiński, inicjator Straży Ogniowej Ochotniczej w Łowiczu. Hipolit Wyszyński, inspektor policji, pierwszy naczelnik Straży Ogniowej, właściciel
bibljoteki, która liczyła do 1140 tomów, zm. 1888 r. Jan Rutkowski, gospodarz
ze wsi Niedźwiady, długoletni, bardzo czynny, członek dozoru kościelnego,
przyczynił się do pokrycia kolegjaty dachem miedzianym. Marcin i Ludwik
Bergerowie, obywatele miasta, wielcy miłośnicy teatru. Jan Cieślikiewicz, ulubiony artysta z trupy K. Modzelewskiego, zabity przez piorun w r. 1866 w chwili, kiedy, idąc na próbę, schronił się przed burzą do bramy. Wincenty Dobrzyński, b. pułkownik korpusu inżynierów dróg i mostów, zm. w 1863 r. Szczepan
Perzyna, gospodarz z Niedźwiady, dobroczyńca bractwa Różańca Św.; na jego
pogrzebie w r. 1901 prócz siostry, braci, dzieci było i 23 wnucząt. Marjanna
Wróbel, księżanka, licząca 108 lat życia, zm. 1873 r. i Gertruda Ziółkowska,
księżanka ze wsi Zielkowice, licząca lat 113, zm. 1875 r.
Cmentarz ten był godny odwiedzenia i z powodu kilku pięknych pomników, które na nim ustawiono, ale czas i wojna wszystko zniszczyły.
W sąsiedztwie cmentarza katolickiego jest cmentarz ewangielicki, założony tu w r. 1841; poprzedni powstał za rządów pruskich, a więc około 1800 r.,
i znajdował się opodal mostu żelaznego tam, gdzie łąka „burmistrzowska”, przez
którą obecnie przechodzi linja drogi żelaznej. Około 1860 r. został tu pochowany Robert Wendler, geolog, nauczyciel szkoły powiatowej, członek Tow. Naukowego Berlińskiego. Nadto spoczywają: Adolf Oppman, pastor, zm. 1909 r.
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i Mieczysław Rosenblum, dyrektor młyna parowego, który przez szereg lat
przyjmował udział we wszystkich przedstawieniach teatralnych amatorskich;
zmarł w r. 1909.
Za plantem drogi żelaznej widzimy browar i słodawnię Rejnecke Gołębiowskiego, które przed 1914 r. dawały 400 tys. rocznego obrotu. Od początku
wojny są nieczynne wskutek zajęcia przez wojska.
Za browarem, na rozstaju dróg wznosi się na podmurowaniu krzyż żelazny
z tablicą z literami R. F. H. i B. R., wystawiony w r. 1908 przez robotników
fabryki chemicznej na miejscu dawnego krzyża z r. 1811, na którym były litery
F. C. K. G.
Droga, idąca na prawo, prowadzi do wsi Łaguszewa i następnych, zaś droga
na lewo – do gmachu specjalnie zbudowanego na szkołę fabryki chemicznej.
Obecnie mieści się tu szkoła powszechna miejska i schronisko dla biednych
dzieci, założone w r. 1916 przez Koło Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą,
a utrzymywane przez Radę Opiekuńczą m. Łowicza. Dzieci w niem około 40.
A gdzież fabryka chemiczna? Znajdowała się jeszcze dalej, ale zostały
z niej tylko ruiny. Fabryka superfosfatów, kwasów mineralnych i wyrobów
szklannych, otworzona w r. 1897, zatrudniała 350 robotników i miała rocznego
obrotu 1 200 000 rs. Kapitał zakładowy 1 miljon rb. należał do akcjonarjuszów
w części miejscowych, w części Belgijczyków. Przed samą wojną fabryka została znacznie rozszerzona i rokowała jak najlepsze nadzieje. Ale kiedy w r. 1914
Niemcy zdobywali Łowicz, a Moskale ustawili tu swoje baterje, wówczas kule
armatnie i pożar wszystko zniszczyły.
W domach oficjalistów fabrycznych Niemcy w czasie okupacji urządzili
szpital dla zakaźnych, który dotychczas egzystuje.
W bok od fabryki, w stronę wsi Strzelcewa, w pobliżu gór Szubienicznych,
znajduje się cmentarz prawosławny, który został założony w r. 1820 dla użytku
obu parafij katolickich. Ale gdy, po sprofanowaniu go przez Moskali, którzy
pochowali na nim prawosławnego samobójcę, katolicy zaczęli się chować na
innem miejscu, cmentarz ten objęli prawosławni. Przechowało się jednak kilka
pieczar ze zwłokami katolików, na jednej z nich znajdujemy napis: „Na cześć
Ojczyzny i dla uczczenia pamięci zmarłego Józefa Rzodkiewicza, pułkownika
wojsk polskich, zm. w r. 1828 w wieku lat 57, siostra tę pamiątkę wystawiła”.
Powracając do miasta ulicą Mostową, wchodzimy na Stary Rynek im. Kościuszki; na środku jego stoi kolegiata z 2 wieżami, przeszło 100 łokci wysokiemi, które o 3 mile są już widoczne. Podług napisu, wyrżniętego na tablicy
erekcyjnej (wmurowanej w r. 1668 w wewnętrzną ścianę kolegjaty pod małym
chórem), pierwotny kościół został „około roku 1100 przez książąt mazowieckich
dla wygody parafjan wystawiony”. Kiedy wieś Łowisko stała się własnością
arcybiskupów gnieźnieńskich, wówczas zapewne nowi jej posiadacze kościół
ten hojnie uposażali i w ozdoby wewnętrzne i w aparaty kościelne, skoro arcybiskup Jakób ze Żnina, już w r. 1136 wyświęcił w nim na biskupa płockiego –
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Wernera, herbu Róża. Gdy Łowicz został miastem i nabierał coraz to większego
znaczenia, arcyb. Wojciech II herbu Jastrzębiec powziął zamiar założenia
w nim, jako w swej rezydencji, kolegjaty, któraby się stała dla obszernego naonczas Księstwa Łowickiego nie tylko głównem siedliskiem oświaty, nauki, kultury i uroczystej służby bożej, lecz zarazem miejscem pobytu gorliwych kapłanów, zdolnych do wyręczania arcybiskupa w rozlicznych jego sprawach, tudzież
dostarczała odpowiedniej liczby duchowieństwa, koniecznego przy nadzwyczajnych obrzędach i obchodach kościelnych.
Kapituła metropolitalna, podzielając zapatrywania arcybiskupa i uznając
potrzebę założenia w tej części archidiecezji nowej kolegjaty, chętnie zezwoliła
na uposażenie jej nie tylko dochodami dotychczasowemi probostwa łowickiego,
lecz również i kilku sąsiednich kościołów parafjalnych oraz rozmaitemi dziesięcinami stołu arcybiskupiego. Potwierdziła więc wydany przez arcyb. Wojciecha
Jastrzębca dokument erekcyjny z dn. 15 kwietnia 1433 roku wraz z nader dokładną i mądrze obmyślaną ordynacją dla nowej kolegjaty, a papież Juljusz II
bullą, datowaną w Bolonji 21 grudnia 1505 roku (czy też 12 stycznia 1506 r.)
postanowienia te zaaprobował.
Arcyb. Jan ze Sprowy począł stawiać na miejsce drewnianego kościoła murowany, lecz śmierć, która go nagle zaskoczyła w r. 1464, nie pozwoliła mu
dokończyć tak chwalebnego dzieła.

Kolegiata
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W r. 1526 kolegjata do szczętu zgorzała, zostały tylko podstawy 2 wież.
Przy nowo wzniesionej w r. 1580 stanęła kaplica arcyb. Uchańskiego, a w 1611
r. z funduszów, legowanych przez arcyb. Tarnowskiego, przybudowano drugą
kaplicę, zaś arcyb. Wawrzyniec Gembicki (zm. 1624 r.) wieże z gruntu wymurował. Straszny pożar w roku 1628 powtórnie doprowadził kościół do upadku:
uległ on prawie zupełnemu zniszczeniu. W r. 1640 wykonawcy testamentu arcyb. Wężyka wznieśli kaplicę murowaną św. Anny, a w r. 1647 wykończono
kaplicę Lipskich. Gdy jednak w r. 1652 pożar znów zniszczył kolegjatę, arcyb.
Maciej Łubieński własnym kosztem wzniósł nowy budynek w tym kształcie,
w jakim go teraz widzimy. Na tablicy, znajdującej się nad wielkiemi drzwiami,
jest napis łaciński, który głosi: „Ktokolwiek bądź spoglądasz na tę wspaniałą
budowę, wiedz, że jest pomnikiem czci szczególnej ku Najśw. Marji Pannie
Macieja Pomiana Łubieńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, wiecznego sługę
Marji, który ozdobiwszy i wzniósłszy za życia na Jej cześć wiele kościołów,
mając lat z górą 80, po zniszczeniu dawnego, budować nowy pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najśw. Marji Panny zacząwszy, dokończenie onego testamentem swoim sukcesorom przekazał roku pańskiego 1652”. Roboty zostały skończone później, i na tarczy z herbem Pomian i literami prymasa, umieszczonej na
sklepieniu kościoła, widnieje data 1654. Szwedzi w czasie swego pobytu w Łowiczu kolegjatę sprofanowali i ograbili z kosztowności. Dopiero po przejściu
fali wojennej, arcyb. Prażmowski 16 października 1668 r. konsekrował ją pod
wezwaniem Wniebowzięcia N. Marji Panny, przydawszy za patrona św. Mikołaja.
W r. 1702 ogromny ogień, srożący się w całem mieście znów zagrażał kościołowi, nawet wieża północna już zaczęła się palić, lecz pożar szczęśliwie
ugaszono i kolegjata ocalała.
W r. 1760 arcyb. Adam Komorowski wybudował kaplicę Pana Jezusa
Ukrzyżowanego.
Gdy w r. 1834 nadzwyczajna burza zwaliła część wieży północnej, kapituła
odbudowała ją w roku następnym.
W r. 1862 cały kościół był gruntownie restaurowany również kosztem kapituły, a następnie ks. prałat Łasicki (zm. 1902 r.) pokrył go dachem miedzianym.
Wieki całe składały się na wspaniały wygląd kolegjaty i na jej bogactwo.
Wierni otaczali ją czcią, duchowieństwo opieką, aż przyszedł Niemiec i w grudniu 1914 r. urządził w niej stały postój dla jeńców wojennych. Można sobie wyobrazić, jak kolegjata wówczas wyglądała! Dopiero gdy Rosjanie wskutek urządzenia sobie ognisk w kościele (przy czem palili ławki, konfesjonały), zapalili
i małe organy, co groziło zniszczeniem całego kościoła, Niemcy usunęli stąd
jeńców i kolegjatę zwrócili duchowieństwu.
W r. 1917 Niemcy zniszczyli organy, zabierając z nich piszczałki, zerwali
dach miedziany z wież i kościoła, a potem zrabowali dzwony.
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Pomimo różnych przeszkód duchowieństwo miejscowe nie ustaje w pracy
nad uporządkowaniem kolegjaty i doprowadzeniem jej do dawnego stanu.
W r. 1918 za administracji ks. Stefana Sikorskiego zaprowadzono oświetlenie
elektryczne, w r. 1920 za staraniem ks. Jana Wysokiego, wikarjusza, ze składek
sprawiono stacje męki pańskiej, a w r. 1921 dzięki zabiegom kanonika Jana
Bączka, prepozyta kolegjaty, odlano nowy dzwon.
Kolegjata, jak ją obecnie widzimy, przedstawia się wspaniale. Wybudowana jest w stylu odrodzenia, z ołtarzem wielkim, zwróconym ku wschodowi. Fasadę kościelną zdobią pilastry w stylu korynckim; w tymże stylu utrzymano
i pilastry wewnątrz kościoła. Dwie wieże wybornej struktury i rzadkiej okazałości, przeszło sto łokci wysokie, stoją na skrajach frontu. Na jednej z nich, wykończonej z funduszu kapituły i Jana Wężyka, umieszczono zegar, który dotychczas wybija godziny i kwadranse.
Kolegjata cała z cegły i rudy żelaznej, na zewnątrz i wewnątrz otynkowana,
jest trzynawowa i bardzo obszerna; długość jej wynosi 33 łokcie, a szerokości 25
i pół łokcia miary nowopolskiej. Prezbiterjum wyniesione o jeden stopień wyżej
ponad resztę kościoła. Sklepienie walcowe, czyli kolebkowe, na niem w prezbiterjum obraz Wniebowzięcia N. M. P., a w nawach herb Łubieńskich – Pomian.
Światło wewnątrz nieszczególne, bo gzyms górny, opatrzony nadmiernym wyskokiem, zasłania część okien, które są zbyt odlegle od głównej nawy. Kolegjata
posiada 5 kaplic i 14 ołtarzy.
Ołtarz wielki został wzniesiony przez arcyb. Wacława Leszczyńskiego
(zm. 1666 r.), lecz kiedy w dn. 21 stycznia 1761 r. zgorzał od zaprószonej iskry,
kapituła ufundowała tymczasowy z muru, a arcyb. Władysław Łubieński zamówił do niego w r. 1763 w Rzymie obraz Wniebowzięcia N. M. P., zaś Jan Jerzy
Plersch, snycerz nadworny króla Poniatowskiego, podług rysunków Schroegera,
architekta królewskiego, wykonał za 110 czerwonych złotych z drzewa lipowego dwóch cherubinów, czterech Ewangelistów z właściwemi insygniami, baranka z promieniami, ramę do obrazu i inne ozdoby. Józef Michał Trzciński, sufragan gnieźnieński, konsekrował go w d. 19 maja 1735 r., co potwierdza wmurowana w ścianę tablica. (W r. 1852 kapituła pragnęła ołtarz ten przerobić na okazalszy, odpowiedni do świątyni, w której obrzędy religijne odbywały się
z wszelką możebną wystawnością, lecz brak funduszów stanął temu na przeszkodzie.) Około r. 1718 Jan Witkowski, protonotarjusz apostolski, kanonik
gnieźnieński, kustosz łowicki, ofiarował do niego antepedjum srebrne, a w r.
1906 Tomasz Kucharek, gospodarz z Małszyc, ustawił przed nim kratki żelazne.
Dwa relikwjarze, stojące na ołtarzu, srebrne w kształcie skrzyneczek, zawierają
relikwje św. św. Macieja, Feliksa, Innocentego i Konstantego; złożył je kolegjacie w upominku Stanisław Krajewski, dziekan gnieźnieński, kustosz łowicki
(zmarły w r. 1694), jak o tem świadczą litery: S. K. D. G. P. C. C. Ł. R. R.
Obok tego ołtarza, po stronie ewangelji, jest pomnik Henryka Firleja (zm.
1626 r.). Widzimy na nim arcybiskupa w postaci klęczącej, wykutego z kararyj-
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skiego marmuru; obok stoi infuła biskupia. Prof. Aleksander Janowski w „Wycieczkach po kraju” (zeszyt IV) słusznie zwraca uwagę na nieproporcjonalność
infuły do rozmiarów osoby i na ogólną sztywność linij. Pomnik podcyfrowany
literami H. S.
Po drugiej zaś stronie ołtarza tj. po stronie epistoły, jest pomnik 2 arcyb.
Leszczyńskich: Andrzeja (zm. 1657 r.) i Wacława (zm. 1666 r.) z odpowiedniemi napisami i portretami, malowanemi na złoconych blachach miedzianych.
Za wzniesieniem, na którem stał tron arcybiskupi, jest pomnik z czerwonego marmuru Jana Przerembskiego (zm. 1562 r.), wyobrażający go w postaci
leżącej. Był to pierwszy prymas, który spoczął w Łowiczu. Stanisław Cercha,
malarz, profesor z Krakowa, historyk dzieł sztuki, orzekł, że pomnik jest dłuta
Jana Cinniego z Sienny, Włocha, którego prace są w Krakowie. Gdy w wieku
XVII uległ zniszczeniu, został odrestaurowany staraniem Stanisława Krajewskiego, kustosza łowickiego.
Nad odrzwiami marmurowemi z herbem Korczak, prowadzącemi do zakrystji kanonickiej, wisi obraz, który przedstawia aniołów przy grobie zmartwychwstałego Chrystusa; nad tym drugi obraz, wyobrażający klęskę moru.
Zakrystja kanonicka jest fundacji arcyb. Adama Komorowskiego h. Korczak. W r. 1912 została odnowiona funduszem prałata Marcelego Karpińskiego
przez malarza Kazimierza Mateusza Czarnieckiego. W niej wiszą portrety arcyb.: Teodora Potockiego, Adama Komorowskiego, Stanisława Szembeka, Jana
Wężyka i Władysława Łubieńskiego.
Z zakrystji tej po schodkach wchodzimy do skarbca, słynnego niegdyś
z bogactw dzieł złotniczych, ale niestety ogołoconego przez Szwedów w r. 1655.
Dziś jeszcze przechowują się w nim godne widzenia: monstrancja srebrna, cała
złocona, pięknej roboty, sprawiona około r. 1720 przez St. Szembeka, arcybiskupa; kielich srebrny, starodawny, z 1687 r. ozdobiony kamieniami i emalją,
wyobrażającą tajemnice męki Pańskiej, dar Wojciecha Stawowskiego, sufragana
gnieźnieńskiego; relikwjarz z 2 cząsteczkami drzewa Krzyża Św., dar Antoniego
Ignacego Bajera, biskupa chełmińskiego, który był kononikiem w Łowiczu.
Twarz Pana Jezusa czyli „Weronica” w tece srebrnej, miejscami złocona, ofiarowana przez arcyb. Jana Wężyka; tabloturka srebrna z wyobrażeniem św. Anny, na której piersiach relikwjarz z cząstkami tejże świętej (możliwe, że to dar
arcyb. Wład. Łubieńskiego); relikwjarz srebrny z cząstkami św. Wiktorji, ofiarowany przez Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego; dwa relikwjarze w formie krzyża z cząstkami św. św. Benona i Wojciecha; dwa relikwjarze srebrne
z cząstkami św. św. Jukundyna i Klemensa, ofiarowane przez Kacpra Szajowskiego, sufragana łowickiego; dwa relikwjarze z herbem Potockich – Pilawa;
relikwjarz srebrny w kształcie ręki, w niej szczątki św. Józefata Kuncewicza,
arcyb. połockiego, – dar Jana Wężyka, prymasa; ręka srebrna z relikwjami św.
Wincentego, dar sławetnych Stanisława i Katarzyny małżonków Porupskich,
herbu Wąż; dwa mszały w srebro oprawne; chryzma do Olejów św. srebrny
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z herbami Rzeczypospolitej i Wazów, wyrób augsburski z ozdobami w stylu
odrodzenia, dar prymasa Radziejowskiego z r. 1702.; ampułki srebrne złocone
z herbem Pomian, w stylu Ludwika XV, dar Władysława Łubieńskiego, arcyb.;
krzyż cedrowy, srebrem grawirowany z relikwjami; krzyż inkrustowany masą
perłową, z napisami greckiemi – wyrób z X wieku, dar arcyb. Potockiego, czy
Poniatowskiego; lichtarz srebrny w stylu barocco; nadto kilka infuł, mnóstwo
kap, ornatów, dalmatyk z drogich materyj, z lamy srebrnej i złotej, prawie
wszystkie obłożone galonami złotemi lub srebrnemi, sprawione przez arcybiskupów gnieźnieńskich, jako to: Jana Przerembskiego, Jana Tarnowskiego,
Wawrzyńca Gębickiego, Jana Wężyka, Jana Lipskiego, Mikołaja Prażmowskiego, Michała Radziejowskiego, Teodora Potockiego, Krzysztofa i Stanisława
Szembeków, Adama Komorowskiego, Macieja i Władysława Łubieńskich,
i przez sufraganów, gnieźnieńskich: Krzysztofa Dobińskiego, Józefa Michała
Trzcińskiego; przez prałatów: Pawła Kosickiego, Jana Kostyńskiego, Jana Kazimierza Witkowskiego; przez kanoników Tomasza Sciborowicza, Ludwika
Michała Trwalińskiego, Adama Zajączkowskiego; przez osoby świeckie; Grzegorza Barszcza, Słonimskich i wiele innych.
Z aparatów odznaczają się dawnością dwie kapy i ornat z 1667 r. Najokazalszy jest ornat srebrny, złotem haftowany dar arcyb. Szembeka i żałobny czarny aksamitny z wyszyciem, jako pamiątkę z dnia 3 maja 1791 roku przechowano
chorągiew z materji amarantowej z orłem malowanym i datą.
Prymas Michał Radziejowski na utrzymanie w należytym porządku aparatów i naczyń, do służby Bożej należących, i na ich pomnożenie przeznaczył
1000 złotych. Zawartość skarbca w r. 1852 oceniono na 12 571 rb. 9 kop.
Wyszedłszy z zakrystji kanonickiej, oglądamy w presbiterjum stalle staroświeckie: wyższe dla kanoników z 18 siedzeniami, z herbem Jastrzębiec i napisami, których znaczenia trudno dociec, i – niższe wikarjuszowskie. Nad niemi są
zawieszone 3 obrazy szkoły flamandzkiej, nadzwyczajnych rozmiarów, wyobrażające: narodzenie, ofiarowanie i nawiedzenie Najśw. Marji Panny. Poza presbiterjum, w głównej nawie kościoła stoi ołtarz św. Aniołów Stróżów z odpowiednim obrazem. W drugiej jego kondygnacji jest oko Opatrzności Boskiej,
otoczone aniołami na zasuwie – obraz św. Mikołaja, biskupa z Myru, malowany
w r. 1886 przez Aleksandra Przewalskiego z Łęczycy. Dawny obraz tego świętego z widokiem kolegjaty zawieszono w kościele św. Leonarda. Przed tym ołtarzem odprawiają swe nabożeństwa zgromadzenia bednarzy, kołodziei i stelmachów, i bractwo Aniołów Stróżów. Bractwo to, którego erekcja i bulle odpustów
uległy zniszczeniu podczas pożaru kolegjaty w XVII wieku, zostało wznowione
i zreorganizowane przez prałata Andrzeja Retkiego na początku bieżącego stulecia. Dawniej na ołtarzu stał krzyż drewniany, czarny z relikwjanii św. św. Stanisława Kostki i Bonifacego, dar ostatniego z Tarnowskich, Kazimierza kanonika.
Obok tego ołtarza przechodzimy do nawy bocznej i tu po schodach marmurowych wstępujemy do kaplicy św. Wiktorji. Prymas Jakób Uchański „podpora
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kraju, w ten sposób torował sobie drogę do raju”32, że w r. 1580 wzniósł tę kaplicę z kamienia ciosowego. Następnie poświęcono ją św. Wiktorji, której
szczątki, spoczywające w Rzymie na cmentarzu św. Pryscylli (przy drodze Salarja) arcyb. Henryk Firlej około 1625 r. sprowadził do kolegjaty. Legenda niesie, iż konie, wiozące św. relikwje, same zatrzymały się w Łowiczu i że nie
można było ich zmusić, aby dalej poszły, oraz że tylko dzięki temu zdarzeniu
łowiczanie posiadają szczątki świętej, które podobno były przeznaczone do innego miasta.
Arcyb. Maciej Łubieński „szczerze przywiązany do kraju rodzinnego”, dowiedziawszy się o zwycięstwie króla Jana Kazimierza pod Beresteczkiem nad
Kozakami i Tatarami, na podziękowanie Panu Bogu za nie upiększył kaplicę św.
Wiktorji, mianowicie w miejsce drewnianego ołtarza wzniósł nowy murowany,
w antepedjum jego pomieścił tablicę z siwego marmuru, przywiezioną z grobu
św. męczenniczki, nadto dach kaplicy pokrył miedzią, a na ołtarzu postawił trumienkę srebrną, w części złoconą, arcydzieło złotniczo-rzeźbiarskiej sztuki, i do
niej w r. 1651 przełożył szczątki świętej, którą miasto i całe Księstwo Łowickie
uznało za swoją patronkę. Czaszka św. Wiktorji umieszczona w złotym futerale,
sprawionym w r. 1625 przez arcyb. Henryka Firleja i ozdobionym perłami
i drogiemi kamieniami (obecnie zamiast tych klejnotów są tylko czeskie kamienie) bądź to stoi na ołtarzu, bądź to przechowana w skarbcu.
Nie tylko łowiczanie garnęli się do stóp św. Wiktorji we wszelkich potrzebach, w chwilach klęsk i wojny, i Jan Kazimierz z królową Ludwiką w latach
1652, 1658 i 1667 podczas morowej zarazy przybywał do Łowicza i udawał się
pod opiekę św. męczenniczki. Podobno król ten kaplicę znacznie przyozdobił
i wyłożył ją marmurami.
Kajetan Sołtyk, późniejszy biskup krakowski, wyłożywszy 20 tys. złotych
„w dowód wdzięczności kaplicę Kolegjaty, przy której był kanonikiem, do tej
świetności, w jakiej dziś zostaje, przyprowadził 1782 r.”. Wówczas podług rysunku Schroegera architekta królewskiego, roboty kamieniarskie wykonał Jan
Jędrzej Hose (nazwisko jego na kapitelu ołtarza), a sztukatorskie – J. M. Graff
z Warszawy. (Na draperjach gipsowych wyrżnął swe nazwisko „Joseph Pechhner Sc. 1782 r.”).
Obecnie część ścian kaplicy i kolumny – stiukowe, a z góry zwieszają się
piękne gipsowe draperje. Sklepienie w kształcie rotundy – przyozdobione kasetonami i zakończone latarnią. W ładnym marmurowym ołtarzu – obraz św. Wiktorji; w antepedjum – godny uwagi grobowy kamień tej świętej, zabytek z IV
w. Jest to mała tablica z siwego marmuru, na której pośrodku w niezgrabnych
kształtach wyryta postać dziewczęcia z rękami w górę wzniesionemi i napis:
Victora que Vixit ann XVIIII quiescet in pace. (Wiktorja, która żyła lat 19 spoczywa w pokoju); z boku zaś wyryte serce z płomieniem, znak dawany przez
32

Wyjątek z napisu, który się znajduje zewnątrz kaplicy.
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Kaplica św. Wiktorii
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pierwszych chrześcijan tym, którzy zginęli śmiercią męczeńską, a św. Wiktorja
została umęczona w IV wieku w czasie prześladowania wiernych za panowania
cesarza Deoklecjana. Na ołtarzu stoją wyżej wspomniane relikwjarze św. Wiktorji. Dwie tablice z czarnego marmuru, znajdujące się przy wejściu do kaplicy,
opiewają, kto ją wzniósł i upiększył.
W kaplicy tej przez 25 dni tj. od 13 sierpnia 1814 r. do 7 września t.r. spoczywały zwłoki księcia Józefa Poniatowskiego wówczas, gdy je z Lipska wieziono na razie do Warszawy.
Wspomnieliśmy, że lud garnął się do swej Patronki: nie tak dawno jeszcze
przed jej ołtarzem co trzecia niedziela zbierali się członkowie Magistratu
i członkowie zgromadzenia piwowarów, słuchali Mszy św., a następnie odmawiali litanję i śpiewali pieśń, ułożoną ku czci tej świętej.
Tu też modliliśmy się na początku wojny 1914 r. o odwrócenie nieszczęścia
od miasta. W pierwszą niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskiem na pamiątkę
sprowadzenia relikwij do Łowicza ustanowiony jest odpust, na który przybywały kompanje z okolicznych parafij i kościołów; obecnie przychodzi tylko kompanja z kościoła św. Ducha33.
Wychodzimy z kaplicy. Zewnątrz niej nad kratami żelaznemi, stanowiącemi bramę do bocznej nawy kościoła, wisi duży obraz, który przedstawia króla
Jana Kazimierza z Marją Ludwiką, senatorami i całym dworem, jak całuje relikwje Świętej, podawane mu przez arcyb. Macieja Łubieńskiego. Znaczenie obrazu tłumaczy napis, pod nim umieszczony. Dawniej po lewej stronie odrzwi
kaplicznych (przy ołtarzu Aniołów Stróżów) wisiała tablica owalna, świadcząca
o odnowieniu kaplicy św. Wiktorji przez arcyb. Macieja Łubieńskiego.
Po prawej stronie kaplicy widzimy leżącą postać prymasa Uchańskiego
(zm. 1581 r.), wykonaną przez Jana Michałowicza z Urzędowa, którego prace są
rzadkie i bardzo cenione. Profesor Juljan Pagaczewski tak opisuje ten pomnik:
„Figura prymasa, mająca 2 metry długości, spoczywa na skośnie ustawionej
płycie i wyrzeźbiona jest w alabastrze bardzo pięknie, miękko, a wyraźnie. Ma
ona ton żółtawy z takim ciemno-morelowym odcieniem, jaki znamionuje stare
alabastry... Nad figurą wznosi się nisza kuta w piaskowcu, na tle której wyrzeźbiony jest herb Radwan w kartuszu, z dwoma skrzydlatemi chłopiętami po bokach, które trzymają insygnia biskupie”. Pomnik stał poprzednio w powyżej
opisanej kaplicy fundacji Uchańskiego i wskutek czego został stamtąd usunięty
– nie wiadomo. Zapewne przy przenoszeniu uległ zepsuciu, gdyż część jego
górna w kształcie obeliska, zakończonego urną i podstawa sama, w którą wmurowano kaseton z kaplicy św. Wiktorji, nie tylko że nie odpowiadają artystycznej postaci prymasa, ale są wprost brzydkie.

33

Opis szczegółowy kaplicy z żywotem św. Wiktorji wyszedł z druku w 1879 roku, skupujący tę
książeczkę spełniali czyn szlachetny, albowiem dopomagali do zebrania funduszu, potrzebnego na
restaurację kaplicy, dopiero co wspomnianej.
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W tejże nawie bocznej na sklepieniu, przybranem gipsaturami, widnieje
herb Łubieńskich – Pomian.
Na pierwszym filarze, oddzielającym nawę od kaplicy Wężyka, jest nagrobek (z popiersiem wykonanem z marmuru) Piotra Małoklęckiego, herbu Jastrzębiec, kanonika gnieźnieńskiego i łowickiego, który wystawił na mieszkanie
dla siebie kurję kanoniczną i takową przekazał na własność kapitule łowickiej.
Umarł 29 czerwca 1644 r. w Łowiczu, pochowany w kolegjacie.
Z drugiej strony tego filaru jest skromna tablica, poświęcona pamięci biskupa mosynopolitańskiego, sufragana łowickiego, Henryka hr. Platera, który
zmarł 4 lipca 1868 r.
Na drugim filarze widzimy pomnik z portretem Jana Ługowskiego
h. Drzewica, kanonika gnieźnieńskiego, łęczyckiego i wieluńskiego, archidjakona łowickiego, kanclerza kruszwickiego. Szczodry dla ubogich, uczynny dla
przyjaciół, słynny z gościnności, umarł w r. 1641 w Łowiczu, pochowany
w kolegjacie u nóg pana swego Jana Wężyka arcyb. Wykonawcy jego testamentu postawili w kolegjacie ołtarz.
Z drugiej strony tego filaru znajduje się tablica pamiątkowa braci Michałowskich: Bartłomieja, prałata-archidjakona łowickiego, proboszcza w Niesułkowie, zm. w r. 1868, i Piotra, kanonika łowickiego, proboszcza w Głuchowie,
który zm. w r. 1848. Obaj pochowani na cmentarzu kolegjackim. Piotr był
szczególniejszym opiekunem chłopców, których sam uczył, a następnie wysyłał
do zakładów naukowych. Przygotował też plan nowego domu ks. emerytów
w Łowiczu, zajmował się restauracją wieży przy kolegjacie, którą wicher gwałtowny w części zwalił w r. 1834; własną ręką posrebrzył i wyzłocił tabernaculum i dwóch naturalnej wielkości aniołów, unoszących piękny srebrzysty
płaszcz nad Sanctissimum w wielkim ołtarzu, a ze starożytnych i drogich materyj, będących w skarbcu, wykonał różne aparaty. Nadto zostawił fundusz na
utrzymanie w Instytucie św. Leonarda jednego chłopca na przemian z parafji
gołuchowskiej lub wysokienickiej.
Wchodzimy do kaplicy św. Anny, którą prymas Jan Wężyk (zm. 1638 r.)
w testamencie swoim polecił wystawić: „na powiększenie chwały Bożej, na
rozmnożenie czci Najśw. Marji Panny, i na korzyść własnej duszy, na pochowanie ciała”. Zbudowana w r. 1640, ma sklepienie walcowe, a na niem herb fundatora – Wąż; pokryta była blachą miedzianą, którą Niemcy zabrali w czasie ostatniej wojny. Są w niej dwa ołtarze: ołtarz św. Jana Nepomucena, konsekrowany
19 maja 1735 roku przez Józefa, Michała Trzcińskiego, sufragana gnieźnieńskiego, ma na szczycie krzyż Pilawa, herb Potockich. Na obrazie, przedstawiającym św. Jana Nepomucena, a malowanym na drzewie, wśród różnych wotów
zawieszony jest relikwjarz w kształcie gwiazdy sześciopromiennej z cząstką
języka tego patrona dobrej sławy. U góry nad obrazem – księga rozłożona
z napisem: „Świętego Jana Nepomucena Konfederacja i Konfraternia 1764 do
tego ołtarza przeniesiona”. Arcybractwo to, literackiem nazwane, otrzymało
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potwierdzenie prymasa Teodora Potockiego z d. 25 kwietnia 1737 r.; przez pewien czas nieczynne, w r. 1902 zostało wznowione przez prałata Retkiego.
Na ołtarzu stoi obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, sprowadzony
z Rzymu w r. 1905 za staraniem K. i S. Makowskich. Ołtarz cały w r. 1913 został wyrestaurowany i odzłocony przez E. Gawrońskiego z Łowicza, kosztem
Marcina Kaźmierskiego, gospodarza z Klewkowa.
W drugim ołtarzu jest obraz tzw. św. Anny, jakkolwiek na nim oprócz tej
Świętej jest i św. Rodzina, św. Elżbieta z Janem Chrzcicielem. Mensa jego pokryta płytą piaskową z napisem, dziś nieczytelnym. Na ołtarzu stoi obraz św.
Zyty (malowany w r. 1902 przez Marję Oczykowską), przed którym sługi łowickie mają corocznie, w dzień swej św. patronki, solenne nabożeństwo.
Obok ołtarza św. Anny jest pomnik ks. Adama Kazimierza Oporowicza,
dr. obojga praw, który był kapelanem i spowiednikiem prymasa Jana Wężyka,
a aktuarjuszem i notarjuszem Macieja Łubieńskiego. Zaszczycony godnością
kanonika łowickiego i łęczyckiego, probostwem w Chruślinie i Bolimowie, został też protonotariuszem apostolskim. Księży Pijarów, przybyłych do Łowicza
14 marca 1668 r. dopóty podejmował i gościł, dopóki nie zostało dla nich przygotowane oddzielne mieszkanie. Człowiek światły i nadzwyczajnie czynny zakończył żywot pełen zasług, licząc wieku lat 74 – około 1674 roku. Na pomniku
był portret bardzo oryginalny, bo o dwóch twarzach, z których lewa wyraźniej
namalowana niż prawa. Lud, widząc te czworo oczu, dwoje ust i dwa nosy,
utrzymywał, że ks. Oporowicz rzeczywiście był jakiemś nadzwyczajnem zjawiskiem. Niestety sprawdzić tego niepodobna, bo grób jego w kolegjacie jest pusty. Wskutek tego dr Tripplin, w „Wycieczkach lekarza polaka po własnym kraju” (Wilno 1858 r.) wyraził się żartobliwie, że zapewne Prusacy, którzy panowali tu lat kilkanaście, wykradli z grobu orginalną czaszkę ks. Oporowicza i prawdopodobnie pokazują ją w jakiem muzeum anatomicznem, jako pamiątkę po
niemieckim bohaterze. Zważywszy, że Oporowicz żył w końcu XVII stulecia,
zatem w czasach niezbyt odległych, a jednak o tak szczególnem zjawisku żadnych współczesnych dowodów nie posiadamy, i że ani o tem kalectwie, ani
o dyspensie papieskiej nie ma żadnej wzmianki w dość obszernym napisie nagrobka, wziąwszy też pod uwagę bardzo ważną okoliczność, iż portret jakkolwiek zrobiony przez mistrza biegłego w swej sztuce, był z dwóch stron cieniowany, co sprzeciwia się wszelkim zasadom rysunku, – prawie ręczyć można, że
Oporowicz był człowiekiem zupełnie normalnym i że cała opowieść o jego
dwóch twarzach, jak również – i oryginalna malatura powstały wskutek przypadku. Zapewne malarz pierwiastkowo namalował głowę, zwróconą w prawą
stronę, ale zmieniwszy następnie projekt, nie wykończył jej, a tylko pokrył ją
farbami i zrobił drugą twarz, obróconą w lewą stronę. Z czasem farby, będące
pod spodem, przegryzły warstwy wierzchnie, zakryta malatura stała się widoczną, ukazały się dwie twarze – i stąd całe nieporozumienie. Istniało też przypuszczenie, że nie dość pomysłowy artysta naumyślnie tak namalował, bo przez
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tę twarz podwójną chciał usymbolizować niezmierną uczoność i wszechstronną
działalność wybitnego kapłana. W początkach XIX wieku oryginalny portret
zaginął, ale kapituła go odszukała, lecz w 1899 r. czy go kto skradł i zastąpił
innym, czy też go przemalowano, zacierając cechy charakterystyczne – nie wiadomo, dość że obecnie owego dawnego, a tak ciekawego portretu ks. Oporowicza kolegjata nie posiada.
W ścianie kaplicy naprzeciwko ołtarza św. Jana Nepomucena są 2 nagrobki
z portretami: Józefa Michała Trzcińskiego, h. Rawicz, dziekana łowickiego,
biskupa juliopolitańskiego, sufragana gnieźnieńskiego, kanclerza prymasa, prezesa trybunału, który liczne posługi dla Kościoła i Ojczyzny własną kieszenią
zaspakajał, a że był hojny dla ubogich, więc umarł bez dostatków w r. 1738,
pochowany w kolegjacie, i Krzysztofa Dobińskiego, h. Rola, dziekana łowickiego, opata hebdowskiego, sufragana gnieźnieńskiego, męża w całem znaczeniu uczonego, który kończył nauki w Krakowie i zagranicą, pobożnego, cnotliwego i miłosiernego, gdyż całe życie poświęcił dobroczynności, wspierając
i nędzę łowicką, a gdy umierał, wszystkie swe aparaty przekazał do kaplicy św.
Anny w kolegjacie i poczynił zapisy na szpitale łowickie; zmarł 21 lipca 1769 r.
w Gnieźnie i tam pochowany.
Dalej widzimy pomnik Wojciecha Święcickiego, dr. św. teologji i obojga
praw, kantora wolborskiego, kanonika wieluńskiego, kanonika oficjała i kaznodziei przy kolegjacie łowickiej, przyjaciela arcyb. Wężyka. Pod jego nazwiskiem w r. 1615 wyszło dzieło „Epipatherica modulatio”. Zmarł nagle w Łowiczu 1644 r. (Portret jego z pomnika przed kilku laty zaginął.)
Przechodząc około nagrobka z portretem Jana Witkowskiego h. Lewart,
kanonika gnieźnieńskiego, proboszcza infułata kamienieckiego, kustosza łowickiego, archidjakona kurzelowskiego, protonotarjusza apostolskiego, dr. obojga
praw, który w wielu kościołach zostawił mnóstwo pamiątek i, mając lat 73,
zmarł w r. 1718 w Łowiczu, – wchodzimy do kaplicy Tarnowskich zwanej św.
Trójcy. Arcyb. Jan Łaski dał jej początek, ale obecna została wystawiona dopiero około 1611 r. z funduszów, legowanych przez arcyb. Jana Tarnowskiego.
W r. 1714 dach jej pokryto miedzią. Kanonik Kazimierz Tarnowski, ostatni z
Roliczów, w r. 1861 przyozdobił ołtarz, a w r. 1868 wejście do grobu familijnego oznaczył płytą kamienną.
Sklepienie w niej w kształcie rotundy, zakończonej latarnią z oknami, przez
które światło wpada do wnętrza.
W ołtarzu znajduje się mistrzowskie dzieło: płaskorzeźba z białego marmuru, zdaje się dłuta włoskiego, wyobrażająca Pana Jezusa Ukrzyżowanego wraz
z Najśw. Marją Panną, św. Janem Ewangelistą i św. Magdaleną. Całość najdokładniej z jednej sztuki wyrobiona. Podobno Napoleon I kazał to arcydzieło
wywieźć do Paryża, i tylko dzięki staraniom kapituły zwrócono je Łowiczowi.
Dwie figury św. św. Piotra i Pawła, stojące w drugiej kondygnacji ołtarza, wykonał w r. 1863 Michał Raś, w Łowiczu zamieszkały. Pomiędzy niemi widnieje
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herb miasta – Pelikan. Na ołtarzu stoi krzyż z relikwjami św. św. Feliksa i Fortunata.
Wprost ołtarza wznosi się pomnik Piotra Tarnowskiego h. Rola, chorążego województwa łęczyckiego, wystawiony przez syna jego, Jana Tarnowskiego,
podkanclerza koronnego, późniejszego prymasa. Pomnik bardzo dobrze obmyślony, zrobiony z trzech rodzajów marmuru, przedstawia chorążego, który leży
w zbroi; po bokach stoją 2 postacie: jedna trzyma księgę, a druga – sokoła.
W górze – symboliczna postać miłości. Wskutek pożaru płyta z napisem jest
zniszczona i napis na niej nieczytelny34.
W dwóch rogach kaplicy w niszach stoją 4 Ewangeliści; na ścianie wprost
wejścia wiszą 2 portrety: Jana Tarnowskiego, uczonego, rycerza, sekretarza
królewskiego, wreszcie arcybiskupa lwowskiego, z czasów, kiedy był jeszcze
opatem mogielnickim i archidjakonem krakowskim (zm. 1669 r.), i brata jego
stryjecznego Jana Tarnowskiego, arcybisk. gnieźnieńskiego, fundatora kaplicy
(zm. 14 września 1604 r). Po lewej stronie od wejścia wisi portret Kazimierza
Tarnowskiego, kanonika, ostatniego z Roliczów, u po prawej – portret prymasa
Macieja Łubieńskiego, fundatora kolegjaty. Przechowało się podanie, iż obraz
ten ocalał podczas pogorzeli kościoła we wsi dziedzicznej Lubieńskich –
Szczytnikach, skąd duchowieństwo i łowiczanie z wielką uroczystością sprowadzili go do Łowicza. Zaś ks. Łętowski w „Katalogu biskupów i prałatów krakowskich”, powtarzając za Rzepnickim, opowiada znowu, że gdy dwór w Kalinowie gorzał, a dla uśmierzenia ognia przyszedł uproszony pleban z Przenajśw.
Sakramentem, wówczas portret arcyb. Macieja jakby wyszedł na spotkanie i nie
dał się nikomu ująć, tylko jakiemuś poczciwemu wieśniakowi. O tem i Bujdecki
nadmienia w życiorysie tego prymasa.
W kaplicy tej stoi chrzcielnica marmurowa z wiekiem miedzianym, sprawiona przez Wacława Kunickiego h. Bończa, kanonika łowickiego, proboszcza
w Opocznie, który w r. 1615 wydał dziełko po polsku pisane pt. „Wizerunek
szlachcica polskiego”. W niem pisze: „Nieuk od uczonego tak jest daleki, jak
umarły od żywego”.
Dawnemi czasy 6 księży psałterzystów w godzinach wolnych od nabożeństw dniem i nocą na przemian śpiewało tu psałterz. Byli oni na funduszu,
zapisanym przez prymasa Tarnowskiego; fundację tę zatwierdził prymas Wojciech Baranowski w r. 1609. Starszy z nich nosił tytuł proboszcza i zarazem
kanonika; bywał nim zwykle jeden z rodu Tarnowskich h. Rola.
Dawniej z postanowienia prymasa T. Potockiego piwowarzy i młynarze
odprawiali w tej kaplicy swe nabożeństwa; dotychczas młynarze i kowale mają
tu doroczne Msze św. Tu też zwykle bywa udzielany chrzest św.

34

Przechował go Starowolski w „Monumenta Sarmatorum” i Damalewicz w „Series Archippiscopus Gnesn”.
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Kaplica jest oddzielona od reszty kościoła kratą żelazną. Piękne odrzwia
marmurowe z herbami rodzinnemi prymasa Tarnowskiego: Rolicz, Pobóg, Nowina, Dołęga – i z postaciami symbolicznemi zasługują na uwagę.
W tejże nawie bocznej, na ścianie u góry, wiszą portrety: arcyb. Radziejowskiego, fundatora gmachu ks. misjonarzy, z jego widokiem, i arcyb. Stanisława
Szembeka z 1718 r. – z widokiem kolegjaty i napisem: „Domu i seminarjum
protektor i dobroczyńca wspaniałomyślny”. Oba portrety przeniesione z kaplicy
misjonarskiej w czasie jej zaboru na cerkiew.
Nad wejściem, prowadzącem do zachowanka w wieży kolegjaty, jest pomnik z popiersiem marmurowem ks. Andrzeja Retkiego, dr. św. teologji, inspektora Akademji Duchownej w Petersburgu, prałata rzymskiego, prałata archidjakona łowickiego, zm. 24 kwietnia 1907 roku. Na księgach zdobiących go
czytamy tytuły prac ks. Retkiego: „Patrologiae Compedium 1889 r.” i „Wykład
budowy hymnów 1891 r.”. Całość dłuta Czesława Makowskiego, rzeźbiarza
z Warszawy.
Poniżej jest skromna tablica Andrzeja Kiełczewskiego, kanonika łowickiego i sędziego pokoju, zm. 22 października 1863 r.
W przejściu z nawy bocznej do głównej przy ostatnim filarze (idąc od
Wielkiego ołtarza) stoi ołtarz św. św. Rocha i Sebastjana, odzłocony
w r. 1892. Obraz tych świętych, który malował, „Petrus Zaise Venetus S. R. M.”
został sprawiony kosztem kapituły.
Naprzeciwko ołtarza znajduje się pomnik z portretem Wojciecha Szczawińskiego h. Prawdzic, kanonika łowickiego i łęczyckiego, proboszcza żychlińskiego, który wszystko, co zebrał, ubogim rozdał i umarł w Łowiczu w 35. roku
życia 26 lutego 1686 r. Pomnik ten w końcu XIX wieku niewłaściwie pokryto
farbami.
Pod nim tablica marmurowa Leona Sojeckiego, obywatela ziemskiego, zm.
w 1900 r.
Wracamy w kierunku wielkiego ołtarza.
Na filarze, przy którym stoi ołtarz św. Rocha, ale po stronie przeciwnej
znajduje się tablica Tomasza Daniszewskiego, prepozyta łowickiego, proboszcza chruślińskiego, zmarłego w Łowiczu 12 kwietnia 1852 r., pochowanego
w Chruślinie.
Przy następnym filarze stoi ołtarz z obrazem św. Barbary P. M., wystawiony w r. 1723 przez Wawrzyńca Jarocińskiego. W r. 1892 odzłocił go na nowo E. Gawroński, pozłotnik z Łowicza kosztem Wojciecha Ziabki i żony jego,
gospodarzy ze Świeryża, którzy sprawili na zasuwę obraz św. św. Piotra i Pawła,
pędzla Józefa Buchbindera z Warszawy.
W drugiej kondygnacji tego ołtarza jest obraz św. Wawrzyńca.
Na tymże filarze wprost ambony jest zawieszony obraz „wotywny” Pana
Jezusa Ukrzyżowanego z siedmiu Jego słowami. Mężczyzna w postaci klęczącej
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ze złożonemi rękoma, którego widzimy w rogu malowidła, – to ofiarodawca
obrazu.
Z boku tego filara jest pomnik z portretem Kacpra Trzemeskiego h. Lubicz, biskupa armireńskiego, sufragana gnieźnieńskiego, zmarłego w Łowiczu
9 sierpnia 1665 r. i pochowanego w kolegiacie.
Naprzeciwko tego nagrobka przy następnym filarze stoi ołtarz z obrazem
św. Józefa Oblubieńca N. M. P. Sukienkę do obrazu sprawił w r. 1772 Rynkiewicz i ksiądz, którego nazwisko nie zostało zapisane. Na zasuwie jest obraz św.
Izydora oracza wymalowany w r. 1888 przez Józefa Buchbindera, malarza
z Warszawy, kosztem księżaka Ojczenasza.
W drugiej kondygnacji ołtarza znajduje się obraz, przedstawiający Dziecię
Jezus, które trzyma w jednej ręce krzyż, a w drugiej koszyk z narzędziami męki.
Na tymże filarze od strony głównej nawy wisi obraz św. Sebastjana z XVIII
wieku pędzla Grzegorza Zarzyckiego, a od nawy bocznej znajduje się pomnik
Jana Stanisława Grabowskiego h. Jastrzębiec, kanonika gnieźnieńskiego i łowickiego, kanclerza lwowskiego, archidjakona uniejowskiego, który umarł na
Litwie w Kostrzy d. 22 kwietnia 1679 r., ale jest pochowany w kolegjacie łowickiej. W czasie odnawiania kaplicy Wężykowskiej w 1912 r. – portret z tego
pomnika zaginął.
Przechodzimy do presbiterjum.
Po stronie ewangelji, nad drzwiami, prowadzącemi do zakrystji wikarjuszowskiej (nad któremi są herby: Nałęcz, Róża i Jastrzębiec) jest pomnik z portretem Samuela Przecławskiego h. Krupka, kanonika gnieźnieńskiego i pułtuskiego, dziekana łowickiego, kantora sandomierskiego, sekretarza królewskiego,
który w r. 1640 zasiadał na trybunale koronnym jako wice-prezydent. Uczynił
znaczny zapis na seminarjum w Łowiczu i umarł tu w r. 1659, pochowany
w kolegjacie. W zakrystji wikarjuszowskiej wiszą 4 obrazki, przeniesione z kaplicy misjonarskiej; malowane na drzewie, dobrego pędzla, wyobrażają doktorów Kościoła.
Nadto widzimy tu portrety: arcyb. Michała Poniatowskiego i Radziejowskiego; prałatów: Franciszka Czajkowskiego – pędzla Ignacego Stachowicza
z 1819 r., Szczepana Łasickiego (kandydata S. T. profesora seminarjum warszawskiego, wielkiego mówcy, który jako proboszcz kolegjaty pokrył ją dachem
miedzianym, umarł w r. 1902 w Warszawie, pochowany w Łowiczu) – pędzla
Aleksandra Przewalskiego, Andrzeja Retkiego (zm. 1907 r.) i Marcellego Karpińskiego (zm. 1919 r.); kanoników: Adama Zajączkowskiego – pędzla Augustyna Remboskiego z 1757 r., Jana Skabrata (zm. 1857 r.), Jana Bączka (zm.
1920 r.) i prałata nieznanego z nazwiska, na którym podpisał się uczeń Bacciarellego: „Józef Wall pinxit 1794”.
Nad tą zakrystją jest kapitularz, w którym kanonicy i prałaci odbywają
swe posiedzenia i gdzie mieści się bibljoteka i archiwum. Bibljoteka liczy do
1000 dzieł dawnych, przeważnie łacińskich, podzielonych na działy: kanonicz-
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ny, kaznodziejski, teologiczny, prawny, historyczny, geograficzny, filozoficzny,
klasyków i różnych autorów. Archiwum zawierało akta od 1527 r. (gdyż wcześniejsze uległy pożarowi), w tem 3 wolumina znacznej objętości Acta Acticata
z czasów Jana Łaskiego, arcybiskupa gnieźnień., które wywieziono do archiwum konsystorza warszawskiego.
W kapitularzu wisiały portrety arcyb. Macieja i Władysława Łubieńskich,
Krasickiego, Szembeka, Radziejowskiego, Komorowskiego i biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka.
Z kapitularza po schodkach schodzi się do kaplicy Pana Jezusa.
Fundowana przez prymasa Adama Komorowskiego około 1760 r., była odnawiana w r. 1852 i 1886. W r. 1907 gruntownie odrestaurował i upiększył ją
Sidorowicz, pozłotnik z Warszawy – kosztem ks. Romana Rembielińskiego,
prałata domowego Stolicy Apostolskiej i archidjakona kolegjaty.
Ściany jej są przyozdobione sztukateriami i złoceniami; na sklepieniu – malatura al fresco, wyobrażająca Trójcę Świętą.
W ołtarzu znajduje się krucyfiks bardzo dobrej snycerskiej roboty, obok
niego zawieszono mnóstwo wotów, które świadczą o otrzymanych tu łaskach.
Obramowanie złote do rany Boku Pana Jezusa – z ametystem i 32 djamencikami
ofiarował ks. Paweł Antoni Kosicki, dziekan łowicki, kanonik gnieźnieński,
pleban złakowski, zm. 1778 r.
O krucyfiksie łącznie z tem obramowaniem krążyła legenda, mianowicie
opowiadano, że za dawnych czasów przy odnawianiu ołtarza oczyszczenie sreber powierzono złotnikowi z Warszawy. Gdy po pewnym czasie ołtarz wykończono, a wota i kosztowności pozawieszano na miejscach właściwych, zdawało
się, że wszystko załatwione. Tymczasem kanonik, staruszek, który z wielkiego
nabożeństwa do Pana Jezusa stale odprawiał Msze św. przed tym ołtarzem, wpatrując się w postać Ukrzyżowanego, zauważył, że blask kamienia umieszczonego w ranie Jego Boku nie jest tak silny, jak poprzednio. Więc przez kilka dni
powtarzał swą obserwację, lecz do nikogo nic o tem nie mówił, sądząc, że go
osłabiony wzrok zawodzi. Jednak uczynione spostrzeżenie niepokoiło go coraz
bardziej, miewał dziwne sny, czynił sobie wyrzuty, słowem utracił zwykłą równowagę usposobienia. Chcąc raz z tem skończyć, dnia jednego po odprawieniu
Mszy św. wszedł na ołtarz, wyjął z Boku Chrystusa ów kamień i przekonał się,
że spostrzeżenie jego było słuszne, gdyż w miejsce drogocennego klejnotu było
wprawione zwyczajne szkło kolorowe. Udał się więc zaraz do Warszawy do
złotnika, zażądał wyjaśnień i zwrotu kosztowności, a kiedy łagodnem postępowaniem nic nie wskórał, zwrócił się do policji, prosząc o wmieszanie się w tę
sprawę. Policja kamień odnalazła i dowiodła, iż kradzieży dopuścił się sam złotnik. Kanonik na usilne prośby winowajcy chciał go uwolnić od odpowiedzialności, lecz policja wydała świętokradcę w ręce sprawiedliwego sądu. Skazano go
na pozbawienie życia. Wówczas złotnik prosił, ażeby odstawiono go do Łowicza, gdyż chce raz jeszcze zobaczyć Oblicze Chrystusa, którego okradł, pragnie
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przed Nim ostatni raz się pomodlić i w mieście, gdzie zgrzeszył, ponieść zasłużoną karę. Sądy prośbę tę uwzględniły. Winowajcę okutego przewieziono do
Łowicza i wprowadzono do kolegjaty. Tu padł on przed Chrystusem na ziemię
i wśród westchnień i jęków łzy skruchy przelewał. I Zbawiciel skłonił ku niemu
serce litościwe, winę darował i wszechmoc swą okazał, bo oto kajdany same
z rąk i nóg zbrodniarza pospadały. Okrzyk podziwu, potem płacz rzewny rozległ
się po całym kościele: to tłum zebrany uwielbiał dobroć Bożą. Członkowie kapituły, którzy byli świadkami cudu, użyli wszelkich starań, aby powstrzymać wykonanie wyroku. Władza krajowa, ulegając opinji ogółu, karę złotnikowi darowała i obdarzyła go wolnością. – Tyle mówi legenda, ale dowodów potwierdzających ten wypadek nie znajdujemy.
Na ołtarzu obecnie stoi figura Najśw. Serca Jezusa, wykonana w r. 1906 na
zamówienie panien z Bractwa Aniołów Stróżów przez Ignacego Nasterskiego,
snycerza i nauczyciela szkól łowickich.
W kaplicy znajduje się wspaniały pomnik jej fundatora, prymasa Adama
Ignacego hr. na Liptowie i Orawie Komorowskiego, zm. 2 marca 1759 r.; jest on
z czarnego marmuru w kształcie trumny o falistym profilu, z pięknym popiersiem z marmuru karatyjskiego na owalu, który podtrzymują dwaj płaczący
aniołkowie. Pod tarczą na trumnie widzimy herb Korczak.
Piękna krata z kutego żelaza, zakończona literami fundatora A. K. i koroną,
ujęta w marmurową arkadę, zamyka wejście do kaplicy. Nad arkadą od strony
bocznej nawy kościoła unoszą się dwaj aniołowie.
Prymas Komorowski, wznosząc tę kaplicę, w d. 1 lutego w 1759 r. erygował Collegium ks. Prebendarzów, przyłączywszy do niego ks. rorantystów, którzy dla szczupłości funduszów nie mogli się samodzielnie utrzymać. Księża
prebendarze (było ich 4-ch), czyli tak zwani kapelani, na swe uposażenie pobierali procenta od kapitału utworzonego z zapisu arcybiskupów: Macieja i Władysława Łubieńskich i Adama Komorowskiego i kanoników: Rokickiego, Ludwika
Melinego, obywatela Jerzego Barszcza i innych.
Obowiązani oni byli do odprawiania Mszy św., śpiewania aniwersarzy,
znajdowania się na jutrzni, procesjach i kazaniach, a jeden z nich codziennie
o godz. 7 rano z Bartoszkami (biednymi chłopcami z Instytutu św. Leonarda)
i ludem zgromadzonym śpiewał przed ołtarzem Pana Jezusa pieśń „Zawitaj
Ukrzyżowany”.
W nawie bocznej kościoła tuż przy kaplicy jest pomnik czarny marmurowy,
na nim figura klęcząca z marmuru cielistego, która przedstawia Mikołaja
Łayszczewskiego h. Prawdzic, starostę łowickiego, kasztelana sochaczewskiego, sekretarza królewskiego, sędziego na trybunałach i rycerza; walczył on ze
Szwedami i Turkami i zmarł 1655 r.
Na filarze, oddzielającym nawę boczną od kaplicy Lipskich, znajduje się
pomnik Mikołaja Prażmowskiego na Prażmowie i Nieporętach, h. Belina zm.
w Jazdowie 15 kwietnia 1673 r. Pomnik ten, choć kosztowny, ale niepiękny: na
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miedzianej pozłacanej tablicy widzimy wspaniałą postać stojącą prymasa, otoczoną herbami (Belina, Jasieńczyk, Janina, Odrowąż, Doliwa) i emblematami,
znamionującemi zepsucie gustu w sztuce. U spodu widnieje odpowiedni napis.
Na tymże filarze z boku wisi portret arcyb. Jana Lipskiego. Przed pomnikiem Prażmowskiego w posadzce kościoła umieszczono 2 zamknięcia spiżowe
z napisami, które oznaczają wejście do grobów arcyb. Lipskiego i Prażmowskiego.
Kaplicę Najśw. Sakramentu, zwaną kaplicą Lipskich, zaczął budować Filip Lipski, opat wąchocki, scholastyk gnieźnieński, z funduszów (20 tys. złotych), zostawionych przez brata swego arcyb. Jana Lipskiego, zmarłego 1641 r.
Lecz dopiero Samuel na Lipiu Lipski, starosta stanisławski, również brat prymasa w r. 1647 ją dokończył i przyozdobił, a Adam Swach, braciszek franciszkański w r. 1718 z polecenia arcyb. St. Szembeka pokrył jej sklepienie malaturami,
zastosowanemi do Tajemnicy Ołtarza. Sklepienie w kształcie rotundy, zakończonej latarnią, nad dach wyniesioną, zbudowaną z kamienia ciosowego, wyrobioną w kolumny i opatrzoną u góry ośmioma oknami.
Pierwotny ołtarz spalił się, a miał on kolumny, pomiędzy któremi stały figury czterech Ewangelistów i Baranek z chorągiewką, wykonane w 1694 r.
przez Wilhelma Barsza czy Barszena, snycerza z Warszawy. Obecnie w ołtarzu
jest obraz Dobrego Pasterza z 1770 r., pędzla Plerscha, królewskiego dekoratora
Łazienek i Pomarańczami w Warszawie. Ciborjum, umieszczone na ołtarzu,
kanonik Zajączkowski wspólnie z kapitułą około 1760 r. przerobił i ozdobił,
a kratki żelazne około ołtarza wykonał Osowski, ślusarz z Łowicza w r. 1902.
Po prawej stronie ołtarza jest pomnik z figurą Najśw. Serca Pana Jezusa
(dłuta Bartłomieja Mazurka z Poznańskiego), poświęcony Franciszce ze Służewskich Oczykowskiej, zm. 31 stycznia 1901 r. i jej córce Bronisławie Oczykowskiej zm. 3 lutego t.r.
Po lewej stronie ołtarza pomnik z figurą Niepokalanej Dziewicy (dłuta
Bronisława Holca, płocczanina), poświęcony Arkadjuszowi Oczykowskiemu,
zm. 1872 r. i siostrze jego Leopoldzie Wacławie zm. 1889 r.35.
Nadto w ścianie bocznej jest nagrobek Adama Zajączkowskiego, kanonika
łowickiego, proboszcz w Bolimowie (zm. 1760 r.) jeszcze za jego życia wmurowany – z herbem Drzewica, i napisem: Robak proch i literami: A. Z. K. Ł. P.
B. Wejście do grobu kanonika oznaczone jest płytą kamienną z napisem.
Kaplicę oddziela od reszty kościoła krata żelazna, zamykana na takąż bramę.
Fundator kaplicy prymas Jan Lipski w testamencie zapisał 30 tys. złotych
na uposażenie przy niej kapelanów, którzy wiecznemi czasy mieli odprawiać
w niedziele, poniedziałki i środy – Mszę św. Rorate zwaną, we wtorki – Mszę
35

W r. 1921 napis zmieniono i dano: śp. Romuald Piotr Oczykowski, literat i historyk, ur. d. 25 –
VIII 1845 r. zm. w Łowiczu d. 20 – XI 1920 r. prosi o Zdrowaś Marya.
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św. o św. Janie Ewangeliście, w czwartki – Mszę św. o Najśw. Sakramencie
i procesję po kościele lub cmentarzu, w piątki – Mszę św. żałobną za duszę fundatora, a w sobotę Mszę św. o Niepokalanem Poczęciu N. M. P.
Wyszedłszy z kaplicy, spotykamy nagrobek z portretem Jana Aleksandra
Paprockiego, h. Cholewa, dr. obojga prawa, kanonika gnieźnieńskiego i łowickiego, proboszcza rawskiego. Był to człowiek zasłużony dla kraju i wielce uczony: w akademji w Luce otrzymał wieniec doktorski. Posłował do papieża Klemensa X, a w r. 1672 został wybrany na deputata do sejmu, aby bronił praw
i swobód Kościoła. Umierając, polecił, aby go pochowano przy nogach prymasa
Prażmowskiego, którego uważał za swego opiekuna. Umarł w Łowiczu 17 lutego 1681 r., pochowany w kolegjacie.
Po tej samej stronie, ale blisko drzwi bocznych wchodowych znajduje się
okazały pomnik Stanisława Krajewskiego, wice kanclerza królewskiego, nadzwyczaj roztropnego sędziego na trybunałach, kustosza łowickiego, dziekana
gnieźnieńskiego, proboszcza kościoła św. Michała na Wawelu w Krakowie.
Kapituła krakowska dla jego prawości i uzdolnień zaszczycała go nieograniczonem zaufaniem i po trzykroć powierzała mu administrację diecezji. Mimo sędziwego wieku i słabości zdrowia nigdy nie usuwał się od pracy, będąc zawsze
gotów na wszelkie posługi, gdy chodziło o dobro Kościoła lub kapituły. Pełen
zasług, mając lat 60, zmarł w r. 1694, pochowany stosownie do wyraźnego rozporządzenia swego w kościele na Jasnej Górze. Kochający go brat Wojciech
wystawił mu powyższy pomnik.
Nad wyjściem bocznem z kościoła do kruchty jest obraz z napisem łacińskim, przedstawiający św. Piotra w Joppie, gdy z łoża śmierci powołuje do życia
młodą niewiastę Tabitę, powszechnie kochaną dla cnót niezwykłych.
Przy schodkach, wiodących na mały chórek, jest tablica erekcyjna kolegjaty, a nieco wyżej nagrobek z napisem polskim Jadwigi z Klinnik Osmolskiej
(zm. 1625 r.), wystawiony przez jej męża Jakóba h. Bończa, zdaje się majora
domu arcyb. Firleja. Po drugiej stronie tablicy erekcyjnej widzimy pomnik Barbary z Duninów h. Łabądź, zm. 29 stycznia 1645 r. której mąż, Mikołaj Łayszczewski, kasztelan sochaczewski, tę pamiątkę wystawił.
Na ścianie kościoła wprost ołtarza św. Liborjusza jest nagrobek z portretem
Władysława Obidowskiego h. Sulima, kanonika gnieźnieńskiego i wieluńskiego, który zmarł 20 lutego 1683 r. w Łowiczu, a pochowany w Gnieźnie. Przyjaciel postawił mu ten pomnik i położył taką cytatę. „Ty, który to czytasz, pamiętaj, że co się rozda na ziemi, w niebie się znajdzie”.
Poniżej jest tablica, a na niej wyryte nazwiska: Antoniego Dąbrowicza,
Franciszka Orlikowskiego, Jana Wąsowskiego, Stefana Pawełka.
Antoni Dąbrowicz, łęczycanin – to misjonarz, który sprawował obowiązki
profesora, rektora seminarium i superjora domu w Krakowie, Warszawie i Płocku; wykładał też przez jakiś czas religję w progimnazjum żeńskiem w Łowiczu.
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W starości zaniewidział i umarł w Krakowie na Stradomiu w r. 1884, w wieku
lat 88.
Franciszek Orlikowski był ostatnim superjorem księży misjonarzy w Łowiczu, zm. w r. 1883.
Jan Wąsowski – to prałat, dziekan łowicki, który do ostatnich chwil życia
był prowizorem Domu ks. ks. Emerytów i jego dobroczyńcą. Zm. w Łowiczu
w r. 1883.
Stefan Pawełek, Ślązak, nauczyciel szkoły łowickiej, a następnie inspektor
gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zm. w r. 1881. Wdzięczni
uczniowie ze szkół łowickiej i piotrkowskiej wystawili mu pomnik na cmentarzu
piotrkowskim.
Obok ławek, stojących pod wielkim chórem, po stronie ewangelji kościoła
jest pomnik z marmuru brunatnego. To Anna z Pawłowa, córka Pomścibora
Dzierzgowskiego h. Jastrzębiec, siostra arcyb. Mikołaja Dzierzgowskiego i Jana, jenerała mazowieckiego, starosty warszawskiego i łowickiego, która była
naprzód za Pawłem Kiernowskim h. Junosza, kasztelanem gostyńskim, a potem
za Marcinem Śleszyńskim h. Wieniawa, wojskim i posłem ziemi gostyńskiej,
gdy ten zmarł nagle w Łowiczu 27 kwietnia 1578 r., pomnik mu ten wystawiła.
Na płycie otoczonej rodzinnemi herbami (Wieniawa, Nowina, Rola, Poraj, Jastrzębiec, Lis, Pielgrzym) spoczywają postacie małżonków: Marcina Śleszyńskiego i wyżej wspomnianej Anny. Pomnik ten zapewne został uszkodzony bądź
to w czasie pogorzeli, bądź przy przebudowie kolegjaty, bo brak mu niektórych
części.
Pod wielkim chórem tak zasłonięto ławkami kamień Andrzeja Karola
Szałowskiego, archidjakona łowickiego, proboszcza św. Ducha, kanonika płockiego, zm. w r. 1686, iż ten na próżno błaga przechodnia o modlitwę za swą
duszę, gdyż pomnika nikt nie widzi, a więc i o prośbie na nim wyrytej mało kto
wie.
Przy ostatnim filarze w głównej nawie jest ołtarz św. Liborjusza B. W.
Wzniósł go arcyb. Teodor Potocki (zm. 1738 r.) na podziękowanie Panu Bogu
za uwolnienie go od bolesnej choroby. Około 1900 r. ołtarz ten został na nowo
odzłocony kosztem 480 rb. Józefa i Balbiny małżonków Perzynów z Niedźwiady.
Z boku tegoż filara, naprzeciw pomnika ks. Krajewskiego, jest pomnik gipsowy z 3 portretami Łąckich: Franciszka, biskupa margarytańskiego, sufragana
kujawskiego, kanonika łowickiego, który słuchał nauk wyzwolonych w Akademji Krakowskiej i Padewskiej, a zmarł 19 stycznia 1617 r. we Włocławku
i tam został pochowany w kaplicy św. Kazimierza, w części kosztem jego postawionej; Macieja, archidjakona gnieźnieńskiego i poznańskiego, scholastyka
krakowskiego, dziekana łowickiego, kantora płockiego, który również kształcił
się w akademjach: Krakowskiej i Padewskiej, a zmarł w Krakowie 12 listopada
1557 r. pochowany w katedrze na Wawelu; i Andrzeja Konstantego, kanclerza
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gnieźnieńskiego, infułata ołyckiego, proboszcza i oficjała radomskiego, kanonika łowickiego, prezesa Trybunału Królestwa Polskiego, który swym pradziadom
w r. 1698 ten pomnik postawił. Zmarł w r. 1712 powszechnie żałowany, pochowano go w kolegjacie łowickiej. W testamencie, z którego przebija głęboka wiara, rzewna pobożność i gorące przywiązanie do Kościoła, rozporządził, aby go
pochowano w sklepach kolegjaty łowickiej, w grobie wykopanym, choćby na 10
łokci głębokim, i aby mu dano trumnę prostą, niczem nieobitą, która z ciałem
jego w czasie nabożeństwa pogrzebowego nie na katafalku, ale na gołej posadzce kościelnej stać powinna. Sprzęty domowe polecił spieniężyć i otrzymany stąd
fundusz obrócić na szpitale i ubogich. Dłużnikom wszystko wspaniałomyślnie
darował. Resztę pieniędzy i nieruchomości przekazał na kościoły i dla najbliższych krewnych.
Przy filarze środkowym jest ambona snycerskiej roboty, wystawiona
w r. 1754 kosztem arcyb. Adama Komorowskiego. Na niej są bardzo dobrze
wykonane sceny z życia św. Wojciecha B. M. i św. Ignacego, biskupa z Antyochji Syryjskiej, który dla zabawy ludu z rozkazu cesarza Trojana był rzucony na
pożarcie dzikim zwierzętom.
Na tym filarze od strony nawy bocznej ma nagrobek z portretem Mateusz
Kazimierz Orłowski h. Orla, kanonik gnieźnieński, tarnowski i łowicki, archidjakon kurzelowski, scholastyk wiślicki, infułat kamieniecki i proboszcz w Małagoszczu, protonotarjusz apostolski, który jako poseł jeździł do papieży: Klemensa X i Innocentego XI do Rzymu i tam otrzymał stopień dr. obojga praw. Za
usługi, oddane krajowi, został ozdobiony Orłem Białym. Prosił prymasa Prażmowskiego, dobrodzieja swego, aby go „dla spoczynku z nim pod tym grobowym głazem złożył, z którego z nim wyszedłszy, tem wyżej mógł ulecieć”.
Umarł w Łowiczu 21 lutego 1697 r.
Obok tego nagrobka wprost ołtarza św. Rozalji jest pomnik z portretem
Wojciecha Pilichowicza, biskupa Hippony, sufragana i kanonika warmińskiego
i gnieźnieńskiego, dziekana łowickiego, który gdy Szwedzi zabrali z Gniezna
trumnę srebrną św. Wojciecha, polecił złotnikowi z Gdańska, Piotrowi von der
Rennen, zrobić nową, również srebrną, i tę 21 października 1662 r. ofiarował
kapitule gnieźnieńskiej. Zmarł w Łyszkowicach 1 maja 1665 r. Ponieważ był
powiernikiem i przyjacielem arcyb. Wacława Leszczyńskiego przeto ten pogrzebał go w kolegjacie i pomnik mu wystawił.
Ołtarz św. Rozalji P. M. patronki Sycylji wzniósł w r. 1666 arcyb.
Wacław Leszczyński. Ks. Antoni Szymankiewicz sprawił na obraz tej świętej
sukienkę srebrną. Obraz św. Franciszka, będący na zasuwie, i obraz św. Antoniego, znajdujący się w drugiej kondygnacji ołtarza, wymalował w r. 1889 Józef
Buchbinder, malarz z Warszawy za pieniądze składkowe, zebrane przez Józefa
Rutkowskiego, gospodarza z Niedźwiady.
Na filarze, przy którym stoi powyższy ołtarz, ale po stronie przeciwnej
znajduje się pomnik Jerzego Rokickiego h. Lubicz, kanonika łowickiego, pro-
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boszcza w Kurzelowie. W młodych latach, broniąc Ojczyzny, walczył z Turkami
i Tatarami, następnie, podróżując lądem i morzem, zwiedził Węgry, Niemcy,
Włochy, Hiszpanję, Francję i Flandrię; ozdobiony oznakami Kawalera hiszpańskiego, powrócił do kraju i został księdzem. Umarł w r. 1629, licząc lat 43.
Wprost tego pomnika jest ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, zwany Rokiciana, albowiem wyżej wspomniany ks. Jerzy Rokicki przez szczególniejszą
„wdzięczność i pobożność ku Bogu” ufundował go i uposażył odpowiednio
księży rorantystów, którzy byli obowiązani przed tym ołtarzem codziennie odprawiać Mszę św. śpiewaną, zwaną Rorate.
Obraz w tym ołtarzu jest malowany na wzór Matki Boskiej Śnieżnej
w Rzymie; sukienkę srebrną na niego sprawił w 1766 r. Kazimierz Rynkiewicz
mieszczanin; 2 korony srebrne pozłacane – Ludwik Michał Trwaliński, kanonik
łowicki, a 12 gwiazd srebrnych pozłacanych ofiarował w r. 1819 kasztelan
Czarnecki. Na zasuwie jest obraz Matki Boskiej Różańca św. który w r. 1868
wymalował Antoni Strzałecki z Warszawy kosztem Bejdziny, księżanki ze
Świeryża. W drugiej kondygnacji ołtarza widzimy św. Stanisława B. M.
Przy ołtarzu jest Bractwo Różańcowe, zaprowadzone w r. 1866 przez ks.
Ignacego Kisielewskiego, wikarjusza kolegjaty.
Opodal ołtarza Matki Boskiej na następnym filarze wisi obraz św. Sebastjana, kopja z Guido Reniego, pędzla Aleksandra Stankiewicza, dar Estrejcherowej,
żony doktora z Warszawy.
W nawie głównej u góry pod sklepieniem są wizerunki Pana Jezusa, Matki
Boskiej i 12 Apostołów, ujęte w piękne, gipsaturowe obramowania.
Oprócz obrazów wyżej wspomnianych zasługują jeszcze na uwagę i inne
w różnych miejscach rozwieszone i tak: obraz św. Jana na puszczy, pędzla malarza ze szkoły francuskiej, dar obywatela Kompanjejcowa; obraz Matki Boskiej,
przeniesiony prawdopodobnie z kościoła podominikańskiego, albowiem na nim
jest i św. Dominik; obraz św. Cecylji, pędzla Wrońskiego z XVIII wieku, który
w dniu tej świętej ustawiano w ołtarzu św. Rozalji i przed nim odprawiano uroczyste nabożeństwo; obraz Pana Jezusa na krzyżu, pamiątka po Bazylim Popielu, kanoniku łowickim, (urodzonym w r. 1747); obraz św. Wawrzyńca M. (może
z bramy miejskiej), który w dniu tego świętego wstawiano w ołtarz św. Barbary
i przed nim odprawiano nabożeństwo; obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus
na ręku (kopja z Guido Reniego), pędzla malarza ze szkoły bolońskiej, przeniesiony z kaplicy pomisjonarskiej. Był też i obraz św. Urszuli z towarzyszkami,
również przeniesiony z tejże kaplicy, ale gdzie się obecnie znajduje – nie wiadomo.
Na wielkim chórze, ozdobionym ciekawemi malaturami i napisami, stoi organ o 27 głosach, restaurowany przez Mateusza Mielczarskiego, obecnie prawie
że zrujnowany, bo w czasie ostatniej wojny Niemcy zabrali piszczałki metalowe.
Dawniej kolegjata miała 4 stałych śpiewaków i muzykantów i tacy artyści, jak
A. Górczycki, którego i Sanctus, wykonane na koncercie historycznym w War-
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szawie w r. 1881, w podziw wprowadziło słuchaczów, skromnie tu pracowali,
zadawalniając się niewielką płacą, ale pod tym względem nie wszyscy są jednakowych wymagań, to też na zewnątrz organu jakiś „Mazur” umieścił na płótnie
łaciński napis:
Milczy tam Apollo, gdzie srebra nie dają,
Milczy inna muza, gdzie nie zabrząkają.
Czem Apollo nie gardzi, temu muza rada,
Bądź hojnym: dla hojnych szczodrym być wypada.
W nawie bocznej jest chórek mniejszy i organki dawniej o 9 głosach, również przez Mateusza Mielczarskiego restaurowane w r. 1836, obecnie wskutek
wojny zupełnie zniszczone.
Przy kruchcie bocznej jest izdebka, przytykająca do kaplicy Lipskich, na
którą wychodziło maleńkie okienko; w niej dawnemi czasy księża śpiewali psałterz, a później służba kościelna nocami czuwała nad lampką przed Przenajśw.
Sakramentem i nad całością kościoła. Marcin Brzeziński, rorantysta, za życia
uprosił sobie, ażeby w niej zwłoki jego złożono; zmarł w r. 1695.
Pod kościołem i kaplicami jest przeszło 20 grobów obmurowanych i sklepionych. W jednych z nich chowano osoby świeckie, w drugich członków duchowieństwa. Oprócz kanoników i prałatów 12 arcybiskupów gnieźnieńskich
znalazło tu wieczny spoczynek. A mianowicie:
Jan Przerembski, założyciel szkoły w Skierniewicach, pasterz wzorowy,
wielkiej powagi, który zawsze otaczał się ludźmi mądrymi i uczonymi, gdyż
sam ukończył nauki w Padwie. Miłośnik kraju, w Senacie z taką roztropnością
przemawiał, że nad wszystkimi zdaniem górował. W wypowiadaniu prawdy
śmiały, wytrwale opierał się wyjazdowi Bony do Włoch. Umarł w Łowiczu
w r. 1562.
Jakób Uchański, człowiek niepospolitego rozumu i szerokiej działalności,
ale dumny i charakteru nadzwyczaj burzliwego, sercem sprzyjał innowiercom
i miał z nimi bliskie stosunki. Zarzucają mu, że chciał utworzyć Kościół polski
i zostać jego patrjarchą. Przyznać jednak należy, że gdy spostrzegł swój błąd,
starał się go naprawić i otwarcie wystąpił przeciwko nowatorom. Sprowadził do
kraju jezuitów i chciał ich kolegjum założyć w Łowiczu, ale gdy oni tu nie przybyli, wówczas dom, który dla nich był wystawił i odpowiednio urządził, oddał
nauczycielom sprowadzonym z Akademji Krakowskiej. Po śmierci Zygmunta
Augusta wznowił dawny tytuł „pierwszego księcia” i utworzył nowy „interrexa”. Uchański należy do najciekawszych i najznakomitszych postaci, jakie
wydała tyle płodna w wielkich ludzi jagiellońska epoka. Umarł w Łowiczu
w 1581 r.
Jan Tarnowski, mąż wysokiego zdania i wielkiej nauki, gdyż kształcił się
w kraju i we Włoszech; na urzędach wielce pilny, protegowany przez króla
Zygmunta III, był przeciwnikiem kanclerza Jana Zamojskiego. Usunięty od
dworu, został gorliwym pasterzem. W pięć miesięcy po objęciu stolicy arcybi-
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skupiej żyć przestał w Łowiczu w r 1604. Śmierć tak prędką poniekąd mu przepowiedziano, albowiem kiedy zostawszy prymasem, po przybyciu do zamku
łowickiego, na widok herbu Junosza, swego poprzednika (wyobrażającego baranka), rzekł żartobliwie: „Wypędźcie stąd tego baranka, gdyż dość długo tu
koczował”, wówczas jeden z obecnych prałatów odpowiedział mu: „Miłościwy
panie, róża (herb Tarnowskich Rola wyobraża różę) to piękny kwiat, ale mdły
i krótkiego wieku”.
Henryk Firlej, syn Jana, marszałka wielkiego koronnego i wojewody krakowskiego, głównego przywódcy dysydentów, był jednak trzymany do chrztu
przez króla Henryka Walezego; a nauki pobierał w szkole katolickiej w Hrodeczu i w Rzymie. Rozumny, prawy, łagodny i umiarkowany, lubił wystawność
w kościele i na dworze; kolegjacie łowickiej podarował wiele pięknych ubiorów
kapłańskich, sprowadził do niej relikwje św. Wiktorji, a oo. bernardynom sprawił organy. Krótko, bo niecały rok piastował godność arcybiskupią. Widząc, że
koniec życia się zbliża, kazał się przenieść z Łowicza do Skierniewic na świeże
powietrze, i tam umarł w 1626 r.
Jan Wężyk kształcił się w Kaliszu, Krakowie i Rzymie; po powrocie do
kraju szybko osiągnął najwyższe godności duchowne i w czasie słabości króla
Władysława IV prezydował w Senacie. W Łowiczu, swej prymasowskiej rezydencji, wystawił nad bramą zamkową wieżę z zegarem i przy zamku zaprowadził ogród wspaniały, który ozdobił wyszukanemi ziołami, kwiatami i krzewami,
a przy jego bramie wystawił dom wygodny do spoczynku. Łowiczanami szczególniej się opiekował i ratował ich w czasach nieszczęść. Gdy w r. 1629 i 1630
w Rzeczypospolitej był głód straszliwy, z własnych spichrzów rozdawał żywność zgłodniałym, a w testamencie zapisał kapitule łowickiej 20 tys. złotych,
ażeby z procentów od tej sumy wiecznemi czasy w razie głodu lub morowego
powietrza dawała pomoc nieszczęśliwym. Umarł w Łowiczu w 1638 r.
Jan Lipski, pasterz wielkiej pobożności i cnoty, życiem swoim budował
wiernych i duchowieństwo. Posiadał też głęboką naukę, gdyż we Włoszech kończył prawo i teologię, a ponieważ kochał ludzi uczonych, więc ich gromadził na
swym dworze. Słynął z daru nawracania kacerzy i pięknej wymowy, a obok
bystrego umysłu miał głos czysty i donośny. Papież Urban VII wyrzekł, że ze
wszystkich listów, które z całego świata odbierał, najwymowniejsze były te,
które z Polski od Lipskiego pochodziły. Jako szczególniejszy przyjaciel Wazów,
wszędzie występował w ich obronie. W testamencie zapisał 20 tys. złotych na
wybudowanie w kolegjacie łowickiej kaplicy ku czci Najśw. Sakramentu
i 30 tys. złotych na uposażenie przy niej stałych kapelanów.
Ostatnie chwile życia przepędził w Łyszkowicach, gdzie wystawił piękny
pałac, ozdobiony portretami arcybiskupów gnieźnieńskich, i tam został otruty
przez doktora z namowy możnego inowiercy, który w ten sposób chciał usunąć
ze świata świętobliwego prymasa, energicznie występującego przeciw jego działalności. Doktór, widząc skutki swego zbrodniczego czynu, uczuł wyrzuty su-
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mienia, rzucił się do nóg umierającego i wyznał całą winę. Arcybiskup nie tylko
wyciągnął ku niemu rękę na znak przebaczenia, ale nadto kazał wypłacić 100
dukatów. Umarł w r. 1641.
Andrzej Leszczyński zdolny, roztropny, biegły w sprawach publicznych,
podczas wojny szwedzkiej Ojczyznę i króla wspierał radą i pieniędzmi.
W r. 1654 własnym kosztem wystawił chorągiew pancerną, a powierzywszy
dowództwo Marcinowi Pigłowskiemu, wytrawnemu w boju, wysłał ją na Litwę
w pomoc Janowi Kazimierzowi. Pod Łowiczem w ulubionej wsi Płaczewo, którą przezwał Placencją, urządził wielkich rozmiarów ogród włoski i przy nim
zaczął stawiać pałac murowany, ale śmierć nie pozwoliła go dokończyć. Umarł
w r. 1657 w Skierniewicach. Spoczywa obok brata swego stryjecznego Wacława, który dla niego, a zarazem i dla siebie wystawił w kolegjacie piękny pomnik.
Wacław Leszczyński, syn Andrzeja, wojewody kujawskiego, który był
głową dysydentów w Polsce i Zofji z Opalińskich, gorliwej katoliczki; po skończeniu wyższych nauk za granicą, został kapłanem i sekretarzem królewskim.
Jako prymas był protektorem uczonych, przytem pobożny, litościwy, miłosierny,
okazałości światowej nie lubił i nie pozwalał kłaść herbów na swych fundacjach;
dla chorych tak domowych, jak i obcych okazywał wielką troskliwość. Podczas
wojny szwedzkiej dzielnie bronił sprawy narodowej i wojsko zbuntowane przywiódł do posłuszeństwa. Umarł w Łyszkowicach w r. 1666.
Mikołaj Prażmowski, przyjaciel Jana Kazimierza, z którym jednocześnie
w Rzymie przebywał. Oddany sprawom publicznym, niestety, w polityce nie był
przenikliwy i przez to wiele błędów popełnił: to wywołał wojnę domową z Lubomirskim, to zachęcał Jana Kazimierza do zrzeczenia się korony, to trzymając
się zawsze partji francuskiej, knuł spisek przeciwko Wiśniowieckieniu, za co
znienawidzony przez szlachtę na zjeździe pod Gołębiem w r. 1672 z całą rodziną
został odsądzony od czci, majątku, urzędu i skazany na więzienie. Znany z daru
mówienia w sposób przekonywający, umiał i kary uniknąć, ale wskutek zmartwienia wkrótce w Uniejowie życie zakończył w r. 1673.
Krzysztof Antoni Szembek, mąż uczony (doktorat obojga prawa otrzymał
w Rzymie), a przytem zacny i przykładny, świętobliwy, biskup wzorowy. Lud
prosty miłował i sam odznaczał się wielką prostotą; dla siebie oszczędny, dla
drugich szczodry, choć dochody miał znaczne, zawsze był bez pieniędzy,
w niedostatku, bo wszystko rozdawał ubogim. Skromny w swych pragnieniach,
polityki unikał. Jezuici kaliscy żartobliwie zwali go „dobrym pasterzem, który
siebie, ale nie innych pasie” albowiem przede wszystkiem myślał o własnem
zbawieniu, toteż w całym kraju zwano go „świętą duszą”. Był protektorem
i najłaskawszym dobroczyńcą zgromadzenia ks. ks. pijarów. W gorliwości swej
pasterskiej sięgał i poza granice kraju, i wskutek jego starań car moskiewski
Piotr Wielki nie tylko pozwolił osadzać duchownych katolickich w Petersburgu
i jego okolicy, ale nadto zezwolił na wysyłanie misjonarzy w głąb Syberji.
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Będąc jeszcze biskupem kujawskim, gdy z prawa przywiązanego do tej
godności zastępował prymasa, pierwszy przyjął tytuł wice-prymasa. Umarł
w Łowiczu 1748 roku.
Adam Ignacy Komorowski, skończywszy nauki w Krakowie, Wrocławiu
i Rzymie, został dr. obojga prawa. Wyniesiony przez Augusta II, pomimo silnego oporu biskupów na godność arcybiskupią, w r. 1749 uzyskał od papieża dla
siebie i swoich następców prawo używania purpury rzymskiej takiej, w jakiej
chodzą kardynałowie. Dbały o podniesienie oświaty, wspierał księży pijarów,
gdyż podzielał ich zasady nauczania. Opowiadają o nim, iż złożony w Skierniewicach ciężką chorobą i opuszczony przez lekarzy, wezwał do siebie z Łowicza
zachwalonego bonifratra. Ten podjął się go wyleczyć, ale orzekł, iż jest konieczna operacja. Prymas poddał się jej i, dopóki nie czuł wielkiego bólu, mówił
„o dobry Bracie”, ale gdy ten mu dojął do żywego, krzyczał „o zły Bracie” i nie
dał skończyć operacji. Umarł w r. 1759 w Skierniewicach, powszechnie żałowany.
Władysław Aleksander Łubieński, fundator w r. 1761 kościołka w Boczkach, wsi należącej do parafji kolegiaty, i autor obszernej jeografji powszechnej
po polsku. Dla poddanych był więcej ojcem niż panem. Aby się dowiedzieć
o ich potrzebach i usłyszeć ich skargi, często, niby dla użycia spaceru, udawał
się do wsi pobliskich. Zwierzył się z tem kanonikowi Pstrokońskiemu, którego
brał ze sobą na te wycieczki, gdyż mu powiedział: „Dlatego wyjeżdżam, abym
odbierał zażalenia od ubóstwa, bo ich podobno nie dopuszczają do mnie”. Wobec takiej dobroci pasterza lud skupiał się około niego, a nawet między wioski
poszło przysłowie: „Dosyć chwycić się klamki prymasa, żeby znaleźć spokojność i los zapewniony”.
Ludzki, gościnny, gdy kto z uboższej szlachty, będąc na nabożeństwie, nie
zaszedł do niego na zamek, to go gromił przy spotkaniu i mówił: „Mospanie
bracie, stół prymasowski przygotowany jest dla wszystkich”. Przywiązany do
kraju, z gruntu uczciwy, nie mógł jednak i nie umiał nic zbawiennego przeprowadzić wskutek słabości charakteru. Widział złe, rozumiał je, ubolewał nad
niem, ale brakowało mu siły, aby jego skutkom zaradzić. W Łowiczu otworzył
gród i zaprowadził drukarnie. Był ostatnim z prymasów, który przewodniczył
obradom elekcyjnym. Umarł w Warszawie, otruty przez dysydentów w r. 1767.
Na pogrzeb jego zjechało do Łowicza wielu panów i dygnitarzy kraju, szlachty
i duchowieństwa. Sześciu biskupów odprawiało żałobne nabożeństwo. Obrzędem pogrzebowym stosownie do życzenia zmarłego kierował biskup Andrzej
Młodziejowski.
Oprócz wyżej wymienionych arcybiskupów gnieźnieńskich w podziemiach
kolegjaty spoczął i Konstantyn Lipski h. Łada, dziekan gnieźnieński, opat andrzejowski, arcyb. lwowski, zmarły 1698 r. Arcybiskupi są pochowani pod kaplicami przez się ufundowanemi, członkowie kapituły mieli grób wspólny, który
się znajduje pod kaplicą Wężyka i jest oznaczony literami S. C. (Sepulcrum
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Capituli); członkowie magistratu chowali się w nawie bocznej przed kaplicą św.
Wiktorji.
Wychodząc z kolegjaty głównem wyjściem, spotykamy nad odrzwiami na
zewnętrznej ścianie herb Łubieńskich – Pomian, pod nim na czarnej marmurowej tablicy – wyryta erekcja kościoła, którąśmy przytoczyli na początku opisu.
Na wieży kościoła od ulicy Podrzecznej arcyb. Jan Wężyk umieścił wielki zegar
i 2 dość duże dzwony do bicia godzin i kwadransów. Zegar ten, reperowany
w r. 1767 przez L. Jochne, a w r. 1817 przez Jana Ziemkiewicza, po niewoli
milczał podczas okupacji niemieckiej, teraz znów ku ogólnemu zadowoleniu
wygłasza godziny.
Na zewnątrz murów kolegjaty jest kilka tablic pamiątkowych bądź to z napisami, które świadczą, kto jaką kaplicę wybudował, bądź tylko z pierwszemi
literami ich fundatorów, są też i dwa nagrobki: Tekli Rydzińskiej i Sikorskich.
Na ścianie kaplicy Wężyka był kompas z oryginalnym wierszem łacińskim:
„Sieć widzisz, a poznać pragniesz, kto będzie łupem, a kto łowcą?
Śmierć – łowcą, godziny siecią, łupem jest człowiek”.
Kompas ten w r. 1901 był odnowiony kosztem sług łowickich, ale przy
ostatniej restauracji kościoła około 1912 r. zniesiono go, a napis zatarto.
Wprost wielkich drzwi kościoła na murowanem ogrodzeniu cmentarza stała
figura N. Marji P. Niepok. postawiona przez kanonika Ludwika Trwalińskiego,
żyjącego około 1741 r. (w r. 1819 była odnawiana). W r. 1907 prałat Andrzej
Retke wzniósł tu bramę kosztem włościan i nad nią umieścił powyższą figurę.
W tem samem ogrodzeniu, ale wprost kaplicy Wężyka, nad furtką prowadzącą na rynek, stoi figura św. Jana Nepomucena, sprawiona przez Józefa Jaksę
Marcinkowskiego, archidjakona łowickiego, żyjącego około 1775 roku. Pod nią
wisiał dzwonek (wagi przeszło 100 funtów), który wzywał do modlitwy za konających. Niemcy zabrali go w czasie ostatniej okupacji.
Nadto w dzwonnicy piętrowej, stojącej wprost wielkiego ołtarza, a wymurowanej w r. 1786 kosztem kapituły, przed ostatnią wojną znajdowały się 3 duże
dzwony.
Największy, który ważył 3325 funtów, miał napisy po łacinie: „Bogu Najlepszemu i Największemu i Najświętszej Marji Pannie”, „Mnie najprzód Mikołaj Dzierzgowski sprawił, potem Jan Wężyk, obaj arcybiskupi gnieźnieńscy,
z kapitułą łowicką po pęknięciu przerobił roku pańskiego 1637, wreszcie prześwietna kapituła kolegiaty łowickiej roku pańskiego 1887 przelać kazała”. Przy
przelaniu (za które A. Zwolińskiemu w Warszawie zapłacono 542 rb. 50 kop.)
obok herbu Dzierzgowskiego – Jastrzębiec i herbu Wężyka – Wąż dodano wyobrażenie N. M. P. Niepokalanie Poczętej i wyryto rok 1854, jako datę ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marji Panny. Arcybiskup warszawski Popiel w r. 1887 dzwon ten konsekrował i do imienia „Mikołaj” dodał
drugie imię „Szczepan” na pamiątkę ks. Szczepana Łasickiego, ówczesnego
prepozyta kolegjaty.
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O dzwonie tym krążyła legenda, którą Władysław w Wycieczce w Ziemię
Sochaczewską tak opowiada: „Dnia pewnego, gdy po odbytej uroczystości kościelnej, znaczna liczba kapłanów i przyjaciół świeckich zebrała się w rezydencji
arcybiskupiej, we wspaniałym zamku nad Bzurą, Jan Wężyk, ówczesny prymas,
chcąc gości swoich uczcić jak należy, rozkazał piwniczemu dobyć z lochów
zamkowych co najstarszego wina. Piwniczy wyszedł spełnić rozkaz pana, aliści
po krótkiej chwili wraca pomieszany, mówiąc, że żadnej z butelek tknąć nie
śmie, ponieważ każdą owija wąż wielki i całe piwnice są napełnione gadami.
Arcybiskup, nie tracąc chwili czasu, wkłada na siebie albę i stułę, bierze kropidło ze święconą wodą i w towarzystwie piwniczego oraz ciekawych idzie do
wskazanego sobie lochu. Tam za otworzeniem drzwi widzi rzeczywiście pełzającą po ziemi niezliczoną moc wężów. Nie tracąc ducha, siwowłosy starzec
w pośrodku wijących się gadów, podniósłszy oczy w szczerem przejęciu się,
rozpoczyna głośną modlitwę i kropi syczące wokoło płazy. I rzecz dziwna,
w jednej chwili, jakoby tknięte siłą Wyższej Woli, zalegające piwnicę węże
zniknęły bez śladu na zawsze. Arcybiskup wdzięczny Panu kazał ulać (a właściwie – jak twierdzą akta kościelne – przelać) wielki dzwon, zwany Mikołajem
z wyobrażeniem węża i zawiesić go przy kolegiacie”.
Drugi dzwon mniejszy Aniołów Stróżów, który pierwotnie ważył 1914 funtów, pękł w r. 1895 i został na nowo przelany w Węgrowie u Włodkowskiego
(za przelanie zapłacono 324 rs. 90 kop.); ponieważ dodano metalu, więc potem
ważył 2180 funtów.
Trzeci dzwon najmniejszy, wagi 1030 funtów, był przelany w r. 1869
u A. Zwolińskiego w Warszawie; na nim było wyobrażenie Pana Jezusa, krzyż
niosącego, i biskupa w pontyfikalnym ubiorze.
W r. 1918 Niemcy i te 3 dzwony zabrali, więc głucho było i smutno bez ich
dźwięcznego głosu. Dopiero po wypędzeniu Niemców w r. 1918 w kolegjacie
zawieszono dzwony z kościoła św. Leonarda, które jeden z księżaków był ukrył.
Ale ponieważ są one zbyt małe, niewystarczające dla kolegjaty, więc kanonik
Jan Bączek, proboszcz miejscowy, zajął się zbieraniem funduszów i materjału
na nowe. D. 15 stycznia 1921 r. na cmentarzu kolegjackim odlano dzwon, który
odezwał się po raz pierwszy 9 lutego, zwołując parafjan na misje, odbywane
przez oo. redemptorystów.
Są na nim napisy łacińskie: „Gdy dzwony arcybiskupów gnieźnieńskich:
Mikołaja Dzierzgowskiego i Jana Wężyka przez najezdników niemieckich nieszczęśliwie zostały przemocą zniszczone i zabrane, mnie nieustępującego tamtym rozmiarami (i wagą) odlano z ofiar parafjan Prześwietnej Kolegjaty Łowickiej i staraniem jej prepozyta Dr. Jana Bączka, kanonika kapituły łowickiej
i specjalnego Komitetu parafjalnego. W Łowiczu Roku pańskiego 1921”.
Z drugiej strony obok wizerunków Pana Jezusa i Matki Boskiej litery D. O.
M. et B. V. M. i napis:
„Wysławiaj Stwórcę, ile zdołasz,
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Bo jest On ponad wszelkie uwielbienie,
I nigdy Go dostatecznie wysławić nie potrafisz
Mikołaj”.
A u spodu: „Pracą i sztuką Antoniego i Franciszka Bręgorzów”.
W niszy dzwonnicy ponad bramą wejściową od strony rynku stoi figura
Najśw. Marji Panny Niepok. Poczętej, sprawiona w r. 1902 przez wikarjuszy
kolegjackich ks. ks. Stanisława Szaniawskiego i Romualda Pozowskiego (na
wielki ołtarz na czas majowego nabożeństwa), a ustawiona tu na początku ostatniej wojny 9 września 1914 r. Wprost dzwonnicy znajduje się grób familijny
Barszczów, czyli Ogrójec przybudowany w r. 1758 do obsydy wielkiego ołtarza
kolegjaty przez Jerzego Barszcza, rajcę łowickiego. Zamożny ten kupiec i obywatel zapisał też fundusz na utrzymanie lampy przed obrazem Chrystusa w tej
kaplicy, na jałmużnę dla ubogich w dni środowe i piątkowe, i na inne jeszcze
cele. Na bocznej ścianie widzimy tu tablicę pamiątkową Andrzeja Zawadzkiego,
zm. 1806 r. i żony jego Magdaleny z Barszczów zm. 1820 r., wmurowaną przez
ich syna Antoniego.
Andrzej Zawadzki, według tego, jak podaje Księga Boni Ordinis z 1783 r.:
„wójt łowicki, literat, który bawi się handlem kupieckim, sieje grunta, piwo robi
i przykładnie stara się o pomnożenie substancji”, posiadał też wójtostwo Borowiny i lejarnię świec woskowych na Blichu za Bzurą. Rozporządzając dużym
majątkiem, wywierał w mieście znaczne wpływy, a wskutek prowadzonego
handlu i w kraju miał szerokie znajomości. Był pełen godności, znaczenia i sławy.
Dawniej na cmentarzu obok dzwonnicy – od strony ulicy Podrzecznej – stał
dom, zwany Górą Pobożną, czyli Mons pietatis. Był to lombard, zakład pożyczkowy, utworzony pierwiastkowo przez arcyb. Karnkowsklego (zm. 1603 r.).
Arcyb. Stanisław Szembek zapisał na jego cele 7000 złotych, ale instytucja ta,
czy to z braku poparcia, czy też z nadmiaru potrzebujących zaczęła się chylić do
upadku. Wspomógł ją litościwy i wspaniałomyślny prymas Teodor Potocki,
który przekonawszy się naocznie o nędzy mieszkańców Łowicza po świeżym
jego pożarze, nie tylko sam ich obdarzał, ale nadto na Górę Pobożną zapisał
12 tysięcy złotych. Pogorzelcy mogli pożyczać najwyżej po 600 złotych z obowiązkiem zwrotu częściowo po 50 złotych. Następnie Jakób Strykowski zapisał
12 tys. złotych, a kanonicy łowiccy: Walenty Majorowski, notarjusz Góry Pobożnej i Paweł Tworkowski w r. 1762 legowali po 300 złotych.
Arcyb. Ignacy Raczyński w r. 1812 postanowił, aby z procentów od sumy
20 tys. złotych, zapisanych przez arcyb. Wężyka dla nieszczęśliwych w czasie
pomoru, powszechnego nieurodzaju lub jakich klęsk nadzwyczajnych, i od sumy
6300 złotych, uzbieranych przez kapitułę z oszczędności, – wypłacać po 100
złotych dla szpitali w Łowiczu i Skierniewicach, część użyć dla dotkniętych
jakimkolwiek nieszczęściem, część rozdać ubogim miasta Łowicza i Skierniewic, wstydzącym się żebrać, resztę przekazywać Górze Pobożnej. Nadto sufra-
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gan łowicki, Grzegorz Zacharjasiewicz zm. 1814 r. zapisał na lombard 2 tys.
złotych. Były i inne ofiary, dzięki którym fundusze tej instytucji stale się powiększały. Toteż kiedy pierwiastkowo dawano pieniądze tylko na fanty, później
pożyczano je dorabiającym się rzemieślnikom i obywatelom, na hipoteki z obowiązkiem płacenia od 4% do 5%.
Ale nastały czasy upadku wszelkich fundacyj kościelnych.
Dom Góry Pobożnej pozbawiony opieki arcybiskupów uległ zniszczeniu,
w r. 1859 został rozebrany, a w r. 1870 rząd moskiewski, który położył zaborczą
rękę na dobrach kościelnych i na wszystkich instytucjach, będących pod zarządem duchowieństwa, zagarnął pod swój zarząd i fundusz lombardu, wynoszący
wówczas 9759 rs. 10½ kop. (W r. 1881 od obywateli zdołano wycofać 4363 rs.
30 kop. od których procentu było 81 rs. 72 kop.).
Dopiero w 1899 r. zwrócono społeczeństwu tę sumę z procentami, rozdzielając ją pomiędzy 3 kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, nowopowstałe w Łowiczu, Skierniewicach i Sochaczewie.
Nim wyjdziemy poza ogrodzenie cmentarza kościoła, zapoznamy się jeszcze z kapitułą kolegjacką i dawniejszym składem miejscowego duchowieństwa.
Kapituła łowicka, ustanowiona w r. 1433 przez arcyb. Wojciecha Jastrzębca była senatem i przyboczną radą arcybiskupów gnieźnieńskich, rezydujących
w zamku łowickim. Grono jej kanoników składało się z ludzi zdolnych, zacnych
i uczonych. Więc używano ich nieraz do różnych ważnych posług w sprawach
kraju i religji i niejednokrotnie powierzano im godności przy boku królewskim.
Z biegiem czasu kolegiacie, snadź ze względu na zasługi kanoników, nadano
tytuł „Collegiata Insignis” – Kolegjata Znakomita. Król Jan Sobieski wyrażał się
o niej z pełnem uznaniem i nazywał ją zawsze „Collegiatorum Nobilissimam” –
Kolegjata Najszlachetniejsza. Adam Komorowski, arcyb. tytułował ją: Najświetniejsza, Najczcigodniejsza, Światła i Szanowna, a Jędrzej Olszewski, arcyb. mówił: „Z kolegjat w kraju łowicka pierwsza i innym kapitułom równa,
tylko najpierwszym katedrom ustępuje”.
Arcyb. Teodor Potocki dekretem z 1728 r. pozwolił prałatom i kanonikom
używać rokiety (rodzaj komży z podszewką niebieską u dołu i u rękawów)
i mantoletu (płaszcz czarny wkładany na rokietę, z przód i otwarty, bez rękawów, lecz z otworami na ręce). Zaś w przeszłem stuleciu arcybiskup warszawski
Fijałkowski, uzyskawszy odpowiednią bullę papieską, pozwolił prałatom i kanonikom nosić na wstążce niebieskiej dystynktorjum tj. krzyż równoramienny,
mający z jednej strony wyobrażenie Wniebowzięcia N. M. P., z drugiej literę A,
oznaczającą imię cesarza Aleksandra II.
Kapituła pierwiastkowo składała się z 3 prałatów i 8 kanoników, z biegiem
czasu powstały 4 prałatury i 11 kanonij. Prałatami byli: prepozyt, dziekan, kustosz i archidjakon.
Prepozyt (proboszcz) stał na czele kapituły. Na utrzymanie miał nadaną
(w r. 1433) wieś Popów (odległą od Łowicza wiorst 3).
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Dziekan wyręczał prepozyta w sprawach świeckich i przy pomocy poddziekana, wybranego z grona wikariuszów, czuwał, ażeby nabożeństwa chórowe
odbywały się należycie i regularnie. Na utrzymanie miał nadane (w r. 1433)
probostwo i niektóre dziesięciny w Piątku (miasteczku leżącem przy dawnej
drodze z Łowicza do Gniezna), w którym powinien był utrzymywać wikarjusza
i rektora szkoły. W r. 1781 arcyb. Antoni Ostrowski za pozwoleniem Stolicy
Apostolskiej na funduszu dziekana ustanowił sufragana łowickiego, któremu
przydał i probostwo w Skierniewicach ze wszystkiemi dochodami, ale z obowiązkiem mieszkania przy kolegjacie. Sufragani łowiccy byli zarazem dziekanami kapituły, zasiadali w stallach na miejscu dziekana i zajmowali kanonię,
którą dla nich wystawił Paweł Kosicki, dziekan łowicki36.
Kustosz miał dozór nad zakrystją i czuwał nad regularnością nabożeństwa,
pomagał mu podkustosz, wybierany z grona wikarjuszy. Na utrzymanie miał
nadane (w r. 1433) probostwo w Bąkowie (wsi odległej od Łowicza wiorst 17,
w której Stanisław Krajewski, kustosz łowicki w r. 1679 wzniósł nowy kościół).
Archidjakon wyręczał biskupa w wizytowaniu kościołów w swym obwodzie i czuwał nad moralnem prowadzeniem się duchowieństwa. Arcyb. Jan Łaski, utworzywszy w r. 1522 archidjakonat łowicki37 ustanowił i tego prałata,
i nadał mu, jako uposażenie, dziesięciny ze wsi Duplice Duże (od Łowicza
wiorst 9), które poprzednio erekcją kolegjaty były nadane jednemu z kanoników.
Arcyb. Adam Komorowski pragnął, żeby przy kolegjacie był i piąty prałat,
kanclerz, na utrzymanie którego w testamencie zapisał 140 tys. marek. Lecz
familja prymasa odmówiła wypłaty tych pieniędzy, mimo że zapis opiewał: „legata, jakie czynię, pochodzą z dochodów kościelnych i zapozywam przed Sąd
Boży tych wszystkich, którzyby ostatniej mojej woli sprzeciwili się”.
Oprócz 8 kanoników, erygowanych przez arcyb. Jastrzębca w r. 1433, arcyb. Dzierzgowski ustanowił kanonję dla doktora teologji i nauk wyzwolonych,
a arcyb. Wojciech Baranowski w r. 1609 przyznał tytuł kanonika proboszczowi
psałterzystów (był nim zawsze jeden z członków rodziny Tarnowskich herbu
Rola tzw. canonicus natus), zaś w r. 1736 arcyb. Teodor Potocki utworzył jeszcze jednego kanonika na funduszu probostwa św. Jana Chrzciciela. Ale
w r. 1812 na zasadzie dekretu arcyb. Ignacego Raczyńskiego zniesiono prelaturę
kustodji i dwie kanonję. A po r. 1863, gdy ze strony rządu rosyjskiego nastąpiła
świeża redukcja duchowieństwa i zabieranie jego funduszów, zostało tylko
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W kolei czasów sufraganami byli: od 1781 r. Kacper Szajowski, biskup laradeński; Grzegorz
Józef Zacharjasiewicz, zmarły w 1814 r., którego grób na Koszykach w Warszawie pokrywa płyta
z napisem: Daniel hr. Ostrowski, biskup Betsaidy, zm. 1832 r. i Henryk hr. Plater, miłośnik ubogich i literatury, posiadał bibljotekę, pisywał do pism krajowych i w r. 1880 wydał: Krótka wiadomość o Sakramencie Bierzmowania. Umarł 1868 r. w Łowiczu, pochowany na cmentarzu parafjainym.
37
W XV wieku był oficjałat łowicki.
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3 prałatów i 4 kanoników, którzy dotychczas, chociaż pozbawieni wszelkich
dochodów, pełnią swe obowiązki38.
Oprócz kapituły przy kolegjacie było i młodsze duchowieństwo, którego
liczba z biegiem czasu zmieniała się stosownie do nowych zapisów i fundacyj.
I tak Tomasz Strzempiński, zmarły jako biskup krakowski, w r. 1460 zapisał
1000 czerwonych złotych na zaprowadzenie ks. ks. mansjonarzy, któryby
w chórze codziennie śpiewali oficjum do Najśw. Marji Panny, zaś Jan Sprowski,
arcyb. gnieźnieński (zm. 1464 r.), chciał mieć 10 wikarjuszów. Ale dopiero arcyb. Jan Gruszczyński, który uwolnił prałatów i kanoników od posługi parafjalnej i od śpiewania Godzin kanonicznych, urządził w r. 1467 zgromadzenie ks.
ks. wikarjuszów, zwanych również mansjonarzami i im powierzył duchowną
pieczę nad parafją. Było ich 13. Starszy z nich zwał się podproboszczem i rezydował przy kościele św. Leonarda. Zgromadzenie miało nadane na swe utrzymanie i probostwo we wsi Kocierzewie (od Łowicza wiorst 14). W r. 1782 arcyb. Ostrowski zmniejszył liczbę tych księży do 6.
Arcyb. Jan Tarnowski ufundował przy swej kaplicy 6 psałterzystów, którzy
byli obowiązani w wolnych od nabożeństwa godzinach dniem i nocą na przemian śpiewać psałterz. Arcyb. Wojciech Baranowski w r. 1609 fundację tę zatwierdził. Starszy z ks. psałterzystów miał tytuł proboszcza i był kanonikiem.
Ks. kanonik Rokicki (zm. 1629 r.) zaprowadził rorantystów przy ołtarzu
Matki Boskiej; było ich 3. Arcyb. Jan Lipski (zm. 1641 r.) zostawił fundusz na
uposażenie 8 kapelanów przy swej kaplicy. Kapelani połączyli się z psałterzystami i utworzyli jedno zgromadzenie. Psałterz śpiewali w izbie przy babieńcu,
w której półowalne okno dawało widok na wnętrze kaplicy Przenajśw. Sakramentu. Z czasem liczba tych księży zmniejszyła się do 3.
W r. 1760 arcyb. Komorowski ufundował przy swej kaplicy zgromadzenie
6 prebendarzy św. Krzyża, ale w r. 1775 liczbę ich zmniejszono do 5 i połączono
ich z rorantystami, którzy dla szczupłości swych funduszów już samodzielnie
istnieć nie mogli.
Nadto byli kaznodzieje i spowiednicy.
Arcyb. Zbigniew Oleśnicki (zm. w r. 1493) i Jan Łaski (zm. w r. 1531) zostawili fundusze dla dwóch kaznodziei – zakonników: dominikanina i bernardyna, ale z czasem ten ostatni musiał ustąpić miejsca pijarom. Wskutek ordynacji
kanonika na wsi Sierznikach, arcyb. Mikołaj Dzierzgowski ustanowił trzecim
koznodzieją księdza świeckiego. Spowiednikami byli dawniej: jeden bernardyn i
jeden dominikanin, a później i pijar. Arcyb. Stanisław Karnkowski w r. 1587
ustanowił spowiednikiem księdza świeckiego, był nim podproboszcz św. Le-

38

W Encyklopedji Kościelnej podręcznej (wydanej w Warszawie) czytamy, iż w 1818 r. po utworzeniu archidjecezji warszawskiej w Łowiczu zostawano 4 prałatów i 8 kanoników, a po ukazie
cesarskim z 26 grudnia 1865 roku zostało tylko 3 prałatów i 4 kanoników.
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onarda. Od r. 1793 był i piąty spowiednik, którego uposażył kanonik Adam Zajączkowski, zapisawszy 4 tys. złotych; został nim jeden z ks. psałterzystów.
W r. 1433 był też ustanowiony i ks. rektor szkoły kolegjackiej, która przez
pewien czas mieściła się przy kościele św. Leonarda, a po roku 1831 została
przeniesiona do domu Góry Pobożnej na rynku.
Obecnie z tak licznego duchowieństwa został rezydujący na stałe przy kościele proboszcz, a jest nim jeden z prałatów lub kanoników, i dwóch wikarjuszy.
Dawniej nabożeństwa w kolegjacie odprawiały się prawie bez ustanku. Od
r. 1820 w dni powszednie o godz. 7 rano występowali chłopcy z dobroczynnego
Instytutu św. Leonarda, Bartoszkami zwani, którzy klęknąwszy przed ołtarzem
Pana Jezusa Ukrzyżowanego, śpiewali rzewną pieśń: „Zawitaj Ukrzyżowany”
i kończyli ją modlitwą za dobrodziejów. Następnie odbywała się „prymarja”
(przez cały rok z przywileju i zapisu ks. Rokickiego Msza św. zwana Rorate),
a po niej był pacierz z ludem i modlitwy poranne. Potem wychodziła wotywa,
zwana Lipsciana (z zapisu arcyb. Lipskiego). Po niej występowali prebendarze,
którzy w kaplicy Komorowskiego odśpiewywali Godziny o Męce Pańskiej, potem jeden z nich odprawiał wotywę, a inni towarzyszyli takowej śpiewem gregorjańskim bez organu. Następnie występowali psałterzyści z wotywą do Trójcy
św. (w kaplicy Tarnowskich), którą również bez organu po gregorjańsku śpiewali. O godzinie 10-ej odprawiała się suma tak w dni powszednie, jak i w święta
przed wielkim ołtarzem z towarzyszeniem organu; w cztery dni tygodnia odprawiał ją kanonik, a w trzy pozostałe – jeden z wikarjuszy.
Po sumie liczni słudzy kościelni (było ich 12) występowali na środek świątyni i śpiewali pieśni: Boga Rodzico i Gwiazdo morska. Po tych nabożeństwach
następowało śpiewanie psałterza przez świeckich kantorów (3) i zakrystjanów
(2), które trwało do godziny 2-iej po południu. O godzinie drugiej ks. prebendarze śpiewali w kaplicy Komorowskiego Nieszpory i Kompletę o Męce Pańskiej,
po czem następowały Nieszpory, na ten dzień przypadające, odprawione przez
jednego z wikarjuszów w chórze z organami. Na zakończenie w kaplicy Lipskich odmawiano pacierze wieczorne. W piątki i soboty wikarjusze odprawiali
przed godziną 7 – wotywy i aniwersarze, a aniwersarze kapitulne odprawiały się
o 9-ej. W niedziele i święta przybywały nadto: Jutrznia i Godziny kanoniczne,
śpiewane przez kantorów świeckich wraz z księżmi wikarjuszami, modlitwy
poranne, odmawiane z ludem, nauki katechizmowe, aspersja, procesja, kazanie
w czasie sumy. Do sumy, odprawianej przez jednego z prałatów lub kanoników,
asystowali księża wikarjusze w dalmatykach. Do roku 1864 we wszystkie dni,
co zostawało czasu tak we dnie, jak w nocy, zapełniano śpiewaniem psałterza.
Obecnie, gdy księży tak mało, kolegjata, pozbawiona wszelkich funduszów, pod
względem odprawiania nabożeństw zeszła do rzędu kościołów parafjalnych.
Przed wiekami dla wygody książąt mazowieckich, przybywających na łowy do Łowicza, na obecnym rynku, mniej więcej wprost dzisiejszego magistra-
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tu, stał zamek myśliwski. Według rysunku w wyżej wspomnianem dziele And.
Cellarjusza był to budynek kwadratowy, gotycki, o 2 frontonach zębatych ze
sterczynami, na których powiewały chorągiewki. Pośrodku dachu była wieża
wielokątna, z gankiem wokoło, która na pewnej nad nim wysokości zwężała się,
a u szczytu oprócz gałki miała chorągiewkę. Obok tego budynku stały trzy inne
i wieża parterowa, okrągła, z wysokim dachem śpiczastym: zapewne była to
książęca kapliczka.
Zamek ten może z czasem został domem radzieckim i ratuszem, i o nim
może myślał arcyb. St. Karnkowski, gdy przywilejem z d. 12 sierpnia 1584 r.
nakazał, aby specjalny stróż czuwał przy dzwonku na ratuszu Starego Miasta
i dawał znać o każdym przypadku grożącym niebezpieczeństwem np. o pożarze,
wylewie rzeki itp. Wiemy jednak, że przez pewien czas należał on do Zgromadzenia Prasolskiego i był zajęty przez kupców i przekupniów. Arcyb. Władysław Łubieński w przywileju z 1761 r. wspomina o nim, jako o „karczmie, zwanej Kupusem, na wielką ohydę i zeszpecenie miasta stojącej”. Wówczas był to
budynek bez piętra, przykryty dachem goncianym, znacznie późniejszym od
murów. Ponieważ obawiano się, że może być przyczyną pożaru miasta, więc po
pewnym czasie zrzucono i kominy, na nim będące, a „nieprzystojne budy, które
go otaczały”, rozebrano. Podobno za czasów pruskich zupełnie go usunięto, aby
rozprzestrzenić zaciśnięty rynek. Zaś w księdze Boni Ordinis z 1783 r. czytamy,
że Kupus został przerobiony na odwach żołnierski, chociaż w inwentarzu miejskim z 1824 r. spotykamy opis „Hauptwachu”, który stał w odległości 3 sążni od
Kupusa i został rozebrany dopiero w 1830 r. Gdzie jest prawda? – Nie wiadomo.
W każdym razie w odwachu na rynku spędził noc sławny Jan Kiliński,
szewc-pułkownik, gdy pojmany w Poznańskiem, był przewożony przez Łowicz
do Warszawy. W pamiętniku swoim tak o tem pisze: „Więc tu miałem nocleg,
jakiegom nigdy w życiu moim nie miał, bom na środku izby, na gołych deskach
leżeć musiał, a nade mną 8 żołnierzy z gołemi pałaszami siedziało, po jednej
stronie 4 i po drugiej 4, i to jeszcze za suknie mnie trzymali ze wszystkich stron,
wymyślając na mnie w najniegodziwszych wyrazach... A gdym chciał się podnieść, albo na drugi bok obrócić, to mi nie dali, krzycząc: verflucht Polak, jak się
będzie ruchał, to będziem na kawałki siekał i nie będziem aprendował...”.
Ale to wszystko już minęło: z Kupusa nie ma i śladu, zniknął też pomnik
wystawiony przez Niemców w 1915 r. na środku rynku ku uczczeniu pamięci
żołnierzy niemieckich i rosyjskich, którzy padli w walkach pod Łowiczem. Najpierw zniszczono będące na nim napisy niemieckie, a 1920 r. rozebrano go całkowicie.
Wracamy do rogu Starego Rynku i ul. Mostowej. Tu, gdzie obecnie stoi
kamienica N. 3, gdzie hotel Polonia, dawniej stał dom jednopiętrowy, będący
w r. 1783 własnością podkomorzego gostyńkiego Mikorskiego, a następnie SSów. Kurowskich. Balkon jego podpierały drewniane karjatydy, a na facjacie
stała oryginalna figura. W domu tym 18 grudnia 1806 r. nocował Napoleon I,
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który w drodze do Warszawy zatrzymał się w Łowiczu. Wówczas ku jego czci
w mieście przez całą noc była iluminacja, a nazajutrz lud, który się był zebrał
przed domem przy ustawicznych okrzykach: „Wiwat Napoleon”, „Niech żyje
Cesarz!” przeprowadził dostojnego gościa aż poza rogatki. Napoleonowi podobało się położenie Łowicza, jako odpowiednie do celów wojennych, i wyraził
się, że chętnie stoczyłby bitwę na jego polach. W czasie przejazdu przez Łowicz
w 1812 r. również zatrzymał się w tymże domu.
W r. 1882 mieściła się tu kancelarja sędziego pokoju i hipoteka39.
N. 1 to ratusz. Dawniej w tem miejscu przechodziła uliczka publiczna,
prowadząca aż do rzeki, a zwana uliczką Wikariuszy, bo graniczyła z kurją tych
księży. Przy uliczce stały 2 domki z frontu murowane, w których na zasadzie
przywileju arcyb. Uchańskiego z 1579 r. ks. ks. wikarjusze mieli propinację
wszelkich trunków, wolną od opłacania podatków miejskich.

Magistrat miasta Łowicza

39

Na utrzymanie tych instytucyj miasto płaciło 684 rs i dla sądu zjazdowego we Włocławku rubli
192 razem 876 rubli. W r. 1879 po dzień 12 kwietnia u sędziego pokoju było spraw karnych 99,
cywilnych 100.
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W r. 1828 uliczkę zamknięto, domki rozebrano i na utworzonym placu wystawiono dzisiejszy ratusz, za budowę którego Perkowski pobrał rub. 6447 kop.
75. Obecnie w nim godną jest widzenia sala radziecka, która w r. 1918 za prezydenta Leona Gołębiowskiego została przyozdobiona malaturami przez Józefa
Lamparskiego z Warszawy za cenę 1800 mk. Jest tam: widok Łowicza, Orzeł,
herb miasta Pelikan, portrety Kościuszki, Sienkiewicza, Staszica, arcyb. Jana
Łaskiego, Kazimierza Wielkiego, i 32 herby województw.
Na parterze mieści się sklep miejski – i kasa miejska40.
W dziedzińcu ratuszowym stoi szopa murowana na narzędzia ogniowe, stanowiące własność kasy miejskiej i Straży Ogniowej Ochotniczej.
Obok obecnego ratusza stoi kurja ks. ks. wikarjuszy N. 27, murowana,
wzniesiona przez arcyb. Teodora Potockiego (zm. 1738 r.). W niej w r. 1883
mieściła się kancelarja parafjalna, a obecnie „Dom gościnny kolegiaty”. W dziedzińcu stoi figura św. Jana Nepomucena, która na podstawie ma krzyż dwuramienny z literami, czyli karawikę.
Obok w ogrodzie widzimy dom, dawniej zwany dziekanją, bo w XVII wieku wystawił go Wojciech Krajewski, dziekan łowicki, proboszcz kaliski
i mieszkali w nim dziekani. Od r. 1781, kiedy arcyb. Ostrowski na funduszu
dziekana łowickiego utworzył sufraganję, w domu tym mieszkali dziekani sufragani.
Po śmierci ostatniego sufragana hr. Henryka Platera w 1868 r. dziekanja
z polecenia władz rządowych została oddana na kwaterę naczelnikowi żandarmów41.
Po zajęciu Łowicza przez Niemców w 1914 r. tu mieściła się Komenda Placu. Obecnie sufraganję zajmują wojska polskie.
N. 25 to dom również w ogrodzie. Dawniej rezydowali w nim prałaciproboszcze kolegjaty. Po zaborze przez Moskali dóbr duchownych przez jakiś
czas należał on do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i dopiero ks. proboszcz
Łasicki około 1890 r. odebrał go i urządził mieszkanie dla księży Wikarjuszy.

40

W roku 1881 kasa przedstawiła bilans: przychód rs. 13 445 k. 9, rozchód rs. 14 266 k. 72½,
czyli, że z banku na pokrycie długu musiano wycofać 821 rs. 63½ kop. Fundusz przejściowy
przedstawiał cyfrę rub. 43 646 kop. 97½. Mieszkańcy płacili: podymnego rubli 4164 k. 84, szarwarku rs. 849 k. 74, szkolnego rs 1359 k. 50 (4 szkółki elementarne pobierały na swe utrzymanie
r. 2209 kop. 50), kwaterunkowego rs. 2982 kop. 86, latarniowego 680 rs. (w mieście było wówczas 79 latarń), kuracyjnego 1315 rubli. Kasa m. Łowicza w r. 1882 miała w banku kapitał rubli
732 kop. 17½, od którego 4% przynosiło już rub. 29 kop. 28 i rubli 45 885 kop 8 od którego 3%
uczyniło rub. 1392 k. 5, a że przy rewizji w miesiącu październiku t.r. w kasie było gotówką rubli
1342 kop. 1, a zatem kapitał kasy miejskiej przedstawiał się w cyfrze rubli 49 380 kop. 56.
W banku różnych kaucyj ulokowano na sumę rubli 2915 kop 17½. Na utrzymanie szkół elementarnych kasa ze swych funduszów płaciła rodzinie rubli 510, na utrzymanie ochrony rubli 600 i dla
mającego się wówczas otworzyć przytułku dla starców i kalek – rubli 150.
41
W r. 1881 z funduszów kwaterunkowych jako dzierżawa z tego domu wpłynęło do kasy miejskiej rubli 166 kop. 60.
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Ks. Ignacy Polkowski, znakomity historyk, gdy jako młody chłopiec uczęszczał
do szkół łowickich, mieszkał w tym domu.
Uliczka Kapitulna dawniej zwana ul. Świątników, prowadzi do Bzury i na
groblę między nowem a starem korytem tej rzeki. Na grobli stał dom drewniany,
w którym mieszkała służba kościelna, później (jeszcze w 1883 r.) kwaterowało
wojsko rosyjskie; dziś z domu ani śladu.
Z grobli przedstawia się widok na folwark, dawniej arcybiskupi, który
w wieku XIX aż do 1914 r. zostawał pod zarządem Administracji Księstwa Łowickiego. Za czasów prymasowskich był tam prześliczny ogród, w którym hodowano różne zagraniczne rośliny, sprowadzone przez Firleja i Wężyka.
Obecny folwark nazywają Blichem, albowiem za prymasa Poniatowskiego
w sąsiedztwie znajdował się blech (blicharnia) fabryki płóciennej, przerobionej
z zamku arcybiskupiego.
Jeszcze sto lat temu, bo przed rokiem 1831, folwark był zasłonięty od strony miasta gęstemi drzewami, z pomiędzy których wybiegały dwa bawoły i swobodnie pławiły się w rzece.
Na rogu ul. Kapitulnej stoi kustodja; w niej od roku 1807 za arcyb. Raczyńskiego mieścił się Instytut św. Leonarda, czyli Bartoszków, który przetrwał
do r. 1875. Dziś mieści się tu kancelarja parafjalna42.
Obok znajdujemy bramę z h. Jastrzębiec dawniej bardzo ładną, ale
w r. 1914 znacznie uszkodzoną przez granat niemiecki. Arcybiskupi, przybywający z zamku po rzece bądź to łódką, bądź karocą (albowiem przez długość rzeki
od samego zamku aż do kustodji na palach, umyślnie bitych i do dziś dnia sterczących, położony był mocny pokład z desek, po którym śmiało przejeżdżano),
przez tę bramę udawali się na nabożeństwo do kolegjaty.
Dom murowany, piętrowy, stojący już w ulicy Podrzecznej, czyli Nadrzecznej, w którym poprzednio mieszkali księża wikarjusze, a obecnie rezyduje
prepozyt kolegjaty, przez pewien czas należał do uposażenia jednego z kanoników. Ks. Wincenty Frydrych, kanonik, uczony tłumacz i wydawca kilku dziełek
drukowanych w Łowiczu, znakomity kaznodzieja z końca XVIII wieku stale
w nim przemieszkiwał.
Z tego domu w r. 1886 Moskale wywieźli do Rosji ks. Marcelego Sikorskiego za wydatną działalność pomiędzy unitami i udzielanie im Sakramentów
św. Ksiądz zbiegł z miejsca zesłania, udał się do Ameryki i tam umarł43.
Obok tej kanonji stały domy ks. ks. rorantystów i dwie kurje ks. ks. prebendarzy. Przy okropnym pożarze w r. 1702, kiedy ogień, powstały na ul. Długiej,
przeniósł się na ulicę Podrzeczną, Stary Rynek, Mostową i Kaczew i zniszczył
42

W r. 1879 wykazano, że ochrzczono 62 dzieci płci męskiej, a 60 płci żeńskiej. Zmarło 42 mężczyzn, a 33 kobiet. Ślubów było 41. W 1920 r. parafja liczyła 18 tys.; urodzonych było 525, zmarłych 425; ślubów 117.
43
W r. 1883 w ogrodzie, należącym do tego domu była pasieka, utrzymywana przez tegoż ks.
Sikorskiego, złożona z 13 uli systemu Lewickiego.
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wszystko po drodze, i te domy zostały w gruzy zamienione. W domu, wystawionym na tej posesji (N. 6), po roku 1864 mieszkał pop prawosławny; obecnie
zajmuje go wojsko.
Niegdyś w ulicy Podrzecznej widzieliśmy szereg browarów, stojących jeden obok drugiego; zalecały się one warzeniem dobrego piwa, sławnego na całą
Polskę.
Gdzie obecnie wznosi się ładna kamienica dwupiętrowa N. 8 w 1883 r. stał
dom drewniany (N. 381), własność i siedziba druciarzy, których wyroby koszykarskie odznaczały się przystępną ceną i dobrocią. W r. 1880 była w nim Gospoda młynarska44. W obecnej kamienicy do niedawna mieściło się Muzeum
Starożytności Wł. Tarczyńskiego i Oddział Macierzy Szkolnej, teraz ma swą
siedzibę Łowicki Oddział Tow. Krajoznawczego; tu też znajduje się izba harcerska i Czytelnia dla Wszystkich45. Czytelnia ta składkowa, zapoczątkowana
w r. 1892, przez szereg lat musiała być ukrywana przed rządem moskiewskim
i dopiero w r. 1906 rejentostwo Konopaccy otrzymali pozwolenie na jej otwarcie. Liczy z górą 2 tys. książek przeważnie beletrystycznych.
Pod N. 10 (N. 379) w r. 1869 przemieszkiwał artysta malarz Pantaleon
Schindler.
Pod N. 18 na rogu ul. Browarnej stał ongi browar sławetnego Walentego
i Juljanny Jarmuziewiczów, kupiony w r. 1779 od sławetnego Dymałkiewicza;
w r. 1883 był on własnością G. Reineckego46.
Stała tu i gorzelnia, która dopiero wskutek ostatecznych rozkazów władzy
przestała funkcjonować.
W domu, obecnie stojącym, przez dwa lata mieściła się Polska Szkoła
Handlowa żeńska, która otworzona w r. 1906 przez Jadwigę Starzyńską,
w r. 1908 przeszła pod kierunek Bronisławy z Koleszczyńskich Bronikowskiej,
została przekształcona na szkołę handlową i trwała do lipca 1911 roku. Po jej
zamknięciu przez rząd moskiewski, p. Bronikowska prowadziła przez rok szkołę
dwu-klasową pod firmą p. Niebudekowej, a od września 1912 r. otworzyła szkołę 4-klasową pod własnem nazwiskiem. Obecnie w tym domu mieści się Sąd
Okręgowy.
W dalszym ciągu ul. Podrzecznej, za ul. Browarną, stoi kamienica oznaczona N. 22 (373). W r. 1866 Jan Cieślikiewicz, zdolny artysta trupy prowincjonalnej, goszczącej wówczas w mieście, chroniąc się w bramie tej kamienicy
przed nawałnicą, został zabity od pioruna; a w 1874 r. w tym domu samobójstwem zakończył życie bogacz, przyprowadzony do ruiny przez hulaszcze zabawy.

44

W r. 1883 do cechu młynarskiego było wpisanych 3 majstrów z miasta, których produkcja
wynosiła rocznie 1810 rs.
45
Przeniesiona do domu miejskiego Stary Rynek N. 16.
46
W r. 1883 pracowało tu 5 ludzi, a produkcja roczna w r. 1880 wynosiła 18 tys. rubli.
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Obecie mieści się tu Gospoda Żołnierza Polskiego, założona w r. 1919
przez Koło Służby Narodowej Polek Chrześcijanek.
Pod N. 24 stał browarek Kalińskiej, sukcesorki Kapuścińskich, którzy
w 1702 roku kupili go od Marjanny Gumowskiej.
Obecnie wznosi się tu Nowy Teatr „Eos”, zbudowany podług planu budowniczego Zapolskiego za 30 tys. rs. i otwarty bardzo uroczyście 30 grudnia
1899 r. Odbywają się w nim, oprócz przedstawień teatralnych, stałe widowiska
kinematograficzne, a dość duża sala (miejsc siedzących na parterze 182, nadto
galerja i amfiteatr) służy zarazem jako miejsce bali i różnych zebrań publicznych
i obchodów narodowych.
Zaczątkiem przedstawień teatralnych w Łowiczu były dialogi, urządzane
przez młodzież szkolną w kolegjum pijarskiem. O ile wiemy w r. 1725 na
uczczenie Jana Krajewskiego na Krajewicach, starosty gostyńskiego, młodzież
wystawiła dialog „O Henryku, ks. angielskim, który był jednocześnie królem
Francji”47. Zaś w r. 1785 r. jak podaje kronika miasta, pisana przez szewców, dla
uczczenia księcia prymasa Michała Poniatowskiego, przybyłego do swej własności i licznych jego gości imieninowych – przez dwa tygodnie odbywały się
reduty i komedje na ratuszu Nowego Rynku.
Bywali na nich król Stanisław August i ks. prymas, posłowie zagraniczni
i wielu senatorów, nie licząc rzeszy mieszkańców, którzy, jak ogłosił starosta
zamkowy, mogli korzystać z tych widowisk bezpłatnie z racji przybycia arcybiskupa.
Od r. 1799 do 1806 w miesiącach letnich przybywał do Łowicza Wojciech
Bogusławski z doborowem towarzystwem i dawał przedstawienia sceniczne.
W r. 1812 bawił tu ze swą trupą Kacper Kamiński. W następnych latach
spotykamy towarzystwa: Wincentego Raszewskiego, Tomasza Chelchowskiego,
Fiszera, Holzmanna Pfejfra, Jana Okońskiego, Nowińskiego, Lasockiego, Marzańskiego, Bażantowicza, Kłyszyńskiej.
Początkowo widowiska teatralne odbywały się w ratuszu, następnie w sali
na I piętrze w domu N. 29 na Nowym Rynku róg Koszarowej. A kiedy w r. 1822
ratusz rozebrano, przybywające towarzystwa wydzierżawiały stajnie, istniejące
przy domach zajezdnych (N. N. 32, 44 przy ulicy Wjazdowej, N. 341 przy ulicy
Bielańskiej, N. 54 na Końskim Targu), a wyprowadziwszy konie, urządzały tam
salę i scenę. Trupa Barańskiego w r. 1860 urządziła teatr letni w ogrodzie Jeneralskim (po jenerale Klickim, własność Kajsiewicza), a ponieważ osiedliła się na
stałe, przeto Franciszek Wojciechowski oddał jej mieszkanie na I piętrze w oficynie domu N. 8 przy Starym Rynku, a w r. 1866 na posesji N. 7 również przy
Starym Rynku, ale od ulicy Glinki wzniósł budowlę drewnianą, specjalnie do
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Henricus unus duorum regnorum princeps Angliae simul et Gailiae rex brevi post utrumque
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celów teatru służącą. Po zorganizowaniu Straży Ogniowej Ochotniczej
w r. 1879, jej Rada Nadzorcza, pragnąc mieć stały fundusz na cele instytucji,
weszła w porozumienie z braćmi Bergerami, właścicielami stajni na posesji N. 1
przy Końskim Targu, i takową przerobiono na teatr bardzo wygodny z 205 miejscami siedzącemi. W tym nowym przybytku sztuki bywały, między innemi,
trupy: Lechowskiego, Modzelewskiego, Sulikowskiego, Rusanowskiego, Trapszy, Ratajewicza, Grabińskiego, Derynga, Szymborskiego, Sarnowskiego, Karola Hofmana, Majdrowicza, Śnieżko-Zapolskiej i Adolfiny Zimajerowej. Oprócz
przedstawień, przez nich urządzanych, bywały i przedstawienia sceniczne młodzieży szkolnej, a szczególniej Bartoszków. Te ostatnie miały wielki „rozgłos
w mieście”: ks. German Grabowski, wikarjusz kolegjacki, pisywał na nie komedje, a bywali na nich sufragan Plater z całą kapitułą i mnóstwo zaproszonych
obywateli Łowicza. Inicjatywę do przedstawień amatorskich dla szerszej publiki
dały przedstawienia, urządzane po r. 1865 w gronie familji Oczykowskich w
Hotelu Warszawskim i w Hotelu Wileńskim. Do kółka familijnego przyłączyła
się młodzież ze szkół poza łowickich, a szczególniej Szkoły Głównej, przyjęli
udział i inni, i odtąd co pewien czas „amatorzy” grywali bądź to na korzyść szpitala św. Tadeusza, bądź na Straż Ogniową, na wpisy szkolne, i na różne inne
cele dobroczynne. Od czasu wybudowania nowego gmachu teatralnego przy
ulicy Podrzecznej, życie sceniczne w nim głównie się ogniskuje, jakkolwiek
bywają przedstawienia i w sali Stow. Robot. Chrześcijańskich przy ulicy Piotrkowskiej.
Wobec tego, że w ostatnich dziesiątkach lat do Łowicza przyjeżdżało bardzo wiele trup prowincjonalnych i chórów, między niemi i rosyjskie i żydowskie, przeto trudno je wszystkie przeliczać. Co zaś do zespołów amatorskich, to
w r. 1902 zawiązało się „Kółko Miłośników Sceny”, które miało na celu obudzenie życia towarzyskiego i wyrobienie smaku estetycznego, a w r. 1903 powstało Tow. Śpiewacze „Lutnia”, i te urządziły cały szereg wieczorów muzycznych i przedstawień teatralnych.
W Łowiczu, oprócz koncertów i powyższych widowisk, od czasów bardzo
dawnych, szczególniej w czasie jarmarków, bywały różne popisy magików,
fizyków, brzuchomówców, sztuki herkulesowe, figury woskowe, obrazy mechaniczne i inne nadzwyczajne osobliwości: już w r. 1545 Tomasz Bielawski autor
dzieła „Myśliwiec” (przypisanego Janowi Sokołowskiemu w Bystrzycu), troskliwie oglądał tu skórę krokodyla, za co szeląg zapłacił.
Bywały też w prymasowskim grodzie różne bale, reduty, „maszkarady”.
Wiemy, iż 23 września 1785 r. były reduty na ratuszu dla uczczenia J. K. M. St.
Poniatowskiego, brata jego, ks. prymasa i licznych gości. D. 14 stycznia 1786 r.
były reduty w kamienicy J. P. Libskiego w Starym Rynku, utrzymywane przez
wójta miasta Sław. Andrzeja Zawadzkiego, na których i wiele osób bywało,
między niemi: deputaci łęczycki i czerniahoski, starostowie, szambelani królewscy, łowczy i chorąży wraz z żonami. Z r. 1806 przechowało się oryginalne
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ogłoszenie. „Doniesienie. Na zakończenie Karnawału w Roku teraźniejszym
1806 w miesiącu lutym to jest od dnia 9-go aż do dnia 18 w Kamienicy Kaspara
Nietz będą dawane Bale. To jest w dni Niedzielne, Wtorki i Czwartki, zaś Piątek
i Sobotę Maszkarada. Raczy Prześwietna Publiczność chęć bytnością udarować
na te świetne zabawy, a Gospodarz starać się będzie nayusilniey we wszystkiem
dogodzenie. Nietz. Stancye dla Obywateli i mieysce dla koni przez żadney opłaty są zamówione aby i dzienne dni były zatrudnieniem Publiczności zatym
z rana każdego dnia w tuteyszym Kollegium będzie Nabożeństwo. Zaś popołudniu Sale pokoie wolne będą na zabawy i różne gry (wyiąwszy zakazane) tudziesz różne gazety Polskie, zagraniczne są do czytania. Śniadania Kawa Obiady
za marne cene za wczesnym obstalowaniem będą gotowe. Muzyka wyborna
z Warszawy umyślnie zprowadzona da dowód swey naywyższey umiejętności.
Dan w Łowiczu Roku 1806”48.
W kamienicy, oznaczonej N. 26 (371), mieściło się biuro powiatu i urząd
pocztowy. W r. 1831, gdy Moskale szli na Warszawę, mieszkał w niej marszałek
Paskiewicz, który bardzo cenił Łowicz, jako ważny punkt strategiczny. Obecnie
mieszka tu dr Rogowski, który posiada piękną bibljotekę.
Wieść niesie, że podczas przejścia wojsk Napoleona I przez miasto, w nocy, kiedy już wszystko było we śnie pogrążone, konwojowano złoto, pakowane
w baryłkach, i jedna z nich niepostrzeżenie stoczyła się z wozu na ziemię jak raz
przed domkiem bednarza przy ul. Podrzecznej (dawniej N. hipot. 36749). Pracowity ten rzemieślnik wstawszy rano, wyszedł na ulicę i ujrzał baryłkę, chciał ją
podnieść, lecz nie mógł, bo była bardzo ciężka. Prosić ludzi o pomoc było niebezpiecznie, przywołał więc tylko własnego stróża, wraz z nim przetoczył ją na
podwórko i wpuścił do studni. Tak jednak przy tej pracy nadwyrężył zdrowie, iż
położywszy się zaraz do łóżka, w kilka dni żyć przestał. Konając wykrył przed
żoną przyczynę swej śmierci. Wdowa, nauczona przykrym wypadkiem męża,
przy pomocy kilku wynajętych ludzi wydobyła ukrytą baryłkę tłumacząc im, że
to „śledzie”, i nie mówiąc nikomu o istotnym stanie rzeczy – skrzętnie ją zachowała. Tak opowiadano. A są dowody, że komendat placu w Łowiczu Le
Blanc ogłaszał, iż d. 11 stycznia 1807 r. zginęła baryłka, oznaczona N. 36 i zawierająca sumę 15 510 franków w złocie, i że oficer, konwojujący kasę wojskową, za jej niedopilnowanie został skazany wyrokiem sądu wojennego na rozstrzelanie we wsi Zduny. Ale czy poszukiwane złoto się znalazło i czy ten wyrok
śmierci został spełniony – tego nie wiemy.
Ludzie mówili jeszcze, że gdy w kraju nastał spokój, za znalezione pieniądze na miejscu rozwalonych kilku domków stanęła dzisiejsza kamienica (N. 26),
a nawet kupiono i dobra ziemskie jednak podobno złoto znalezione i przywłasz-
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Afisze przedstawień łowickich, skrzętnie zbierane przez śp. Romualda Oczykowskiego, znajdują się równiej w Bibljotece Krasińskich w Warszawie.
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Jedna z łowiczanek utrzymuje, że stało się to przed domem obecnie N. 18.
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czone sobie z krzywdą ludzką za cenę życia niewinnie rozstrzelanych żołnierzy,
nie wyszło familji bednarza na dobre, albowiem sprawiedliwość Boska ustawicznie zsyła na nią rozmaite klęski.
Gdzie dziś dom N. 28, (370) w r. 1810 był browar, a w r. 1823 garbarnia.
W r. 1883 dom ten był własnością Rudolfa Sarbiewskiego, powstańca, malarza,
pszczelarza, zbieracza dawnych pieniędzy i różnych pamiątek, właściciela chorągiewki oddziału powstańczego Antoniego Lipińskiego z 1863 r. i witraży
z 1579 r. to jest szyb z zamku arcybiskupów w Łowiczu, znajdujących się obecnie u Ant. Strzałeckiego w Warszawie. Mieszkał w nim wówczas i korrektor
fortepianów, właściciel wypożyczalni gratisowej książek dla ludu, wynalazca
wozu rekwizytowego dla straży ogniowej, Władysław Tarczyński (późniejszy
założyciel Muzeum Starożytności w Łowiczu), syn Kazimierza, znakomitego
archeologa i zbieracza różnych wiadomości o dzwonach w diecezji płockiej.
Po przeciwnej stronie ulicy Koziej stały jatki miejskie. Na rogu ulicy Koziej, a Podrzecznej pod N. 30 (369) od roku 1900 wznosi się szopa Straży
Ogniowej Ochotniczej. Pożyteczna ta instytucja powstała w r. 187950, a więc
była jednem z pierwszych stowarzyszeń założonych w Łowiczu za czasów moskiewskich.
Inicjatorzy jej mieli na względzie nie tylko obronę mienia na wypadek pożaru, ale przede wszystkiem zrzeszenie się ludzi zdolnych do czynu, wywieranie
wpływu na młodzież rzemieślniczą i jej odpowiedni rozwój duchowy, przygotowanie zwartych zastępów na wszelki wypadek.
Tu, gdzie obecnie posesja N. 32 (368), był plac pusty Jastrzębskich, ogrody
ss-ów Daniela Szulca i browar księży wikariuszy kolegjackich, na którym
w r. 1753 z mocy dekretu sądu starościńskiego Dobrzecki miał ulokowaną sumę
5996 złotych, to jest taką, za jaką ta posesja została sprzedana. Dziś stoi tu dom
murowany parterowy z pięknym ogrodem owocowym.
Koszary im. Józefa Piłsudskiego to dawniejszy kościół i klasztor oo.
dominikanów, których sprowadził do Łowicza arcyb. Mikołaj Kurowski około
1400 r. Arcyb. Mikołaj Trąba wprowadzenie ich kanonicznie zatwierdził, a Benedykt z Modlny, kanonik i oficjał jeneralny gnieźnieński, archidjakon łęczycki
(zm. w r. 1437) darował im pod kościół i klasztor plac obszerny z ogrodem,
należącym do jego archidjakonji łęczyckiej, zaś Jan z Opatowic Cholewa, przeor
dominikański, spowiednik Władysława Jagiełły (zmarły w r. 1440 jako biskup
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W r. 1881 straż liczyła 150 członków czynnych i 152 honorowych. Inwentarz, będący jej własnością oszacowano na 3500 rubli. Od początku zawiązania straży po dzień 29 czerwca 1881
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W r. 1910 straż liczyła 10 członków honorowych, 1 członka dożywotniego ofiarodawcę, 131
członków ofiarodawców i 182 członków czynnych. Wartość taboru wynosiła 8258 rb. 65 kop.
Budżet na rok 1920 przedstawiono na 41 600 mk.
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chełmski) na tym placu klasztor wystawił. Arcyb. Stanisław Karnkowski
w r. 1600 przekazał dominikanom na ich utrzymanie probostwo we wsi Zduny.
3 stycznia 1719 r. „upadła” wieża kościoła, zawaliła jego sklepienie, zabiła
„2 mieszczan znamienitych i kilku innych, a dwóch zraniła”. Arcyb. Teodor
Potocki (zm. 1738 r.) wystawił przy kościele kaplicę Matki Boskiej Różańcowej.

Dawny klasztor oo. dominikanów

W r. 1795 do Łowicza zwieziono dominikanów z Łęczycy, lecz kiedy Prusacy ograbili klasztor z wszelkich funduszów, a w r. 1812 urządzono w nim
składy wojskowe, zakonnicy utrzymywali się w nim z wielką trudnością
i wreszcie w r. 1818 byli zmuszeni ustąpić do Sochaczewa. Wówczas ołtarze
z kościoła przeniesiono do kościołów: popijarskiego i św. Ducha w Łowiczu, do
Piątku, do Sochaczewa, a organy wywieziono do Chruślina; drzwi żelazne
z rokiem „1561” przechowuje Muzeum Starożytności Tarczyńskiego. Od r. 1818
do 1829 ciągnęła się przeróbka gmachów dominikańskich na koszary wojsk
polskich, później zajęli je Moskale; ci w presbiterjum kościoła na parterze urządzili salę balową, w której odbywały się zabawy taneczne, koncerta i przedstawienia teatralne, a na piętrze od r. 1836 mieli cerkiew pułkową.
W r. 1863 w gmachach tych mieściła się szkoła junkierska.
Na początku wojny 1914 r. mieszkańcy chcieli w nich urządzić własnym
kosztem szpital wojskowy, ale nim to przyszło do skutku, Niemcy zajęli miasto
i rozkwaterowali się we wszystkich budynkach.
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Obecnie oprócz koszarów mieści się tu i elektrownia miejska, urządzona po
1915 roku.
Dom N. 38 (365) to dawna posesja sławetnego Andrzeja i Magdaleny Zawadzkich, którzy nabyli ją od Szymańskiego, sprzedali staroście Bethe i znów
od niego odkupili około 1783 r.; w 1810 r. była własnością kanonika Bazylego
Popiela, który zapisał ją małżonkom Sokołowskim. Przy końcu zeszłego stulecia
dom ten należał do Hipolita Wyszyńskiego, urzędnika powiatu, a zarazem
pierwszego naczelnika Straży Ogniowej Ochotniczej i posiadacza bardzo ładnej
bibljoteki, złożonej z dzieł w języku polskim i rosyjskim. Obecnie mieści się tu
Inspektorjat Szkolny.
Przez plac i ogród tej posesji przechodzi kanał miejski.
Pod N. 40 – sklep i gospoda Łowickiego Okręgowego Koła Ziemianek, założonego 1920 r.
Dom N. 46 (363) dość oryginalnie zbudowany, posiadał na szczycie dachu
ładną gwiazdę.
Gdzie obecnie dom N. 50, w r. 1767 był dom Cukra i plac pusty Wierzbowskich (od 1769 r.), na którym przy rzece stała gorzelnia. W ogrodzie tej posesji
przed rokiem 1860 urządzano dla publiki różne płatne widowiska i zabawy.
Dalej snuje się rzeczka Uchanka, a raczej struga, wypływająca z pól miejskich, która często letnią porą podczas upałów zupełnie wysycha. Dawniej nad
Uchanką stał dom zajezdny.
Za rzeczką, gdzie dziś szereg domów i szosa kaliska, dawniej ciągnęły się
budowle szpitala św. Jana, place należące do jego uposażenia i plac z dawna
zwany Rogalina, nabyty w r. 1777 od sławetnego Rostowskiego przez Dymałkiewicza, od którego kupił go Brodu.
Postępując szosą, wiodącą do Kutna, widzimy pomiędzy kanałem Otolanką
a Bzurą właściwą szereg krzyży i resztki ruin dawnego zamku arcybiskupiego, który, jak ludzie utrzymują, ongi był połączony kanałem podziemnym
z gmachem ks. ks. misjonarzy. Kiedy i gdzie był zbudowany zamek pierwotny,
tego nie wiemy. Profesor Łuszczkiewicz wyraża się, że musiał on egzystować
już „przed wiekami”, ale wówczas był jeszcze drewniany. Arcyb. Jarosław Bogorja Skotnicki, aby mieszkańcom Łowicza i obsłudze kościoła w razie zaburzeń
wojennych zapewnić należyte schronienie około 1355 r. przystąpił do wzniesienia nowego zamku obronnego w tem miejscu, gdzie dotychczas przechowały się
jego ślady.
Został on zbudowany z cegły palonej na znacznym nasypie ziemnym. Dwie
odnogi Bzury, czyli Msury, płynące pod murami, bagna i trzęsawiska stanowiły
jego naturalną obronę, nadto otrzymał jeszcze inne zabezpieczenie; dzięki temu
był niedostępnym i groźnie panował nad miastem i okolicą.
Jak już wiemy z historji miasta musiał on kilkakrotnie opierać się najazdom
książąt mazowieckich. Przeto arcyb. Wojciech II Jastrzębiec w porozumieniu
z kapitułą gnieźnieńską w r. 1435 sprowadził na stałe Grzegorza z Osieka, Mo-
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rawczyka, mistrza puszkarskiego, oddał mu w dożywocie wsie Zielkowice
i Jastrzębię i młyn w Bobrownikach, wymagając w zamian, aby zamek utrzymywał w stanie obronnym, a w razie potrzeby kierował jego załogą. I chyba
milicja zamku łowickiego, była dość liczna, kiedy w r. 1475 z rozkazu arcyb.
Jakóba II Sienieńskiego opanowała zamek Sochaczewski, osierocony przez
śmierć książąt mazowieckich (Ziemowita IV ks. mazowieckiego i Władysława
II ks. rawskiego i bełskiego), aby go następnie oddać Kazimierzowi Jagiellończykowi, jako panu całej Polski.
Z biegiem czasu mury grodu uległy zniszczeniu, a budowle z czasów kazimierzowskich okazały się za szczupłe dla wszystkich, co się na dwór arcybiskupów garnęli.
Toteż arcyb. Jan VII Łaski (1510-1531) zamek rozszerzył, ozdobił i w niższej jego części wybudował obszerny pałac; również i arcyb. Mikołaj III Dzierzgowski (1545-1559) odbudował go, znacznie powiększył i przyozdobił. Między
innemi wzniósł olbrzymią salę: „gdzie wszystkich królów i książąt, od Lecha,
pierwszego króla Sarmacji począwszy, aż do ostatniego Zygmunta odmalowanych z dodaniem krótkich napisów można zobaczyć. Nad tą salą urządzono wieżystą kaplicę, skąd rozległy na otaczającą okolicę szerzy się widok”.
Arcyb. Jakób IX Uchański (1562-1581), jakkolwiek był ustawicznie zajęty
sprawami publicznemi, jednak jako dbały gospodarz, zamek rozszerzył i zamierzał go wzmocnić, ale śmierć mu pracę przerwała i dopiero następca jego, St.
Karnkowski (1581-1603) rozpoczęte dzieło doprowadził do końca: wybudował
wyższą część zamku, krużgankami ją przyozdobił, mury, otaczające całość podniósł wyżej, fosę naokoło pogłębił i poszerzył, a wszystko wałem opasał.
Lecz te prace okazały się niewystarczającemi, i w r. 1620 arcyb. Wawrzyniec Gembicki z wielkim nakładem pieniędzy zamek gruntownie restaurował.
Nie wiadomo jednak, co było przyczyną, czy „wszystko niszcząca dawność”,
czy też „niezręczność rzemieślnika” dość, że południowa część gmachu wkrótce
znów wymagała reperacji, co też przeprowadził arcyb. Wężyk, który nadto wystawił nad bramą wysoką wieżę i umieścił w niej zegar bijący. Prymas ten na
wzór arcyb. Firleja sprowadził przeróżne zagraniczne rośliny do ogrodu, będącego poza murami zamku, a nad bramą doń wiodącą urządził wiejskie mieszkanie. Następcy Wężyka również troszczyli się o stan swej rezydencji i jej ozdobę.
Arcyb. Jan Lipski (1638-1641) zbudował nową salę, a świętobliwy Maciej Łubieński (1641-1652) wystawił wysoką wieżę, wyreperował północną i zachodnią
część zamku i odpowiednio je ubezpieczył.
Wspaniale i groźnie przedstawiał się wówczas zamek prymasowski, wzniesiony na znacznym nasypie, otoczony wysokim murem, głębokiemi fosami,
palisadami, wałami, przekopami i rozlewami Bzury. Samuel Puffendorf w dziele
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„Historia gestarun Caroli Gustavi”51 podaje wizerunek budowli, który był pomnikiem gustu i sztuki budowniczej w całym jej rozkwicie i świetności. Zamek
z cegły palonej, z muru „miąziego”, mającego przy ziemi grubości 4 łokcie,
składał się z 2 części, z których jedna była trzypiętrowa, a druga niższa. „Mocniły go baszty większe formy okrągłej i mniejsze – również jak i wieże – kwadratowe, w różnych punktach rozmieszczczone; w środku wznosiła się wieża
ogromna ze swej budowli i wysokości, która była pomnikiem gustu i pięknej
sztuki budowniczej; przyozdobiona u góry galerją żelazną i kształtną kopułą
z blachy żelaznej i chorągwią, z daleka widzianą być mogła”52. Dziedziniec był
obszerny, znajdowało się na nim źródło, które dostarczało wody za pomocą
drewnianych kanałów. „Przy wnijściu do zamku nad bramą główną była wyprowadzona wieża, czyniąca piękny widok, zajmująca oczy przechodniów wytwornością struktury i zielonem z blachy okryciem, jako też zajmujący uszy
wielkim, bijącym zegarem”.
Na murach gmachu były umieszczone herby, litery i 4 napisy łacińskie, które znajdujemy w „Monumenta Sarinatorum” Starowolskiego. Pierwszy napis
brzmiał: „Za prymasostwa Jakóba Uchańskiego, arcyb. gnieźnieńskiego, legata
Stolicy Apostolskiej, prymasa, pierwszego książęcia Królestwa Polskiego,
pierwszego w czasie bezkrólewia senatora, założone są fundamenty tej budowy,
począwszy od węgła zewnętrznego wschodniego, aż do ściany niższego zamku
łowickiego w roku pańskim 1573, a po obraniu i ogłoszeniu przezeń królem
Najjaśniejszego i Najszlachetniejszego Księcia Andiwów, Burbonów i Alwernów i po oddaniu mu królestwa, oraz odbytej koronacji wzniesiona i dokończona w roku Pańskim 1574”.
Drugi napis w zamku wyższym: „Jaśnie Wielmożny i Czcinajgodniejszy
w Chrystusie Ojciec i Pan Stanisław Karnkowski, z Bożej i Stolicy Apostolskiej
łaski arcyb. gnieźnieński, legat Królestwa Polskiego, prymas i pierwszy książę,
rozpoczętą budowlę tę dokończył i przyozdobił w r. 1585, a swego arcybiskupstwa w roku drugim”.
Trzeci napis, również w zamku wyższym: „Uchański mię wybudował,
Karnkowski krużgankami przyozdobił, lecz wszystko niszcząca dawność lub
niezręczność rzemieślnika oboje do upadku przywiodła. Wawrzyniec Gembicki
od roku Narodzenia Chrystusa 1620 prawie upadłą podźwignął, a jak upadku
kościoła Arystej nie żałują, tak i ja po upadku mego w Łowiczu nie żałuję, bo
jak tamten od ognia zniszczony, blachą nakryto, tak i mnie upadającego odbudowano. Niech to nieba zrządzą, aby mnie jak najdłużej zamieszkiwał, lecz że
krótkiem jest życie ludzkie, niech marmur o ich szczodrobliwości świadczy potomnym”.

51

„De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis Commentariorium libri septem elegantissimis
tabulis aeneis exornati” Norymberga 1606.
52
Wyjątki ze starego rękopisu niewiadomego autora.
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Czwarty napis nad bramą zamkową: „Naprawę tego zamku przez Jana Wężyka, arcyb. gnieźnieńskiego, rozpoczętą i po ukończeniu strony południowej
przez śmierć przerwaną, drugi po nim sukcesor, Maciej Łubieński, arcyb. gnieźnieński, wznowił i naprawiwszy stronę zachodnią i północną, oraz wyprowadziwszy wieżę ku swej i sukcesorów wygodzie, pozostawił w 1645 roku Pańskim”.
Most, zbudowany na palach, długi, przez błota idący, umocniony przekopem, na którym był zwód na łańcuchach, łączył go z lądem i miastem. Przez
drugi dłuższy most, również zwodzony, z wiszącemi podwojami, dostać się
można było na drogę, która prowadziła do ogrodu prymasowskiego. Tu rozmaite
drzewa, zioła i kwiaty, z dalekich krajów sprowadzone, i ścieżki, wijące się
wśród labiryntowego załamania, przejeżdżających w zdumienie wprowadzały.
Zamek, jakkolwiek tak obronny, nie oparł się nawale Szwedów i dwukrotnie był przez nich opanowany. Gdy go opuścili w r. 1657, przedstawiał obraz
strasznego spustoszenia. Zdawało się, iż niepodobna podźwignąć go z upadku...
Arcyb. Andrzej Leszczyński (1652-1658), który przed wojną „z wielkim
gustem” ozdobił dolne pokoje zamku, teraz wobec zupełnego ich zniszczenia był
zmuszony gdzie indziej przebywać.
Prymas Wacław Leszczyński (1658-1666) przystąpił do restauracji swej rezydencji, lecz to było zadanie przechodzące jego siły i fundusze. W tym więc
czasie dla wygody arcybiskupa wzniesiono nowy dom drewniany, jednopiętrowy.
Zamek, jakkolwiek bardzo zniszczony, jednak przedstawiał obszerne pomieszczenie, toteż arcyb. Prażmowski, nie bacząc na jego stan wewnętrzny, gdy
tego zaszła potrzeba, podejmował w nim licznych gości. Ale czas robił swoje:
mury nierestaurowane, niepodtrzymywane należycie, rujnowały się coraz bardziej. Niszczyła ich też chciwość dworzan i nieuczciwość poddanych, którzy
zazwyczaj po śmierci arcybiskupów, tylko dożywotnich właścicieli zamku, dopuszczali się w nim okropnej grabieży. Ze smutkiem wyznać trzeba, że niekiedy
i rodzina nieboszczyka brała w tem udział. Tak więc z przepysznych sal i komnat z pośpiechem wynoszono cokolwiek się dało, gorzej, bo wyrywano wszystko
to, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, a więc okna, zamki, zawiasy, niszczono nawet piece, posadzki. Zanim kapituła metropolitalna na wieść o zgonie pasterza zdążyła przysłać swego komisarza, iżby czuwał nad całością majątku,
spustoszenie już zostało dokonane. Wobec takiego zniszczenia prawie każdy
arcybiskup musiał się na nowo urządzać, zagospodarowywać, a przecież było to
połączone z wielkiemi kłopotami i wydatkami. Prymas Radziejowski, następca
Wydżgi53 (zm. 1686 r.), znalazł rezydencję łowicką w tak smutnym stanie, iż nie
miał gdzie mieszkać i był zmuszony zająć czasowo lichą kurję kanoniczną przy
53

Arcyb. Krzysztof Szembek, gdy po śmierci Potockiego w r. 1738 przybył do zamku w Łowiczu,
w liście pisanym do kapituły gnieźnieńskiej wyraził się: „W całym domu nic nie zostało”.
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kolegjacie. Przeto zaraz przystąpił do restauracji zamku i jego urządzenia. Robota postępowała dość prędko, i już w latach 1691, 1692 i 1693 arcybiskup gościł
na swym dworze zwycięzcę spod Wiednia.
Za Augusta II, gdy Radziejowski nie chciał ulec żądaniu Karola XII i ogłosić detronizacji Sasa, załoga szwedzka zajęła zamek łowicki i znów go strasznie
zniszczyła.
Arcyb. Stanisław Szembek (1706-1722) zamek niższy od fundamentów podźwignął, zostawiając następcom dokończenie ogólnej reperacji, na co zapisał
2288 dukatów. Wypełnieniem jego zlecenia testamentowego zajął się prymas
Teodor Potocki (1722-1738), który z wielkim nakładem własnych pieniędzy
przyprowadził zamek wyższy do pierwotnej świetności, a jak piszą historycy:
„po zniszczeniu go i spaleniu przez Szwedów – pańską strukturą go wyrestaurował, zdobił go sztuką, pędzlem i złotem, salę ogromną w nim tworzył i domową prześliczną kaplicę, na mury zamku zataczał armaty”. Jakie było wewnętrzne
urządzenie pokoi, widzimy z testamentu tegoż prymasa Potockiego, który zapisując drogie obicia ścian różnym kościołom, wyliczył: obicie adamaszkowe ze
złotemi galonami, krzesła adamaszkowe w tymże pokoju, gdzie sypiano, cztery
sztuki szpalerów w pokoju przed kaplicą rozbite, dwa dywany wielkie; w starym
budynku, w drugim pokoju – obicia chińską manierą wyrabiane, trypowe floryzowane obicie w dwóch pokojach, obicie w pokoju z sali przechodzącym, obitko
w gabinecie i obicie błękitne na sali...
Arcyb. Adam Komorowski (1748-1759) był ostatnim, o którym wiemy, iż
restaurował zamek łowicki, i za jego rządów rezydencja prymasowska po raz
ostatni gościła w swych murach króla polskiego Augusta III. Wreszcie wśród
ogólnej zawieruchy wojennej zamek łowicki utracił swe znaczenie, tembardziej,
że arcybiskupi zmuszeni podczas jego restauracji mieszkać gdzie indziej, mieli
swoje pałace nie tylko w Łyszkowicach, ale i w Skierniewicach, gdzie ostatniemi czasy chętnie przebywali. Zamarło więc życie na zamku łowickim, w którym
ongi było tak ludno i gwarno. Bo przecież dawniej oprócz licznych duchownych,
którzy otaczali prymasa, jako najpierwszego w Polsce dostojnika Kościoła, zaszczyconego tytułem „legatus natus”, niekiedy zdobnego w purpurę kardynalską, – niemało też było i świeckich. W ogóle liczba stałych mieszkańców zamku
była bardzo znaczna, albowiem stanowisko prymasa jako intrrexa i sprawy, które przeprowadzał, wymagały licznej świty i wspaniałego otoczenia. Zresztą
wśród książąt łowickich oprócz wysoko urodzonych: Czartoryskiego, Radziejowskiego, Poniatowskiego spotykamy i Fryderyka królewicza (1493-1503),
którego bracia dzierżyli nie tylko polską koronę, ale i czeską, i węgierską. Przeto
nikt się nie dziwił i nie gorszył, przeciwnie, uważano za rzecz słuszną i godziwą,
że dwór łowicki był urządzony na wzór dworów panujących. Byli tu: kanclerz,
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marszałek54, skarbnik, podskarbi, krucyfer, audytor jeneralny, ekonom jeneralny
(3 ostatni byli wybierani z członków kapituły gnieźnieńskiej), kapelan główny,
kapelani stali, spowiednik, prałaci domowi (kapituła gnieźnieńska była obowiązana delegować 2 kanoników do boku prymasa); był też i liczny zastęp dworzan
świeckich ze szlachty złożonych, którzy sprawowali urzędy: podkomorzych,
stolników, podstolich, krojczych, łowczych, koniuszych, kuchmistrzów, dowódców milicji, podczaszych, cześników, burgrabiów, starostów zamkowych, zawiadowców osobnych kluczów, i jeneralnego ekonoma. Do pomocy w kancelarji i wyręczenia się w ważnych sprawach arcybiskup miał notarjuszów, sekretarzy, sekretarzy tajnych i gońców. Byli też nadworni lekarze, artyści, rzemieślnicy i muzykanci. A iluż to było stałych rezydentów z familji i przyjaciół! Trudno wszystkich zliczyć. Teodor Potocki, choć najoszczędniejszy i najskromniej
żyjący, trzymał jednak do 300 dworzan, a cóż dopiero mówić o świcie tych dostojników, którzy odwiedzali prymasa, o gościach i przejezdnych, – boć przecież
do niego zewsząd zwracano się tak w sprawach publicznych, jak i osobistych,
a dwór jego stał otworem dla wszystkich.
Tak więc wojewodowie i kasztelani, jadąc na sejm do Warszawy, częstokroć wstępowali do arcybiskupa, aby z nim odbyć naradę w sprawach kraju.
Spieszyli tu też i przedstawiciele różnych partyj i posłowie zagraniczni, a i królowie nasi jako to: Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagiellończyk, Stefan Batory,
Zygmunt III z żoną Konstancją i dziećmi, Jan Kazimierz z Marją Ludwiką, Stanisław Leszczyński z żoną (Katarzyną z Opalińskich) i małą Marychną, August
II i August III, którzy w różnych interesach i okolicznościach przybywali do
Łowicza i do prymasa, mieszkali w jego siedzibie. Również i Jan Sobieski, gdy
jeszcze jako hetman – wraz z arcyb. Prażmowskim snuł różne plany polityczne,
bywał częstym gościem na zamku łowickim. A królowie szwedzcy: Karol Gustaw i Karol XII, naszedłszy rezydencję prymasów, chyba także z całym orszakiem rozlokowali się w gmachach zamkowych.
Przy zamku była kaplica, którą arcyb. Mikołaj Dzierzgowski d. 12 października 1557 r. kanonicznie erygował i własnym nakładem w wieży zamku
odbudował i w roku 1556 przez biskupa kamienieckiego Leopolda Słonczewskiego konsekrować kazał, przeznaczywszy na wieczne czasy, jako uposażenie
dla ustanowionego przez siebie kanonicznie kapelana dziesięciny wytyczne na
gruntach kmiecych w Swieryszu i Radziątkowie, tudzież stół i mieszkanie
w zamku. (Archiv. Capit. Gnesn. Liber privileg: ab a 1459 f. 475 b.). Jakób
Uchański w końcu 1564 r. d. 24 grudnia bawiąc w Łowiczu, ustanowił przy
obydwóch kaplicach swoich zamkowych tamże lektora, czyli anagnostę, uposażywszy go dziesięcinami stołu swego z folwarku Nowydwór i z wsi Dzierzgo-

54

Marszałkiem dworu bywał senator z rzędu kasztelanów; przed prymasem, występującym publicznie nosił laskę. Przysługiwał mu przywilej, iż podczas nieobecności marszałka królewskiego,
mógł nieść laskę i przed królem.
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wice. Lektor ten miał obowiązek codziennie przynajmniej ćwierć godziny wykładać ludziom dworskim zamku łowickiego katechezę według św. Cyryla, arcybiskupa jerozolimskiego... tłumaczyć ją w języku ojczystym bezwarunkowo
z dodaniem na końcu kilku modlitw, przez arcybiskupa ułożyć się mających;
w niedziele zaś i święta uroczyste czytać wykład psalmów według Teodoreta,
biskupa cyreńskiego, także w języku ojczystym (Tamże ab anno 1459 f 526
599). Wybór lektora, człowieka zdolnego, mającego święcenia większe lub
mniejsze i liczącego najmniej lat 22, miał się odbywać raz na zawsze w następujący sposób: kapituła kolegjaty łowickiej wyznaczała z grona swego 3 członków,
upoważniając ich do wyboru 3 kandydatów, nie wyłączając ludzi żonatych, byle
zdolnych, przykładnych i cztery mniejsze święcenia mających, którzy po ogłoszeniu najprzód terminu w niedzielę lub dzień uroczysty popisywać się mieli
w obecności zgromadzonego duchowieństwa, przełożonych miasta i wiernych
wykładami katechetycznemi, po czem wszyscy przytomni tak duchowni, jako
i świeccy po odmówieniu wspólnem odpowiedniej modlitwy, jednego z nich,
którego za najzdolniejszego uznali, większością głosów wybierać mieli (Tamże
f. 526 b. 527). Instytucję tę kapituła jako „nowość niebezpieczną” podejrzewała,
krótko więc ona trwała, ponieważ nie uzyskała konsensu kapituły metropolitalnej, bez którego ostać się nie mogła.
Po zniszczeniu zamku przez Szwedów kaplica domowa, jak już wiemy,
przez Teodora Potockiego została na nowo „wykształtowana”. Tenże arcybiskup
jako ostatnią wolę swoją zapisał: „Karetę wielką z szorem od Cesarza Imci darowaną y szpalery, które w naypierwszey sali od weyścia przybite są w pałacu
Warszawskim umyślnie od śp. Antecessora mego ordynowane, a odemnie panu
Reakurowi, kupcowi warszawskiemu zapłacone, Sukcessorom moim na Arcybiskupstwo, y ieżeli im się podobać będzie, ordynuię, ale tą kondycyą, żeby Kapellanowi, który bedzie y który być powinien przy zamkowey kaplicy Łowickiey, dawał corocznie złotych 300. W tym też Sukcessora mego in hoc legato
obliguię, aby on też swego Sukcessora, y każdy po nim consequenter idący swoich następców praevio aliquo legato, iako czynię, obligował, aby pensya dla
Kapellana zamkowego Łowickiego, który teraz inter Canonicos Lovicienses iest
przyięty, y przy którym szpitalny Kościół św. Jana in administratione zostaie,
cum dote, iako instrumentum erectionis tey kanonii sonat; te zaś 300 złotych,
które będzie brał, powinien odprawić w tey kaplicy zamkowey dwie Mszy
w tydzień, iednę pro vivis, drugą pro defunctis Archiepiscopis. Iednakże powinien być memor animae meae”.
Ale to wszystko już minęło...
Bezbronny zamek wydany na łup nieprzyjaciela, na łup czasu niszczał coraz bardziej, aż wreszcie książę Michał Poniatowski (1784-1794) polecił go
przerobić na fabrykę płótna. W dniu 7 listopada 1787 r. w pałacu prymasowskim
w Warszawie spisano kontrakt „Społeczeństwa fabryki krajowej płóciennej”,
w którym napisano: „Subskrypcję przedsięwzięliśmy nie tak chęcią zysków
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kierowani – jako raczej czystą intencją uczynienia najistotniejszej krajowi przysługi”. Fundusz zakładowy miał składać się z 900 tys. złotych, podzielonych na
225 udziałów, nazwanych akcjami, po 4000 złotych wartości każda. Król Stanisław August Poniatowski zapisał się na 10 akcyj, prymas, brat króla, Michał
Poniatowski na 20, z których jedenaście ofiarował oo. dominikanom w Łowiczu,
kasztelan podolski (czy Leonard Swejkowski?) na 2, kasztelanowa krakowska
(czy księżna Antoniowa Lubomirska) na 2, a wszyscy inni udziałowcy mieli po
jednej. (Antoni Okęcki, biskup poznański, testamentem przekazał swój udział
szpitalowi św. Łazarza w Warszawie, a Jan Osoliński, z ziemi drohickiej, – ofiarował swoją część na potrzebę kraju.) Ks. Franciszek Salezy Jezierski 55 znakomity publicysta sejmu czteroletniego, fabrykę łowicką nazwał „Wielką”. Mieściła się ona po części w zamku, a po części w oddzielnych budynkach; na blich
zajęto ogród arcybiskupów. Wyrabiano w niej płótno i bieliznę stołową. Sprzedażą wyrobów trudniła się Kompanja Kontraktowo-Składowa, która na Solcu
w Warszawie miała magazyn, zawsze dobrze zaopatrzony. Po drugim rozbiorze
kraju byt fabryki się zachwiał i d. 21 stycznia 1794 r. odbyło się posiedzenie
administratorów (było ich 12), a 1 marca posiedzenie nadzwyczajne wszystkich
akcjonarjuszów, którzy uchwalili likwidację interesów. Ale ponieważ nie zdążono przeprowadzić tego przed wybuchem powstania Kościuszki, więc Rada Krajowa Zastępcza odwołała się do Zarządu fabryki o ofiarę na potrzeby wojska,
przypominając, że w wyżej wspomnianym magazynie warszawskim znajdują się
„Wielkie zapasy płótna”. Akcjonarjusze uczynili zadość żądaniu, polecili wydać
przędzy surowej sztuk 1428 (co czyni złotych 1428) towaru gotowego za złotych
30 690 gr. 28, i nadto złożyli pewną kwotę pieniężną w gotówce. Po śmierci
prymasa Poniatowskiego fabryka stanęła, a w d. 14 listopada 1796 r. 35 osób,
posiadających udziały zażądało jej ostatecznego zamknięcia. Do podziału zostało tylko 19 908 złotych, czyli każdy posiadacz akcji miał otrzymać po złotych
368 gr. 24, a więc mniej niż włożył, ale i te pieniądze nie zostały im wypłacone.
W ogóle udziałowcy fabryki łowickiej ponieśli poważną stratę, a stało się to
wskutek barbarzyńskiej gospodarki Prusaków: ci najpierw zabrali blachę miedzianą z dachu nad zamkiem, a następnie zrujnowali samą fabrykę, będącą
w całej pełni swego rozwoju, pozbawiając zarazem zarobku z górą 4 tys. ludzi,
którzy bądź to dostarczali materjału, bądź to pracowali przy warsztatach na
miejscu, lub brali robotę do domów56. Ówczesny dyrektor fabryki Nadal de Soubreville w zażaleniu, wysłanem do przedstawiciela władzy pruskiej w Płocku,
tak o tem pisze: „Wszystkie zabudowania i ubikacje fabryczne zabrane na magazyny królewskie dla pomieszczenia w nich zapasów żyta, pszenicy, jęczmienia,
55

Pierwotnie prawnik, następnie wojskowy, wreszcie misjonarz, został kanonikiem w wielu kapitułach i rektorem Szkoły Głównej w Lublinie; niepośledni kaznodzieja – śmiało przemawiał za
nadaniem praw mieszczanom i ludowi wiejskiemu, a przemówienie swe kończył „Co było na
górze, będzie na dole, a co było na dole, będzie na górze”. Zm. 1791 r.
56
Dowody znajdują się w Muzeum Tarczyńskiego w Łowiczu.
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owsa, ryżu, siana, słomy i amunicji wojskowej. Ponieważ nie można było znaleźć miejsca ani dla jednego robotnika fabrycznego, musiano pracę w fabryce
przerwać i wszystkich pracowników rozpuścić. Nagromadzone w tak dużej ilości ciężary w postaci zboża, produktów i amunicji wojskowej doszczętnie zrujnowały wszystkie budowle. Mury zrysowane zostały, okna wybite i belki pod
naciskiem ciężarów połamane, ubikacje zaś dolne fabryki na składy mąki i ryżu
zajęte – zniszczone. Warsztaty i maszyny zupełnie zrujnowane i w większej
części spalone zostały. Drzewo przeznaczone do budowli fabrycznych, zabrano
do budowli mostów; budynki blichowni, w oddaleniu od fabryki położone i do
niej należące, zamienione zostały na piekarnie wojskowe i kompletnie zniszczone; 684 kanałów (rynien) do blichowania płótna z rozkazu kasjera Weckera rozebrano i użyto do pieczenia chleba dla wojska królewskiego. Chociaż p. Wecker przyobiecał szkodę tę wynagrodzić, ale tego nie uczynił. Wiele także szkód
i w innych budowlach fabrycznych i maszynach na użytek piekarni wojskowej
poczyniono. Załączony rachunek powyższe szkody oblicza na 4204 talary i 16
groszy. Nadto dla kilkunastu oficjalistów i żołnierzy, w fabryce kwaterujących,
na opał i światło w czasie od czerwca 1794 r. do września 1795 r. musiano wydatkować sumę 1449 talarów 4 srebrnych gr. i 6 fenigów. I gdyby straty powyższe, obliczone przez nas na ogólną sumę 5653 talary 20 gr. i 6 fenigów, przez
rząd nie zostały pokryte, to wspólnicy, tracąc włożone w fabrykę majątki swoje,
pozostaną zrujnowani”.
Ale Prusacy nie zwracali na to uwagi i podanie pana de Soubreville zostawili bez skutku. Tymczasem nastąpiły zmiany polityczne, lata mijały i opustoszały zamek uległ zupełnej ruinie. W r. 1822 zaczęto go rozbierać, cegłę użyto
do innych budowli, a witraże i płyty marmurowe jenerał Klicki umieścił
w swym pałacyku. (Witraże były czasowo w domu R. Sarbiewskiego przy ul.
Podrzecznej N. 46)57. Wreszcie zniknęły mury zamku, a przez sam środek terytorjum przeprowadzono szosę. Ale w r. 1871 zaopiekowano się ruinami, z rozkazu władzy wyższej zdjęto z nich fotografję, polecono nakreślić plan sytuacyjny i od tej pory już nie wolno było nikomu burzyć stosu cegieł i kamieni, które
miały świadczyć jak wszystko na świecie jest znikome i przemijające. Więc
sterczały jeszcze te gruzy, ale chciwość ludzka pomimo zakazów niszczyła je
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Patrz wspomnienia przy opisie domu Podrzeczna N. 28 i opis pałacyku jenerała Klickiego –
Koński Targ N. 18. Witraże z zamku prymasów, które obecnie są w posiadaniu Antoniego Strzałeckiego, mającego piękne zbiory w Warszawie, przedstawione w r. 1881 na wystawie Warszawskiej należały do najprzedniejszych okazów tego rodzaju. Pochodzą one z r. 1694 i są wyrobem
szwajcarskim. Kawałki szyb malowane odpowiednio do ogólnego wzoru, osadzone na ołowiu,
przy rysunku starannym, dobrym, dochowały malowania w barwach żywych. Wyobrażają: Św.
Jana Ewangelistę na puszczy, króla polskiego Zygmunta Starego i rycerzy niemieckich z ich herbami i podpisani. „Johann Sigmund Pfindng, Paulus Albrecht Rieter von Kornburg, Hauptman
Studer von Winetz, Hauvema Dani de Studer von Winekelbach, Elisabttha Studerin von Winekelbach gebore Ruggin vo... Tanech”.
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coraz więcej, na koniec został tylko wysoki nasyp na podmurowaniu. Lecz przyszli Niemcy – i w 1917 r. nasyp zniwelowali, urządzili na nim cmentarz, w którym zgromadzili zwłoki żołnierzy, pierwotnie w różnych punktach na polach
pochowane. I obecnie tu, gdzie niegdyś wznosiły się mury wspaniałego zamku –
został las krzyżów i mogiłki niemieckie...
Jako zaokrąglenie do historji różnych faktów, które się niegdyś w tym zamku wydarzyły, dawni mieszkańcy Łowicza opowiadali mylną anegdotkę o skąpstwie arcyb. Wężyka (1626-1638). Mianowicie, opowiadali, iż ten prymas polecił marszałkowi dworu mieć zawsze w pogotowiu krzesła proste, drewniane,
kitajką tylko okryte, bez żadnych poduszek, oraz pasztety przygotowane ze
szczurów i podkwaśniałe piwo, a to wszystko jako przyjęcie dla próżniaków
i łakomców, czychających na różne beneficja kościelne. Arcybiskup, który nie
znosił ludzi, chcących w łatwy sposób, tylko przez protekcję przyjść do znaczenia, aby uwolnić się raz na zawsze od takich natrętów, każdego, co przyszedł
prosić o tego rodzaju łaskę, kazał sadzać na wspomnianych krzesłach, częstował
owym pasztetem i wręczał mu szklanicę garncową, zwaną gwardianem, a napełnioną muchami, paprochami i skwaśniałem piwem. Gdy arcybiskup usilnie nalegał, gość, choć się krztusił, jadł i pił, mając interes na względzie, lecz kiedy
zadosyćuczynienia prośbie jego odmówiono, wyszedłszy z zamku, publicznie
głosił o skąpstwie i nieżyczliwości prymasa.
Czytamy też o prymasie Wydżdze, że pewnego razu przybył do niego paniczyk, świeżo wracający z zagranicy. „Winszuje mu arcybiskup szczęśliwego
powrotu z cudzych krajów, a poznawszy, że to wielki zarozumialec, a płytkiego
rozumu, pyta go skąd powraca.
– Byłem w Hiszpanji, we Włoszech, we Francji, w Niemczech i w Belgji.
– A w zamku Tumen we Włoszech, czy było się?
– Byłem i przyznać trzeba, że bardzo obronny.
– Co to za rzeka pod nim płynie?
Młody podróżnik myśli długo, gdy mu nic nie przychodzi do głowy, co by
odpowiedzieć.
Wydżga poddaje:
– Czy nie Tiris?
– Tak! tak! ale mi całe z pamięci było wypadło: rzeka to bardzo głęboka, –
po której nawet okręty pływają.
Uśmiechnie się żartobliwie arcybiskup i mówi:
– To zamek Tumen, a rzeka Tiris się zowie, gdyby się te słowa w jedno
złożyły, coby znaczyły? (Tu mentiris – ty skłamałeś).
Spostrzegł dopiero paniczyk na jaką go wędkę schwytał Wydżga i ze wstydem opuścił zamek.
Wydżga w ogóle zostawszy arcybiskupem nie rad opuszczał swoją rezydencję, gdzie znajdował spokój i swobodę. Proszony na uroczystość, aby jej
blasku swoją osobą dodać, wymawiał się, że byłoby to z ubliżeniem prymacjal-
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nej godności, że najciężejby w jedno miejsce pojechać, a wszędzieby go potem
proszono, gdy jednakże nalegano ciągle, aby ten raz tylko był względnym, ostatecznie odmówiwszy, powiedział: Przypowiastka dawna mówi, że jedna matka
miała syna nieuka. Tego prosi, głaszcze, łakotki mu obiecuje, aby się uczył, ale
na próżno. Na koniec mówi: Chodźże, Jasiu, tylko: a, b, c, przepowiem ci. Na co
Jaś: Najciężej tylko. Pani Matko, a, b, c, a potem to będzie aż do z”.
Takie mamy wiadomości o dowcipnych rozmowach na zamku prowadzonych, a jako obrazek z tutejszego życia przytoczymy to, co również o Wydżdze
spotykamy: „Prymas ten na dworze swoim ściśle przestrzegał przyzwoitej obyczajności i był surowym na każde w tej mierze przekroczenie. Oskarżony jeden
z dworzan o przestępstwo, przywołany przed Wydżgę, wypierał się stale i uporczywie. Przekonany dowodami niewątpliwemi, skazany został na boćkowską
admonicję. Widząc, że tu nie przelewki, przyznaje się do grzechu, a zarazem
prosi o łaskawszy dekret. Na co prymas: – Ptasznik długo ptaszka w klatce chowając, nauczył go tych słów: „Dicam carmen” (powiem wiersze) „Ptak uleciał
mu potem z klatki. Gdy go wabi, ptaszyna rada z wolności, przylecieć nie chce,
więc rozgniewany ptasznik zarzucił sieci i wraz z innemi i swego zbiega złapał.
Gdy tedy inne ptaki dusi, ten widząc, co się z drugiemi dzieje, mówi: „Dicam
carmen”. Na co ptasznik „Mulo carnem, quam carmen” (wolę mięso, jak wiersze). Nie wiemy, czy winny dworzanin uczuł dowcip tej powiastki, ale niewątpliwie poczuł sens moralny, gdy mu (choć na dywanie) dano ojcowskie z rąk
marszałka napomnienie”.
Adam Amilkar Kosiński, który zbierał różne legendy, pisze, że w zamku
łowickim przeszkadza tj. pokutuje kanonik katedralny bez krzyża na piersi.
Na rogu wyżej wspomnianej szosy kutnowskiej i przedłużenia ulicy
Podrzecznej stoi szpital powiatowy św. Tadeusza. Przedtem stała tu austerja
prymasowska, zwana Manes.
Tadeusz hr. Łubieński58, sprawując przez pewien czas obowiązki oficjała
i prałata dziekana przy kolegjacie łowickiej, założył w r. 1838 w Łowiczu „Dom
zdrowia”, ofiarowawszy na pierwsze jego potrzeby 2050 złotych i wpływ
z dzierżawy kurji tzw. dziekanji. Za tym dobrym przykładem poszli i inni ofiarodawcy. „Dom zdrowia” mieścił się pierwotnie przy ulicy Zduńskiej w kamienicy N. 41 (gdzie apteka Szymanowskiego), lecz ponieważ jego utrzymanie
w lokalu prywatnem było zbyt kosztowne, więc myślano o wzniesieniu własnego budynku. Rada Szczegółowa Domu Zdrowia Obwodu Sochaczewskiego
w Łowiczu projektowała na ten cel cmentarz obok kościoła św. Leonarda, przygotowano nawet plan odpowiedni, ale z powodu braku funduszów nie przystąpiono do robót. Wówczas ks. Łubieński oświadczył, że czasowo będzie można
umieścić chorych w kurji, do jego prałatury należącej.
58

Służył wojskowo w armji Napoleona I. Kształcił się w Rzymie. Od r. 1844 został sufraganem
kujawsko-kaliskim. Wykończył szpital we Włocławku, w Ciechocinku nowy założył. Zm. 1861 r.
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Szpital św. Tadeusza

Starano się też o stałe fundusze na utrzymanie szpitala, a więc i o zyskanie
zapisu śp. kanonika Frydrycha. Wskutek tych starań kapituła łowicka przekazała
na rzecz Domu zdrowia dochody z ról zielkowskich, z wójtostwa Zabostowa
Wielkiego i Korabki, i procent od 3650 złotych, lokowanych na Orłowie, a należących do Bractwa Miłosierdzia, ufundowanego w r. 1601 przez arcyb. Karnkowskiego. Wreszcie i sprawa pomieszczenia szpitala została pomyślnie załatwiona, bo namiestnik Królestwa, książę Paskiewicz, który w r. 1840 osobiście
go zwiedził, pozwolił, iż kasa miejska bez wszelkich pretensyj zrzekła się austerji „Manes” na użytek chorych. Henryk Markoni, budowniczy z Warszawy,
wypracował odpowiednie plany, podług których austerję przekształcono i rozszerzono przez wzniesienie nowych, po dziś dzień istniejących budowli. W nich
to urządzono szpital, który już nie był tak, jak dawne, przytułkiem dla kalek
i biednych, ale istotną lecznicą, w całem tego słowa znaczeniu. 15 maja 1845 r.
odbyło się poświęcenie tej instytucji, nazwanej szpitalem św. Tadeusza na pamiątkę jej fundatora.
W r. 1869, po zniesieniu szpitala Księstwa Łowickiego we wsi Kaperze,
szpital w Łowiczu, który miał pierwiastkowo uposażenie na 12 chorych, rozszerzono i urządzono w nim jeszcze 18 miejsc dla mieszkańców wsi całego Księ-
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stwa. Obecnie szpital posiada stałe środki utrzymania i leczy dotkniętych wszelkiego rodzaju chorobami oprócz zakaźnych i wenerycznych59.
Przed rokiem 1914 miał miejsc 40; w czasie wojny rozszerzono go, zająwszy dom po ks. emerytach, gdzie był przytułek św. Jana.
Przy szpitalu jest stały lekarz, felczer i 4 siostry miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, szarytkami zwane. Moskale zamierzali je usunąć, to samo chcieli
zrobić i Niemcy, lecz oceniając ich niezmordowaną pracę i poświęcenie, uznając, że są prawie niezastąpione przy chorych, zostawili je w spokoju. W mieszkaniu sióstr miłosierdzia znajdują się portrety: Joanny z Grudzińskich, księżny
łowickiej, żony wielkiego księcia Konstantego i ks. Franciszka Orlikowskiego,
ostatniego superjora Domu Ks. Misjonarzy w Łowiczu, prefekta szkół rządowych, filantropa, który sprowadził szarytki do Łowicza, a umarł w Domu Ks.
Emerytów 1883 r.
W gmachu szpitala jest kaplica.
W 1859 r. 21 września podczas jarmarku i wystawy rolniczej urządzono
fantową loterję: zebrany stąd fundusz, po dodaniu 100 rs. od powyżej wspomnianego ks. Orlikowskiego, użyto na wzniesienie przybudówki do szpitala od
strony ul. Podrzecznej. W niej na piętrze, w pokoju kwadratowym, obszernym,
w r. 1860 urządzono kaplicę głównie staraniem Anny z Paszkiewiczów Hilferdingowej, żony naczelnika powiatu. Brat biskupa sandomierskiego, Antoniego
Sotkiewicza, uczeń Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, wymalował do ołtarza
obraz Niepok. Poczęcia Najśw. Marji Panny. Ofiarność ks. Orlikowskiego
i innych dopełniła reszty.
Przed szpitalem w ogródku stoi figura św. Józefa Oblubieńca.
Za szpitalem, na przedmieściu, zwanem niegdyś Podgrodzie, następnie
przezwanem ulicą Bielawską (droga do Bielaw), na placu, na którym ongi na
zasadzie przywileju Zygmunta Augusta z r. 1555 odbywały się targi, na miejscu,
gdzie przed wojną 1914 r. stał magazyn żywności dla wojska, przed stu z górą
laty stał kościół i klasztor braci miłosierdzia. Sprowadził ich z Pułtuska do
Łowicza arcyb. Henryk Firlej w r. 1626, a polecając, aby stosownie do swej
reguły w miłości chrześcijańskiej pielęgnowali chorych, kaleki i cierpiących na
umyśle, wybudował im szpital i kaplicę, którą przyozdobił pięknemi i kosztownemi organami.
Następca jego Jan Wężyk w r. 1627 fundację tę potwierdził i posiadłości,
nabyte przez Firleja dla bonifratrów, na wieczne czasy uwolnił od wszelkich
ciężarów i służebności. Podobno za wojen szwedzkich w XVII wieku szpital
i kaplica bonifratrów zostały zrujnowane.
59

Z dniem 1 stycznia 1877 roku było 26 chorych, w ciągu roku przybyło 354, razem było 380.
Wyzdrowiało 295, opuściło zakład z rozmaitych przyczyn 3, zmarło 50, pozostało chorych 32.
Etatowa liczba chorych, tudzież majacych przytułek było 35 (18 łóżek opłacała Administracja
Księstwa Łowickiego). Dzienny koszt utrzymania osoby wynosił 59.1 kop. rocznie rubli 215 kop.
71. Przychodu było rubli 6113 kop. 71, a wydatkowano 4978 rs. 16 kop.
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Arcyb. Teodor Potocki zwalił budowle drewniane i w r. 1726 wystawił nowy kościół z wieżą, do której zegar i dzwonki wykonali sami zakonnicy. A w r.
1736 prymas ten w testamencie zapisał następcom swym karetę wielką z szorem
od cesarza J. Mci darowaną i szpalery, które w najpierwszej sali od wejścia
przybite są w pałacu warszawskim, z warunkiem, aby ci i „do bonifratrów łowickich na ubogich złoty jeden na każdy dzień dawali, gdyż dowodnie wiem, że
czasem ciż zakonnicy i ubodzy chorzy, u nich leżący, chleba kawałka nie mają...
Do kościoła daję im obicie to, które jest w pokoju moim łowickim, w którym
sypiam...”.
Henrykowa Rarogowa zapisała bonifratrom całe mienie i folwark, leżący za
miastem, zwany Mincińskim (Mocinki). Były i inne legaty. Nadto bonifratrzy
mieli dochód z apteki, wynoszący do 4 tys. złotych rocznie, otrzymywali i jałmużnę, lecz to nie zawsze wystarczało na utrzymanie biednych, pod ich opieką
zostających.
Kiedy w r. 1792 zapytano przeora zgromadzenia o stan majątkowy, odpowiedział, że bonifratrzy nie mają funduszów na trzymanie stałych pensjonarzy
szpitalnych, że co najwyżej mogą trzymać tylko jednego, a i ten musi pełnić
posługę kościelną, wreszcie, że zajmują się jedynie takimi, co są złożeni przypadkową chorobą i po wyleczeniu się wracają do swych domów.
Kapituła kolegjaty miała zamiar postawić bonifratrom nowy szpital wygodniejszy i udzielać im funduszu stałego z zapisu arcyb. Jana Wężyka. Legator
zastrzegł, aby procent (trzy od sta) od 20 tys. złotych rozdzielono w ten sposób,
iżby niniejszą część dawano jako jałmużnę ubogim, a większą używano na ratowanie zaraźliwie chorych. Otóż kapituła postanowiła tę większą część oddawać bonifratrom, którzy przyjmowali i chorych zaraźliwych, umieszczając ich
w oddzielnym budynku.
Na przełomie wieku XVIII do szpitala zewsząd zwożono rannych i chorych
żołnierzy. Wspomina o tem i jeden z celniejszych bonifratrów łowickich br.
Ludwik Perzyna (urodzony w Krakowie w 1742 r.) w Homilji, którą miał
w sierpniu 1794 r. do rannych, przywiezionych spod Warszawy, a która była
drukowana w Łowiczu w r. 1796. W księgach zmarłych parafji kolegjaty spotykamy znaczną liczbę wojskowych różnych narodowości, którzy leczyli się
u bonifratrów. Lecz Prusacy po zajęciu Łowicza, nie zwracali uwagi na usługi
oddawane przez tych zakonników cierpiącej ludzkości, i postanowili ich usunąć.
W tym celu tamowali młodzieży wstęp do nowicjatu i czynili im wszelkie szykany, aż wreszcie przeprowadzili do tego, że Hermenegild Paprocki, brat wikary
jeneralny, nie mogąc dłużej utrzymać chorych, zabrał z kościoła i szpitala
wszystko, co się tylko dało, zawiadomił władze duchowne i rządowe, że bonifratrzy Łowicz opuszczają, i w r. 1806 połączył się ze zgromadzeniem warszawskim. W r. 1807 budynki ich stały się własnością wojska, w r. 1815 je rozebrano,
a budulec użyto na koszary wojskowe.
Na przedmieściu Podgrodzie stała też „rajtszula”.
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Plac z dawna Świętojański, z placami, przykupionemi dla księży emerytów,
i ogrodem zaczyna się od ul. Podrzecznej, a ciągnie się w kwadrat do ul. Długiej. Między temi placami stała kaplica ze szpitalem św. Krzyża. Jerzy Rokicki, kanonik łowicki, zapisał temu szpitalowi 10 złotych z warunkiem, aby ubodzy, w nim przebywający, śpiewali pieśni Boga Rodzico. W r. 1655 i kościół
i szpital zostały przez Szwedów zniszczone i z ziemią zrównane.
Na tych placach stał też szpital św. Jana z kościołem św. Jana Chrzciciela.
Wzmiankę o szpitalu parafjalnym spotykamy już przy erekcji kolegiaty
w r. 1433. Właściwie nie był to szpital w obecnem tego słowa znaczeniu, lecz
przytułek dla starców. Czy jednak był to szpital św. Jana, jak tego chcą niektórzy – nie wiadomo. Arcyb. Wojciech Jastrzębiec nadał szpitalowi dziesięcinę ze
wsi Zabostowa Małego, kardynał Fryderyk Jagiellończyk (zm. 1503 r.) nadał
szpitalowi św. Jana wójtostwo tejże wsi, kupione przez jego proboszcza za 30
grzywien. A dalej mamy wiadomości, które są między sobą niezupełnie zgodne.
I tak podobno król Zygmunt w r. 1524 darował szpitalowi św. Jana jakieś wójtostwo na utrzymanie ubogich, a podobno ten szpital był erygowany przez arcyb.
Łaskiego dopiero w 1528 r. Istniał też przywilej Zygmunta Augusta, który nadał
szpitalowi wójtostwo we wsi Dąbkowice, ale według innych źródeł, to prymas
Uchański w r. 1575 nadał mu powyższe wójtostwo. Wiemy jednak, że arcyb.
Teodor Potocki w r. 1726 uposażył go dziesięciną ze wsi Niedźwiady, i wymagał (18 lutego 1737 r.), aby 10 ubogich szczególniej z Łowicza znalazło w nim
pomieszczenie. A ponieważ były i inne zapisy, więc w r. 1792 projektowano
szpital powiększyć i liczbę pensjonarzy z 10 podnieść do 24; zamierzano też na
miejscu domu, chylącego się do upadku, wybudować nowy. W r. 1811 dom ten
stał naprzeciwko domu ks. emerytów. Mieścili się w nim ubodzy, przeważnie
łowiczanie, z których każdy pobierał co tydzień jałmużny 1 zł. 15 groszy, co
miesiąc na drzewo 1 złoty, i corocznie dostawał płaszcz. Fundusz tego szpitala
po r. 1864, tj. po zaborze majątków duchownych, rząd przekazał Radzie Dobroczynnej Powiatowej-łowickiej i ta utworzyła Dom Schronienia św. Jana w domu
ks. emerytów, ściśle złączyła go ze szpitalem św. Tadeusza i oddała pod opiekę
sióstr szarytek60.
Kościół św. Jana Chrzciciela stał już podobno w 1404 r., ale czy uległ pożarowi, czy czas go zniszczył, dość że arcyb. Karnkowski około 1600 r. na nowo
wybudował go z drzewa dębowego, a ks. Jan Witkowski, proboszcz miejscowy,
około 1675 r., a więc po wojnie szwedzkiej znów podźwignął go z ruiny. Obecnie stojący kościół wzniósł w r. 1732 arcyb. Teodor Potocki, a w r. 1737 Józef
Michał Trzciński, sufragan gnieźnieński, poświęcił go i konsekrował na cześć
Trójcy św. i św. św. Teodora męczennika i Jana Chrzciciela. Restaurowali go
i upiększali: w r. 1888 ks. Szczepan Łasicki, prałat kolegiaty, a w r. 1903 ks.
Wincenty Rybiński, kapelan szpitala św. Tadeusza.
60

W r. 1903 na utrzymanie 7 osób wydatkowano 355 rubli.
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Dom Księży Emerytów i kościół św. Jana Chrzciciela

W wielkim ołtarzu, sprowadzonym w r. 1899 z kościoła ze Strzegocina
(Łęczyckie) i odpowiednio przerobionym, umieszczono obraz św. Jana Chrzciciela, pędzla Ludwika Krudaszewskiego (rodem z Zamościa, zm. 1850 r.).
W drugiej kondygnacji ołtarza pod herbem papieża Piusa X wstawiono obraz
Matki Boskiej Nieust. Pomocy (pędzla Marji Oczykowskiej, łowiczanki), który
poprzednio znajdował się w kolegjacie łowickiej.
W dawnym kościołku był i ołtarz św. Doroty, przy którym, jak to podają
stare dowody kościelne z d. 26 maja 1529 r., oddzielny kapłan odprawiał nabożeństwo. Na ścianach kościoła, na chórze i w ubożuchnej zakrystji są namalowane obrazy i wiszą: obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, pędzla B. Niwińskiego
z 1827 r., Matki Boskiej Różańcowej pędzla Bellauma z r. 1892, portret prymasa
Radziejowskiego i portret Michała Bartłomieja Tarły, wizytatora jeneralnego ks.
misjonarzy w Koronie i na Litwie, który swoim nakładem i staraniem dokończył
kościoła św. Krzyża w Warszawie, i na wyraźny rozkaz z Rzymu objął rządy
biskupstwa poznańskiego. Portret księdza z książką w ręku i kompasem na stole
może wyobraża ks. Antoniego Linowskiego, proboszcza w Głownie, amatorazegarmistrza, który całą okolicę zaopatrzył w doskonałe ścienne zegary własnej
roboty. (W kolegjacie przed wojną też był zegar, przez niego wykonany.) Trzy
herby namalowane na zewnątrz chóru: Pomian – Macieja Łubieńskiego, Pilawa
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– Teodora Potockiego, Korczak – Adama Komorowskiego przypominają arcybiskupów, którzy hojną dłonią wspierali ten kościół i Dom Ks. Emerytów. Godne
widzenia ciborium, przechowane w zakrystji, to zabytek z XVI wieku, a może
nawet i dawniejszy, szkoda, że zeszpecony przez pokrycie farbami. W kościele
wisiała tablica erekcyjna, świadcząca o jego fundacji przez arcyb. Karnkowskiego i Potockiego, i o konsekracji. W kruchcie pod chórem nad zamurowanemi
drzwiami jest napis, wyryty na tablicy marmurowej, który głosi, że arcyb. Teodor Potocki wystawił i dom dla ks. emerytów w r. 1732.
Ponieważ przy tym kościele przez pewien czas skupiało się Stow. Robotników Chrześcijańskich (założone w r. 1906), więc przez kilka lat straż przy Grobie Wielkopiątkowym w nim urządzonym, pełniło po 2 członków Stowarzyszenia, przebranych za żołnierzy rzymskich z halabardami i mieczami w rękach,
podczas gdy inni, przebrani za Turków, stali przed Grobem w kościele pp. bernardynek.
Probostwo kościoła św. Jana, zwane „szpitalnem”, było w Łowiczu najsławniejsze i liczyło się do najdawniejszych. Za arcyb. Teodora Potockiego proboszcz św. Jana był zarazem kapelanem kaplicy na zamku. Wyżej wspomniany
arcyb., pragnąc mieć proboszcza tego kanonikiem na funduszu probostwa św.
Jana, jego i jego następców mianował członkami kapituły kolegjaty łowickiej,
ażeby zaś należeli do podziału wszystkich dochodów kapitulnych, „sowite
w pomnożeniu funduszów kapituły uczynił wynagrodzenie”.
Obecnie po dwóch stronach kościoła wznoszą się kamienice, które stanowiły dawny „Dom ks. ks. Emerytów”.
Na synodzie odbytym w Łowiczu w r. 1620 arcyb. Wawrzyniec Gembicki
naradzał się ze zgromadzonym duchowieństwem, jak przyjść w pomoc kapłanom ubogim, dotkniętym nieuleczalną chorobą, lub przyciśniętym wiekiem,
a chcąc zachęcić do składania ofiar na cel powyższy, postanowił własnym kosztem wystawić w Łowiczu dom dla ks. ks. emerytów i obiecał corocznie dawać
dla nich pewną sumę pieniędzy. Duchowieństwo również przyrzekło określoną
składkę. Następcy Gembickiego nie zapominali o „Domu Emerytów”. Wężyk na
pomnożenie funduszów i odnowienie tej instytucji kazał obracać (na synodzie
w Łowiczu 1628 r.) wszelkie majątki ruchome i nieruchome, po księżach pozostałe, a Maciej Łubieński fundację Domu potwierdził i zabezpieczył jego dochody (na synodzie w r. 1643). Lecz w późniejszych czasach tak tę sprawę zaniedbano, iż arcyb. Stanisław Szembek był zmuszony naznaczyć komisję do wyśledzenia zatraconych funduszów i wykonania uchwał poprzedników. Następcy
Szembeka znów zwrócili całą troskliwość na wznowienie omawianego przytułku. Arcyb. Komorowski w tym celu dał 18 tys. złotych, a Władysław Łubieński
kazał doliczyć 22 tys. złotych, aby to razem stanowiło 40 tys. na fundację. Ale
pomimo tych ofiar instytut nie mógł powstać i dopiero arcyb. Antoni Ostrowski,
pasterz energiczny, myśl swych poprzedników w czyn wprowadził. W r. 1779
wydał okólnik do duchowieństwa, nakazując czynić w testamentach zapisy na
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„przytułek dla kapłanów” pod groźbą, że w przeciwnym razie nie będzie ich
zatwierdzał, w r. 1781 wystarał się u Komisji Edukacyjnej o przekazanie na
rzecz emerytów drukarni pojezuickiej w Kaliszu, a w r. 1782 podpisał akt erekcji „Domu dla ks. ks. Emerytów”, któremu wyznaczył dawne dziesięciny miejskie i wiejskie, oddał drukarnię prymasowską i prawem własności na wieczysty
jego fundusz nadał wieś Pilaszków. W dwa lata później stanął na mieszkanie dla
ks. emerytów budynek murowany, a kiedy ten się wkrótce porysował, w r. 1790
wzniesiono nowy parterowy.
Arcybiskup Ostrowski ułożył też projekt inkorporacji probostwa św. Ducha
do „Domu Emerytów”. Gdy Stolica Apostolska projekt ten aprobowała, ustał
tytuł proboszcza św. Ducha, a przynależne mu dziesięciny z Nowego Miasta
Łowicza i wsi Zielkowic pobierał prowizor „Domu”, który w zamian płacił ks.
komendarzowi przy kościele św. Ducha 600 zł. rocznie. Ale kiedy wartość
otrzymywanych dziesięcin tak spadła, że nie można było zebrać i owych 600
złotych, prowizor „Domu” ks. Wincenty Frydrych w r. 1830 zrzekł się wspólnoty interesów z probostwem św. Ducha, które wskutek tego zostało odłączone od
Domu ks. ks. Emerytów.
Jeszcze poprzednio, bo w 1825 r. władze rządowe zamieniły wieś Pilaszków na Niedźwiadę i Klewków. Zaś w r. 1835 została; sprzedana drukarnia pojezuicka.
Z czasem budynek przytułku okazał się niedogodnym, a ponieważ zaczął
się rysować, więc kapituła łowicka korzystając z różnych zapisów, pomiędzy
latami 1840 a 1842 wzniosła nowy dom obszerny, piętrowy, murowany o dwóch
skrzydłach, do dziś dnia stojący. 12 kapłanów, a nawet i więcej mogło w nim
znaleźć pomieszczenie i wszelkie wygody. Na korytarzach mieszkania ks. emerytów były porozwieszane portrety królów polskich: Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Władysława Warneńczyka, Henryka Walezjusza i Jana Kazimierza, a nad bramą, wiodącą na dziedziniec domu, stała figura „Dobrego
Pasterza” i 2 wazony, okazy ceramiczne z wypalonej gliny.
Prowizora „Domu” wybierano spośród członków Kapituły kolegiaty. Gdy
w r. 1865 nastąpiła kasata klasztorów, do Łowicza zwieziono ks. ks. misjonarzy
z Warszawy z kościoła św. Krzyża, i jak pisał ks. Janczak „tam zmarzniętym
w domu emerytów porzucono trochę słomy na korytarzach dla wypoczynku”.
W tymże czasie dochody z majątków duchownych, zabranych przez Moskali, przeszły do skarbu rządu, który wyznaczył księżom emerytom stałe pensje
dożywotnie z pozwoleniem zajmowania swych cel aż do śmierci. Wprawdzie
w gmachu umieszczono i pozostałych misjonarzy łowickich, ale „Dom ks. ks.
Emerytów” jako instytucja duchowieństwa stracił podstawę egzystencji.
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W r. 1867 w jednym skrzydle gmachu, odpowiednio przekształconym,
umieszczono biuro naczelnika powiatu i kasę okręgową61. W późniejszym czasie
na zasadzie decyzji rządu biura te miano przenieść do centrum miasta,
a w opróżnionym lokalu pomieścić, szarytki i służbę szpitalną, nie przyszło to
jednak do skutku i zarząd powiatu mieścił się tu i w czasie okupacji niemieckiej.
Obecnie lokują się w nim niektóre wydziały zarządu starostwa Łowickiego,
a mianowicie skarbowy i policyjny. W drugim skrzydle gmachu w r. 1886, po
śmierci ostatnich księży emerytów i misjonarzy, Rada Powiatowa Dobroczynności Publicznej urządziła na piętrze przytułek dla starców wznowionej instytucji
św. Jana, a w r. 1898 na parterze ulokowano Nazaret, fundacji księstwa Radziwiłłostwa. Była to sala zatrudnień dla 40 chłopców w wieku od 8 lat do 14, którzy otrzymywali pożywienie, naukę ogólną w szkółce dwuklasowej – i specjalną
naukę rzemiosł, jako to: szewctwa i tokarstwa. Oprócz księstwa Radziwiłłów do
utrzymania tej pożytecznej instytucji przyczyniali się liczni opiekunowie ofiarodawcy z miasta, a szczególniej ks. Łasicki, proboszcz kolegjaty, i rejentostwo
Konopaccy.
Nazaret przetrwał do wojny 1914 r. Następnie mieściła się tu kuchnia dla
ubogich, utrzymywana początkowo kosztem komitetu miejskiego, później Rady
Opiekuńczej, i dwuoddziałowa ochrona tejże Rady. Obecnie całe skrzydło zajął
szpital św. Tadeusza; w lecie 1920 r. był tu oddział szpitala wojskowego.
W zabudowaniach, należących do księży emerytów, do r. 1821 mieściła się
i ich drukarnia, która pierwiastkowo była własnością prymasów, i w której
oprócz dzieł różnej treści i w różnych językach, w latach 1766, 1775, 1776 wyszły kalendarzyki polityczne, a w r. 1798 arcyb. Krasicki wraz z Dmochowskim
drukowali gazetę „Co Tydzień”. W przedmowie do niej prymas publikował, iż
do składu jej redakcji należy pięciu, którzy myślą, dwóch, którzy gadają, a jeden
co pisze. Gazeta, której opłata roczna wynosiła 2 dukaty, upadła wskutek braku
prenumeratorów.
W domu, stojącym w ogrodzie, przez czas dłuższy aż do wojny 1914 r. była
ochrona, założona w r. 1859 i utrzymywana przez Radę Powiatową Dobroczynności Publicznej z funduszów szpitala św. Tadeusza i zasiłku od rządu. Etat był
61

Obrót roczny kasy okręgowej na 2 powiaty w 1878 r. funduszu skarbowego przedstawił cyfrą
rubli 527 648 kop. 48. Podatki stałe dla powiatu łowickiego 95 942 kop. 81, a obrót podatków
stałych i niestałych rubli 466 848 kop. 8. Za patenta propinacyjne z dwóch powiatów wpłynęło
rubli 15 776, a dochód akcyzny z okręgu przedstawił cyfrę rs 172 089 kop. 77. Marek tabacznych
wykupiono za 2302 rs. 50 kop; wówczas to w mieście samem handlów win było 14, restauracyj
i traktjerni 22, składów wódek 6, dystylarni 2, szynków wódki 40, szynków piwa 78, sklepów ze
sprzedażą wyrobów tabacznych 30. W tymże roku powiat łowicki, zajmujący ziemi mórg 193 319,
prętów 234, liczył ludności 69 557, w tej mężczyzn 34 231, kobiet 35 326. Powiat stanowiło
9 gmin, a 19 parafij; przeszło 340 wiosek, 3 osady i 1 miasto, których zabudowania w 1878 r. były
ubezpieczone w Tow. rządowem na rubli 3 235 560. Miał 4 kasy gminne pożyczkowe, i kasę
wkładowo zaliczkową dla urzędników powiatu, założoną w 1881 roku, której obrót roczny przedstawił cyfrę 4989 rs 37 kop., a członków było 89; 3 sądy gminne i 1 sąd pokoju.
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początkowo na 70 dzieci, ale po skończeniu restauracji domu liczbę wychowanków, dla których przeznaczono 2 sale, miano podnieść do 100. Najpierw dziećmi zajmowała się szarytka, po jej usunięciu były świeckie dozorczynie62.
W r. 1866 w zabudowaniach, stojących w dziedzińcu, był urządzony szpital
dla cholerycznych.
W r. 1907 powstał zamiar wznowienia „Domu ks. Emerytów”, więc
w r. 1908 na żądanie arcyb. warszaw. Popiela z polecenia gubernatora warszawskiego zjechała komisja, która miała rozpatrzeć tę sprawę i obejrzeć gmachy,
lecz ponieważ zwrot własności duchowieństwa był zależny od postanowienia
Dumy Państwowej, przeto cały projekt upadł. Obecnie, choć, Bogu dzięki, stosunki uległy zupełnemu przewrotowi, o Domu ks. Emerytów w Łowiczu jakoś
głucho.
Kierujemy się z powrotem do miasta.
Przy ulicy Bulwarnej inaczej Wałowej tuż obok strugi, płynącej od ulicy
Długiej, w ogrodzie pod N. 1 (hipoteczny 82) stał, jak opiewała tablica marmurowa, wiatrak holenderski, wystawiony w r. 1821 przez J. W. Köppelmana, rozwalony w r. 1866.
Na rogu ulicy Przyrynek i Bielańskiej (nazwanej niewłaściwie w planach
miasta Bielawską) stoi dom N. 55 (346), wyróżniający się oryginalną strukturą
i balkonem.
Dawniej po drugiej stronie ulicy był dom zajezdny, wystawiony w r. 1782
przez sławetnego Franciszka Kosiorkiewicza na placu, kupionym od cechu
szewckiego. W r. 1880 w stajni tego domu trupa Krzyżanowskiego dawała
przedstawienia.
Na rogu ulicy Dominikańskiej, dziś Koszarnej, od strony kanału publicznego, przeprowadzonego z Nowego Rynku, stał (pod N. dawniej 385) domek,
zwany Wygoda, który w r. 1783 był własnością SS-ów Ochyńskich.
Na rogu ulicy Koziej, wprost szopy strażackiej, gdzie dziś ogród (w r. 1883
N. 275), w r. 1783 był plac Mateusza i Ewy Boruckich, z dawna zwany Kozim
Rynkiem.
Na rogu ulicy Browarnej, która powstała około 1825 roku, stoi kościół
ewangelicko-augsburski. W r. 1836 majster ciesielski Hak wzniósł kaplicę
ewangelicką przy ulicy Nowy Rynek (pomiędzy posesjami dawniej N. 275
i 276); był to budynek z tarcic z przyzwoitą od frontu ozdobą. Ale ponieważ plac
był szczupły i niedogodny i miano go zająć na ulicę, więc w r. 1838 zaczęto się
krzątać około wzniesienia nowej świątyni w innem miejscu. Przewodniczącym
komitetu, w tym celu utworzonego, był komendant placu, pułkownik Groten-
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Z początkiem 1877 r. w zakładzie znajdowało się 30 osób, w ciągu roku przybyło 45, razem
było 75.
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heilm. Gdy zakupiono odpowiednie posesje63, a Łuczaj, budowniczy powiatowy,
wykonał plan, w którym Henryk Markoni i Kozłowski poczynili małe zmiany,
zaczęto stawiać świątynię, mogącą pomieścić od 600 do 700 osób. 11 października 1838 r. jenerał Szypów, prezes Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
i Duchownych i Oświecenia Publicznego, położył fundament pod ołtarz. Za
sumę 6877 rb. 57½ kop. stanął budynek murowany: 6 kolumn z frontu są porządku doryckiego, a 8 kolumn na wieży w stylu korynckim wykonane. 20 listopada 1839 r. superintendent Ludwig dopełnił poświęcenia kirchy przy czem
pastor miejscowy Gustaw Ludwik Szwarlz, łowiczanin, autor prac teologicznych, wypowiedział stosowną mowę w języku polskim.

Kościół ewangelicko-augsburski

63

Posesję przy ulicy Nadrzecznej (dawniej N. 33) od Józefa Wieczorkowskiego za 640 złotych,
plac, zabudowania gospodarcze i ogród, ciągnący się od Zduńskiej do Nadrzecznej, nadto za 1033
złp. 10 groszy nabyto posesje: od Gierzyńskiego (dawniej N. N. 33, 32), od Szabłowskiego (dawniej N. 28) i od Gottfryda Reineckego (dawniej N. 64). Fundusz budowlany wynosił 16 700 złp;
cesarz Mikołaj w r. 1836 ofiarował 20 tys. złotych, ze składek zebrano 19 788 zł. 20 groszy.

134

Obraz Pana Jezusa, znajdujący się w ołtarzu, wymalował Wolsdorf, żołnierz z pułku, który stał w Łowiczu; organy wykonał Mateusz Mielczarski za
3800 złp. Po prawej stronie ołtarza jest tablica z napisem w języku rosyjskim,
która została wmurowana na pamiątkę „cudownego” ocalenia życia cesarza
Aleksandra III i jego rodziny w czasie wypadku 17 października 1888 r. Jest też
pomnik – płyta marmurowa z napisem: „Fock, kapitan, b. naczelnik żandarmów
w powiecie łowickim, zmarł w Rawie dnia 21 września 1860 r. Przyjaciele
i współrodacy poświęcają mu tę pamiątkę w dniu 13 lutego 1861 r.”. W r. 1867
majster mularski ze Skierniewic, Karol Wosiński za 4170 zł. 8 groszy wymurował dzwonnicę kwadratową, krytą blachą angielską.
W r. 1913 świątynia była odnowiona za cenę z górą 2 tys. rubli, ale w r.
1914 granaty niemieckie wywaliły część ściany południowej i mocno uszkodziły
ścianę zachodnią.
Obecnie wszystko doprowadzono do porządku.
Po przeciwnej stronie ul. Browarnej, również na rogu ulicy Podrzecznej,
wznosi się dom pastora. Pierwotny dom stary drewniany był kupiony 22 grudnia 1837 r. od Wieczorkowskiego. W r. 1856, po przyłączeniu sąsiedniej posesji
(dawniej N. 64), wybudowano nową murowaną, piętrową plebanję, w której na
piętrze mieszka pastor, a na parterze są pomieszczenia dla szkoły ewangelickoaugsburskiej, kantora, nauczyciela i sługi kościelnego. Dom sąsiedni obecnie
jest również własnością gminy64.
Dom N. 5 (w r. 1882 N. 313) jest postawiony w r. 1825 przez J. S., jak
świadczą litery na frontonie. Obok tego domu w ogrodzie, który w 1882 r. zależał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a obecnie należy do kolegjaty, stała
kanonja drewniana. W niej mieszkał kamieniarz Michał Raś, którego dłuta są
figury św. Piotra i św. Pawła w ołtarzu kaplicy Tarnowskich w kolegjacie.
W zachodniej części Starego Rynku, wprost frontu kolegjaty, w ogródkach
stoją trzy kanonje drewniane, z których dwie należały do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, trzecia zaś zostawiona do użytku proboszcza kolegjackiego.
W domku tym obecnie mieści się bibljoteka i czytelnia parafjalna, założone
w r. 1920 przez kanonika Jana Bączka. Następnie aż do ulicy Zduńskiej ciągną
się kanonje murowane, piętrowe, które po r. 1865 również były pod zawiadywaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pierwsze dwie, przytykające do
dzisiejszej kanonji proboszcza, restaurowane przed pięćdziesięciu laty, utraciły
cechę już coraz rzadziej spotykanych domów starożytnych, a mianowicie piękne
attyki. Pamięć ich struktury przekazał nam malarz Jan Konopacki w rysunkach,
pomieszczonych w „Tygodniku Ilustrowanym”.
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W 1880 roku w kancelarji parafjalnej ewangelickiej zapisano z miasta chrztów 13, pogrzebów 9,
ślubów 4. Ewangelików w mieście było 255 osób, z tych mężczyzn 122, kobiet 133. W 1878 roku
w całym powiecie ewangelików było 2582 dusze.
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Na kanonji, w której obecnie mieści się tania kuchnia PolskoAmerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom i szkoła ćwiczeń seminarjum
nauczycielskiego, widzimy herb Jastrzębiec i napisy, które głoszą, że po spaleniu się miasta w nocy dnia 20 maja 1635 r., Piotr Małoklęcki, kanonik łowicki,
dom ten własnym kosztem wybudował, a w r. 1792 Feliks Wodziński, archidjakon łowicki, kanonik warszawski, pierwszy deputowany mazowiecki i poseł na
sejm obrany w Łomży, od fundamentów go wyrestaurował.
Na kanonji, należącej do Tow. Wzajemnego Kredytu, znajduje się tablica
marmurowa z herbem Prawdzic i napisem, który świadczy, że Wojciech ze
Szczawina Szczawiński, kanonik łowicki i łęczycki, w r. 1683 udogodnił ją
i wzniósł piętro. Mieszkał w niej archidjakon łowicki, ks. Franciszek Czajkowski, członek Tow. Przyjaciół Nauk, który wydał w skróceniu po polsku kronikę
Kadłubka i za swe prace otrzymał od króla Poniatowskiego medal złoty: „Bene
merentibus”.
Kanonję, stojącą na rogu ulicy Zduńskiej, według napisu z herbem Jastrzębiec, wystawił własnym kosztem w 1559 r. Jakób Milewski, dziekan łęczycki,
kanonik gnieźnieński, włocławski i łowicki. W drugiej połowie XIX wieku oddano ją na użytek Instytutu św. Leonarda. W r. 1863 mieszkał w niej rejent Wolski, miejscowy skarbnik Rządu Narodowego, człowiek zacny i wielki miłośnik
ojczyzny. Następni rejenci również tu przemieszkiwali65.
Obecnie kanonja ta jest własnością T-wa Wzajemnego Kredytu, które założone w r. 1901, w pierwszem roku istnienia liczyło 458 członków i miało rocznego obrotu 6 623 568 rb. 2 kop.
Jedną z framug ściennych na I piętrze kanonji zamykały piękne drzwi modrzewiowe, na których były namalowane książki, szeregami na półkach ustawione; drzwi te, usunięte przy restauracji lokalu, znajdują się w Muzeum Starożytności w Łowiczu.
Kronika szewcka opisuje, że za czasów arcyb. Teodora Potockiego
w r. 1726 podczas wielkiej pogorzeli spłonęło 8 kanonij kolegjackich i 15 domów kapłańskich. Wiadomo, że pomieniony prymas przyczynił się do wymurowania kanonij i domów tak dla wikarjuszy jako i dla innych księży. Księga Boni
ordinis z 1783 r. wylicza 15 kanonij i 4 kurje dla ks. ks. wikarjuszów, prebendarzy i rorantystów.
Wchodzimy w ulicę Zduńską, tak zwaną bądź to dlatego, że prowadziła do
wsi Zduny, leżącej w pobliżu miasta, bądź to od zdunów – rzemieślników, którzy ją zamieszkiwali, a trudnili się wyrabianiem sławnych w XVI wieku terrakotów z gliny palonej.
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Do czynności rejentalnych w 1878 r. jeden rejent skasował stempli za 1754 rs. 10 kop., a drugi
w ciągu pół roku skasował ich za 268 rs. 60 kop.
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Za ulicą Browarną pod N. 30 (w r. 1883 – N. 288) była fabryka octu66.
Nr. 32 (287) to dom murowany, postawiony w r. 1881 przez starszego
Zgromadzenia Szewców i oznaczony lwią paszczą nad bramą.
Cech szewcki ma własną kronikę, prowadzoną od r. 1559, która podaje
wiele ciekawych szczegółów do historji miasta. Z niej dowiadujemy się, że
w 1680 roku w Łowiczu było 20 szewców, 30 krawców, a 20 rzeźników.

Ulica Zduńska

Dom N. 34 (286), kamienica murowana, własność SS-ów Józefa Dudzińskiego, lekarza, autora kilku prac drukowanych, traktujących bardzo oryginalnie
różne zagadnienia społeczne. W dziedzińcu stoi domek drewniany, w którym
mieszkał i umarł (w 1870 r.) budowniczy miasta Karol Pelletier, znany zbieracz
numizmatów i różnych pamiątek; w wolnych chwilach pisywał wiersze ulotne,
zajmował się układaniem szarad, lecz najważniejszą jego pracą był „Raptularz”,
w którym zostawił mnóstwo wyczerpujących opisów różnych miejscowości.
W domku tym w r. 1878 hodowano jedwabniki. Pod N. 36 w r. 1883 mieszkał
Kryształ, fotograf, który z amatorstwa zbierał widoczki z miasta i okolicy.
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Około 1883 r. jeden człowiek produkował w niej rocznie za 2500 rs. Była w mieście i druga
fabryka z produkcją wynoszącą rocznie 800 rs.
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Dom N. 42 (282), w którym w r. 1883 była fabryka miodu67, murowany,
szczególniejszej konstrukcji, chociaż przy ostatniej restauracji wielce zmieniony,
jednak przypomina fronton kościoła. W r. 1775 kupił go od SS-ów Ulidowskich
szewc Piechowski. W r. 1810 należał do Saura, a następnie do Helwicha. Przy
przekształceniu tej budowli odpowiednio do dzisiejszych potrzeb, przy restauracji obszernej sali odbito oryginalny sufit, wsparty na belkach modrzewiowych,
pięknie rzeźbionych. Na belce środkowej, podpierającej poprzeczne, w samym
środku jest wyrzeźbiona tarcza z monogramem z liter S. J., otoczona ornamentacją, a obok tarczy z dwóch stron rozłożono A. D. 1637, zaś obok roku wzdłuż
całej belki napis: „Benedic Domine Domum Istam Et Omnes Habitantes In Ea”.
Nad podniebieniem belki pod tarczą i rokiem jest Imię Jezus i serce przebite
trzema gwoźdźmi, otoczone pięknemi ozdobami, które po rogach mają 4 kwiatki
rzeźbione: wszystko w pięknym rysunku. Ze strony przeciwległej jest Imię
Marji, obok dwie róże, a u dołu napis: „Agneska Smidowa”. Prawie każda
z belek krótszych, dość gęsto ułożonych, wspierających się na tylko co opisanej,
zakończona rzeźbioną główką zwierząt i ptaków, fantastycznie rysowaną.
Wszystko to piękne i starannie oczyszczone. W sali tej, jak utrzymywali starzy
łowiczanie, w dawnych czasach odbywały się posiedzenia inkwizycji.
Dom N. 44 (281) murowany, wystawiony przez J. G. S., jak świadczą litery
umieszczone na kominie.
Pozostawiając na uboczu ulicę Kozią, wchodzimy w Nowy Rynek.
Dom narożny murowany składa się z dwóch posesji, z których jedna kupiona w r. 1779 przez sławetnego Mateusza Boruckiego, a druga z dawna Lipskich,
w r. 1783 Kozietulskiego, starosty będzińskiego; w r. 1810 obie należały do
Węgrzynowicza i Zawadzkiego, a w r. 1823 były własnością Mikołaja Węgrzynowicza. Na rogu domu widzimy cyfry M. K. W. i rok 1786. W sklepie narożnym, gdzie dawniej był pierwszy na całą okolicę handel winny i korzenny, a w r.
1883 odbywała się sprzedaż wędlin, jest belka zupełnie wapnem zamazana. Na
stronie frontowej tej belki widać słabo tylko przebijające Imię Jezus, wzdłuż
napis zupełnie nieczytelny, na spodzie zaś w wieńcu z liści jest orzeł jednogłowy
i napis: „Benedic Domine Domum istam et omnes habitantem in ea”, a obok
wieńca nieczytelny ślad roku.
N. N. 35 (274), 34 (273) i 33 (272) nosiły na sobie cechę budowli starożytnych.
Nr. 34 (273) murowany, dawnej struktury, posiadał żelazną kołatkę tj. młotek oddrzwiowy, zastępujący miejsce dzwonka. Dom sąsiedni (N. 33, dawniej
272) miał na szczycie gwiazdę blaszaną z rokiem 1784 i wazon z utkwionem
w nim Imieniem Jezus na tarczy owalnej. Przy bramie również była kołatka.
W domu tym jest fabryka mydła i świec, egzystująca od r. 1835.
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W niej w r. 1880 jeden człowiek wyrobił towaru za 250 rs. Była wówczas w mieście jeszcze
druga fabryka z produkcją 400 rs. rocznie.
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Dom przed N. 32 (271) należał do Szabrańskich, z których Antoni Józef,
założyciel Bibljoteki Warszawskiej, urodzony w Łowiczu, a zmarły w Warszawie 1882 roku, jako sędzia apelacyjny był „nieugiętym czcicielem sprawiedliwości bezstronnej, a łagodnej”.
Połowa posesji N. 31 (270) stanowiła z dawna własność Urbańskich, a w r.
1783 należała do sławetnego Cierlickiego, rajcy miejskiego.
Jan Urbański był prezydentem miasta i 23 września 1785 r. podczas uroczystego wjazdu księcia prymasa Michała Poniatowskiego i króla Stanisława
Augusta, otoczonych posłami zagranicznymi i wielu znakomitymi krajowcami,
kiedy mnóstwo ludu przy odgłosie salw z armat i innych narzędzi wyszło na ich
spotkanie, witał dostojników osobnemi mowami, które następnie dano do druku.

Nowy Rynek

Wówczas mieszkańcy na cześć gości domy swoje i cztery bramy, umyślnie
wystawione z odpowiedniemi wierszami, świetnie uiluminowali, a rynki i ulice
wysadzili skrzeczyną. Ku ogólnej uciesze „na ratuszu odbywały się reduty
i komedje, na których byli obecni sam król, ks. prymas, posłowie: moskiewski,
angielski, hiszpański, kasztelanowa krakowska i wiele innych senatorów znajdowało się. W zamku i za dziekanją puszczano fajerwerki. Za Ostrowskim wołu
pieczono i tam wszystkie cechy znajdowały się, a cech szewcki, trzymający
prym, ognia z ręcznej strzelby dawał”. (Z kroniki szewckiej).
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Również 19 listopada 1807 r., gdy książę warszawski Fryderyk August,
król saski, w przejeździe do Nieborowa z wojewodą ks. Radziwiłłem przybył do
Łowicza, Jan Urbański, kupiec, obywatel i reprezentant miasta, witał go odpowiednią mową, która była drukowana w N. 94 gazety „Korespondent Warszawski i Zagraniczny”.
Ratusz, o którym była mowa, stał na środku Nowego Rynku. Już arcyb.
Wincenty Kot herbu Doliwa w r. 1443 dozwolił go wystawić w „Nowem Mieście w Łowiczu” i przepisał na co ma być użyty. Zapewne pierwotny budynek
uległ pożarowi, bo w r. 1539 konfraternia piwowarska wystawiła nowy ratusz,
czyli wietnicę (wiecznicę od wieców tj. narad), w której na głos dzwonka zgromadzali się burmistrz, radni i ławnicy, by wspólnie odprawiać sądy i różne narady. Arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski w r. 1549 rozkazał, ażeby Magistrat
z dochodów, jakie przynosił skład towarów, czyli tzw. „emporium”, przy ratuszu
będące, wiecznemi czasy utrzymywał trębacza, któryby ustawicznie czuwał na
wieży ratuszowej i za każdem wybiciem zamkowego zegara nawet w nocy ogłaszał godziny za pomocą trąbki. Ratusz, zrujnowany wskutek starości, w r. 1822
został rozebrany.
Obok niego stało, jakieśmy wspomnieli, „emporium”, gdyż arcyb. Mikołaj
Dzierzgowski przywilejem, wydanym w Skierniewicach w r. 1549, nadał miastu
plac odpowiedni, aby na nim urządzono bazar dla wygody mieszkańców i podróżnych. Sprzedawane przedmioty podlegały pewnej opłacie na rzecz miasta
i na stróża, który miał pilnować składów dniem i nocą. Z budowli tej nie zostało
żadnego śladu.
W r. 1920 na rynku wybudowano nowy bazar.
Za uliczką Koszarną (dawniej Dominikańską) pod N. 29 (268) jest fabryka
mydła, a w r. 1883 była i fabryka świec łojowych; należały one do Casparich68.
W r. 1783 dom ten był własnością Ss-ów Kowalskich. Na I piętrze urządzono w nim salę teatralną, w której podobno Wojciech Bogusławski ze swem
towarzystwem dawał przedstawienia.
W ulicy Bielańskiej pod N. 1 (342), gdzie dotychczas egzystuje farbiarnia,
miała stanąć fabryka sukna, jakiego używali okoliczni wieśniacy. Dom ten należał do Stypułkowskich, fundatorów dzisiejszego kościołka na cmentarzu Emaus.
W Nowym Rynku, nie dochodząc ulicy Wąskiej, spotykamy posesję N. 23
(262), którą ongi kupił Mikołaj Węgrzynowicz za 1709 złotych, a w r. 1826 od
Franciszka Wojciechowskiego nabył Antoni Kolaszyński. W r. 1883 mieszkał tu
Michał Kolaszyński, skrzętny zbieracz starych pieniędzy polskich (miał ich około 1200 sztuk), rosyjskich, różnych medali i zabytków historycznych. Pomiędzy
innemi pokazywał kawałek chorągwi spod Wiednia, pamiątka po Janie Sobieskim. Obecnie jest tu elektro-przędzalnia, tkalnia i farbiarnia wełny.
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W 1880 r. trzech ludzi wyprodukowało towaru za 16 tys. rubli. Były w mieście jeszcze dwie
inne fabryki, których produkcja roczna wynosiła 37 700 rb.
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Ulica Wąska, którą Prusacy w r. 1800 nazwali Olejową, prowadzi do ulicy
Długiej.
Postępując dalej, w r. 1883 pod N. wówczas (257) mieliśmy olejarnię69,
a pod N. 255 dystylarnię słodkich wódek i araku70; pod N. 244 mieszkał zdolny
ślusarz.
W miejscu, gdzie w r. 1883 był N. 252, dawniej stał domek „Pod lipami”,
w którym przez pewien czas mieściła się Szkoła Wzorowa Instytutu Nauczycielskiego.
Wchodząc w ulicę Piotrkowską, dawniej Krakowską, zwaną też ulicą św.
Ducha, przed stu laty widzieliśmy szpital parafji św. Ducha.
Wspomina o nim wizyta kościelna, spisana w XVIII wieku, i dodaje, że
w budynku, od najdawniejszych czasów zniszczonym, były 2 izby z piecami,
i w nich 9 osób znajdowało stały przytułek. Szpital ten dawał i zapomogi biednym, mieszkającym w domach prywatnych. W r. 1753 szpital zgorzał, a wraz
z nim i kościół św. Ducha. Na nowo wzniesionym budynku wisiała tablica,
oznaka tego rodzaju instytucyj, wyobrażająca Łazarza, któremu pies rany liże.
W nim w r. 1798 w 4 izbach mieszkało 10 osób ubogich. Ponieważ z czasem
budynek się zrujnował, więc go rozebrano w r. 1848, a ubóstwo przeniesiono do
wikarjatki. Lecz i tę wskutek jej zniszczenia po r. 1868 również rozebrano, a na
jej miejsce w r. 1870 postawiono nowy dom parterowy, drewniany dla wikarjusza i służby kościelnej. Obecnie od r. 1912 wznosi się tu dość ładny, jednopiętrowy „Dom parafialny”, zbudowany staraniem ks. kanonika Jana Niemiry,
miejscowego proboszcza; w nim oprócz ks. wikarjusza i organisty mieszczą się
różne instytucje publiczne. W latach ostatniej wojny była tu kancelarja Rady
Opiekuńczej Powiatowej i Biuro Likwidacyjne Strat Wojennych po wsiach.
W sali na parterze, gdzie przed wojną zgromadzał się chór kościelny „Lira”,
obecnie odbywają się przedstawienia Ligi Dzieci na korzyść misyj katolickich
w Afryce, zebrania Kółek Rolniczych, Związku Pszczelarzy i innych zrzeszeń
ludowych i oświatowych. Zimowa Szkoła Rolnicza również tu się lokowała
(z r. 1918 na 1919 r.).
Ulica Długa dawniej rozciągała się aż poza miasto. W r. 1783 stało na niej
20 domów, a przy strudze Uchance były dwa domy. Mieszkało tu kilku kasiarzy,
którzy wyrabiali kaszę w różnych gatunkach i sprzedawali ją, roznosząc po domach.
Pod N. 29 mieszka rzeźbiarz Józef Pazgier, księżak, rodem ze wsi Złakowa.
Przy moście na strudze stał krzyż z 1873 roku.
Pod N. 30 mieści się przytułek dla starców, założony w r. 1903 przez ks.
Włodzimierza Kirchnera, wikarjusza kolegjaty, utrzymywany do czasu wejścia
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W 1880 r. trzech ludzi wyrobiło w niej towaru za 6500 rubli. Była jeszcze w mieście druga
olejarnia z produkcją 4500 rubli.
70
Tu w 1880 r. podług danych statystycznych 7 ludzi produkowało rocznie za 23 tys. rubli.
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Niemców do Łowicza przez Tow. Wspomagania Ubogich, następnie przez Komitet Obywatelski, przemianowany na Radę Opiekuńczą.
Pod N. 26 są składy Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego „Hurtownia”,
założonego w r. 1920.
W domu proboszczowskim, postawionym na gruntach proboszczowskich,
gdzie kiedyś stały zabudowania gospodarcze i browar, znajduje się kancelarja
parafji św. Ducha71 i mieszkanie proboszcza.
Kościół św. Ducha. Mikołaj Kurowski h. Szreniawa, arcyb. gnieźnieński
(zm. 1411 r.), widząc potrzebę duchową wzrastającej ludności Łowicza, wzniósł
w r. 1404 na końcu miasta przed bramą Krakowską (dziś przy zbiegu Piotrkowskiej i Długiej) drugi kościół parafjalny, tytułowany w dawnych aktach farą,
a erygowany pod wezwaniem św. Ducha, św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty,
i św. Katarzyny P. i M. Konsekrował go w dniu imienin fundatora Jan, biskup
Lidoricenseński, sufragan gnieźnieński.
W kronice miasta czytamy, że gdy w r. 1559 wszczął się pożar w domach,
stojących w pobliżu kościoła, ogień dostał się do jego wnętrza i sprawił w nim
straszne spustoszenie. Wówczas Zgromadzenie Szewców użyło części sumy,
uzyskanej ze sprzedaży swego domu (120 grzywien) na zasklepienie świątyni
i na wybudowanie przy niej własnej kaplicy. Za panowania Augusta II, podczas
najścia na kraj Szwedów (1704-1709 r.), kościół znów zgorzał i runęło jego
sklepienie. Zgromadzenie szewckie i mieszkańcy miasta, ogołoceni z mienia
przez nieprzyjaciela, zaledwie się zdobyli na naprawę świątyni, lecz w miejsce
sklepienia murowanego dano tylko pułap z desek. W r. 1753 pojawił się ogień
w szpitalu, stojącym przy tym kościele od czasów najdawniejszych, a ponieważ
był znaczny, więc przeniósł się na kaplicę szewcką i rymarską, zniszczył je,
a w głównej nawie kościoła poczynił ogromne szkody. Tym razem restauracja
domu Bożego szła bardzo powoli i dopiero w r. 1778 proboszcz miejscowy ks.
Ignacy Chrzeliński wystawił nową fasadę, jak o tem świadczy napis, wyryty na
dole odrzwi wielkich.
Na koszta budowy użyto pieniądze otrzymane za materjał, pochodzący
z rozebranego kościołka Emaus. W czasie rewolucji 1830 r. kościół zajęto na
skład siana, toteż gdy w r. 1835 przystąpiono do jego restauracji, rząd dołożył
841 zł. p. 7 gr. jako wynagrodzenie za poczynione szkody. W r. 1882 ks. Antoni
Ojrowski, proboszcz miejscowy, pragnąc zadośćuczynić potrzebie wzrastającej
liczby parafjan, zamierzył go powiększyć: z 12 ołtarzy – 3 usunął, chrzcielnicę
przeniósł do kaplicy szewców, projektował i inne zmiany, lecz nie zdołał ich
przeprowadzić, bo wkrótce śmierć przerwała pasmo jego życia.
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W 1879 roku w parafji urodziło się chłopców 34, dziewcząt 43, umarło płci męskiej 33, żeńskiej
22 osób. Ślubów było 20. W 1920 r. parafja liczyła około 8500 wiernych, urodzonych było 361,
zmarłych 265, ślubów 87.
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W r. 1907 za proboszcza ks. L. Czajewicza kościół został wewnątrz starannie pokryty malaturami pędzla Antoniego Sulczyńskiego.
Szkoda tylko, że wówczas usunięto belkę, przedzielającą prezbiteijum od
nawy, zabytek starego budownictwa. Krzyż, który stał na tej belce, umieszczono
na ścianie w kaplicy Różańcowej. (Pod krzyżem była figura klęczącej św. Magdaleny.) Ks. Wincenty Tymieniecki, prałat papieski, proboszcz miejscowy (następnie proboszcz parafji św. Stanisława Kostki w Łodzi), również nosił się
z myślą rozszerzenia kościoła; na jego zamówienie H. Kuder, architekt z Warszawy, w r. 1909 zrobił piękne plany, ale tych do skutku nie doprowadzono.
Kościół, niszczony przez czas i pożary, ulegając częstym restauracjom, tak
zmienił swój kształt pierwotny, że dziś zostały zaledwie słabe ślady dawnej jego
struktury. Wymurowany w stylu gotyckim, o jednej nawie i jednej wieży, zbudowanej przy ścianie północnej, wsparty skarpami, długości ma 65 łokci, szerokości 22½, a wysokości – 18. Dach jego pokryty holenderką. Ponieważ nad
drzwiami bocznemi, wiodącemi przez wieżę do wnętrza kościoła, widnieje pod
infułą z literami W. G. A. G. i data 1604 i herb Nałęcz, a wieża jest budową
bardzo dawną, tak iż ją odnieść należy raczej do czasów arcyb. Gembickiego,
niż Raczyńskiego, który się również tym herbem pieczętował, więc przypuścić
należy, że arcyb. Gembicki (zm. 1624 r.) albo ją z gruntu wyrestaurował, albo
dopiero postawił, i na tę pamiątkę herb swój na niej umieścił. W r. 1904 za staraniem ks. Ludwika Czajewicza, miejscowego proboszcza, kanonika honorowego warszawskiego, wieża ta została wykończona podług planu budowniczego
Wojciechowskiego z Warszawy.
Wejdźmy do wnętrza kościoła. – W absydzie półokrągłej, zwróconej na
wschód, stoi wielki ołtarz drewniany, staroświeckiej roboty, o 6 filarach korynckich, pomiędzy któremi są 4 figury świętych, a w górze Duch Święty w postaci
gołębicy. W głębi ołtarza umieszczono obraz Matki Boskiej Pocieszenia; na
zasuwie był obraz św. Piotra Apostoła w stroju papieskim, pędzla Jana Belowa
z r. 1882. Obecnie na zasuwie jest obraz św. Klemensa Dworzaczka, malowany
przez Zdziarskiego, łowiczanina; sprawili go w r. 1918, z racji reorganizacji
cechu piekarze, którzy tego świętego przyjęli za patrona.
Na ołtarzu stoi tabernaculum, a po jego bokach w piedestałach filarów
umieszczono relikwjarze.
Oprócz tego ołtarza są jeszcze i inne, utrzymywane niegdyś przez cechy
rzemieślnicze i bractwa, istniejące przy tym kościele. Są też 4 kaplice, i tak: po
stronie epistoły – kaplica Matki Boskiej Różańcowej.
W r. 1833 arcybractwo Różańca św. pod dozorem swego podskarbiego,
Bogumiła Stypułkowskiego, cechmistrza rzeźniczego i właściciela nieruchomości, przystawiło do kościoła kaplicę (czwartą w kolei czasu), i w niej ustawiło
ołtarz, przeniesiony w r. 1818 z kościoła dominikanów.
W ołtarzu dość dużym, o 4 filarach stoi figura Matki Boskiej w sukience
srebrnej, pozłacanej, z takąż przepaską pod szyją i berłem w ręku. Księżyc pod
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nogami Najśw. Panny, korona na jej głowie i 12 gwiazd nad nią, korona i przepaska Dziecięcia Jezus są też srebrne – pozłacane. O statui tej, przeniesionej
również od dominikanów, ks. Sadok Barącz pisze: „rzeźbiona Najśw. Marji
Panny Łaskawej”. Zasłania ją obraz Matki Boskiej Różańcowej, malowany
w Krakowie. W drugiej kondygnacji umieszczono obraz Trójcy św. i Imię Jezus,
przeniesione z rozebranego ołtarza.
Obecnie w kaplicy wisi krzyż, który kiedyś stał na belce, oddzielającej prezbiterjum od nawy, i obraz św. Franciszka z Assyżu, pamiątka po ks. Franciszku
Marcinkowskim, którego był własnością. Tu też znajduje się statua drewniana,
bardzo ładnej roboty, wyobrażająca św. Augustyna, ofiarowana przez Jana Sadowicza ze zbiorów po Michale Kolaszyńskim.

Kościół św. Ducha

Bractwo Różańca św. posiada bardzo cenną książkę, sprawioną przez sławetnego Michała Sagatowskiego w r. 1680. Oprawna w pąsowy aksamit ma
srebrną klamrę i takież narożniki, na których są podobizny 4 papieży i 4 ewan-
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gelistów. Jedną stronę okładki zdobi wizerunek Najśw. Marji Panny Różańcowej, na drugiej za szkłem wprawiono relikwje św. Wiktorii. Na grzbiecie wybity
krzyż i napis: „Książka do zapisywania braci i sióstr”.
Po obu stronach wejścia do kaplicy wmurowano płyty pamiątkowe: ks.
Franciszka Marcinkowskiego, kanonika warszawskiego, proboszcza tutejszej
parafji, prześladowanego przez rząd moskiewski za wybitną działalność patrjotyczną i religijną, autora kilku prac religijnych, zmarłego w Żyrardowie 21 lutego 1909 r. i tam pochowanego.
Ks. Ludwika Czajewicza, prałata warszawskiego, tutejszego proboszcza,
zm. 14 maja 1910 r. w wieku lat 84.
Ks. Jana Śliwowskiego, tutejszego proboszcza, kanonika sandomierskiego,
ur. w r. 1816, zm. 1877 r. Wreszcie jest pomnik ks. Rocha Wójcickiego, tutejszego proboszcza (ur. w r. 1833 – zm. 1896 r.) z portretem – płaskorzeźbą dłuta
Welońskiego.
Mijając ołtarz stolarzy z obrazem św. Józefa Oblubieńca, na którego zasuwie jest obraz św. Aniołów Stróżów, wchodzimy do kaplicy szewckiej św.
Kryspina i Kryspiniana.
W r. 1475 arcyb. Jakób z Sienna polecił cechowi szewców, ażeby w kościele farnym mieli 2 świece woskowe i żeby w nim odprawiali nabożeństwa.
W r. 1559 zgromadzenie to musiało już być zamożnem, skoro nie tylko przyczyniło się do restauracji świątyni, lecz nadto dla własnej wygody wzniosło
oddzielną kaplicę. Z kroniki jego dowiadujemy się, że w r. 1639 sprawiło obraz
swych patronów św. Kryspina i Kryspiniana, za który zapłaciło 9 złotych.
W r. 1658 Szwedzi zniszczyli i ograbili kaplicę, a w roku 1753 doszczętnie zgorzała. Nową kaplicę wzniesiono w r. 1833 za 1000 zł., pożyczonych od cechmistrza Mikołaja Pawłowskiego. W r. 1850 ją odnowiono, w r. 1865 pokryto blachą, w 1881 r. rozebrano staroświecki ołtarz drewniany, a postawiono nowy
stiukowy z obrazem Marji Panny. Za umieszczony na zasuwie obraz św. św.
Kryspina i Kryspiniana zgromadzenie zapłaciło 800 zł. 2 lutego 1919 r. W ścianę kaplicy wmurowano płytę marmurową z napisem: ,,Jan Kiliński, majster
szewcki, pułkownik wojsk polskich, bohaterski wódz ludu warszawskiego, urodzony 1760 r., zm. 28 stycznia 1819 r. Ku uczczeniu jego nieśmiertelnych czynów, ku wiecznej o nim pamięci tablicę tę w setną rocznicę zgonu kładą rzemieślnicy łowiccy”. Wykonał ją „F. Tomczyk”.
Za bramą, prowadzącą do tej kaplicy, stoi ołtarz rzeźników z obrazem św.
Barbary P. i M. Dawniej na zasuwie był obraz św. Antoniego, pędzla Cebanowicza z 1733 r., obecnie zastąpiony nowym, pędzla jednego z uczniów Szkoły
Sztuk Pięknych w Krakowie.
Bliżej chóru ustawiony jest ołtarz rolników, odnowiony w r. 1904 kosztem
Jana Kreta z Jastrzębi; na zasuwach jego są obrazy: św. Izydora, oracza, wymalowany w r. 1884 przez Stongarta, i św. Mikołaja biskupa, wymalowany
w r. 1881 przez Mireckiego z Warszawy. Główny obraz św. Jana Nepomucena
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i Wacława króla, patronów czeskich, do roku 1882 był w osobnym ołtarzu,
przed którym piekarze odprawiali swe nabożeństwa.
Na chórze murowanym, wspartym na 2 filarach kwadratowych, widnieje
godło miasta rzeźbiony pelikan, który stojąc w gnieździe, szarpie swe piersi
i własnym ciałem karmi troje piskląt. Organy roboty Józefa Szymańskiego zostały ograbione przez Niemców.
Po drugiej stronie chóru znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Trójcy;
należała ona do rymarzy, którzy mieli pod nią i grób własny. Z ksiąg ich zgromadzenia wiemy, że w r. 1738 kaplicę pokryto nowemi gontami, ale w r. 1753
zniszczył ją ogień. Ostatecznie została odbudowana około r. 1833. W ołtarzu
niegdyś owalnym z promieniami obecnie jest obraz św. Trójcy, sprowadzony
z Krakowa przez ks. Rocha Wójcickiego w r. 1887. Na zasuwie był obraz św.
Kazimierza, przeniesiony z rozebranego ołtarza.
Dawniej w kaplicy wisiały portrety, malowane na blachach cynkowych:
T. S. Jankowskiego, zmarłego 7 sierpnia 1571 r. w wieku lat 57; Adama Rubinowicza, radnego miasta, ur. 30 listopada 1673 r., zmarłego w wieku lat 73;
przeniesione podobno z grobów kościoła dominikanów. Ks. Józefa Romanowicza, altarzysty z r. 1699; Andrzeja Mogilnickiego z napisem: „Bogu w Trójcy
Jedynemu. Tu leży urodzony sławetny Jędrzej Mogilnicki alias Bączek, mieszczanin miasta Łowicza, który przez spokojny wiek życiu swego przez lat 70
prowadząc dług śmiertelności swojej, Najwyższemu Stwórcy oddał dnia 21
marca roku 1674. Temu żałosna małżonka Katarzyna z dziatkami ten nagrobek
łzami oblawszy wystawić kazała”. I portret nieznajomego mężczyzny, opatrzony
literami: C. L. T. O. D. A. D. 1774.
Portrety zostały przeniesione do zakrystji.
Pomiędzy kaplicami Św. Trójcy i Matki Boskiej Częstochowskiej są wmurowane w ścianę dwie tablice kamienne z polskiemi napisami; jedna jest poświęcona Mikołajowi Węgrzynowiczowi, obywatelowi łowickiemu i żonie jego
Katarzynie z Celestów, druga zaś ks. Janowi Miloszewskiemu dr. św. Teologji,
b. wikarjuszowi przy kolegjacie łowickiej, ulubionemu kaznodziei ludowemu,
wielkiemu działaczowi w czasie powstania, który aresztowany przez Moskali,
zmarł 5 stycznia 1865 r. (ur. w Tylicach W. K. Poznańskim 23 września 1829 r.)
Kaplica Miejska, dawniej Roszkiewiczowska, pod wezwaniem św. Walentego (jak to wskazywały litery S. W. na bramie już nieistniejącej), od czasu
umieszczenia w jej ołtarzu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zwana kaplicą M. B. Częstochowskiej. Obecny obraz sprawiony przez Szczepana i Marjannę Balików, gospodarzy ze wsi Ostrów, został tu uroczyście wprowadzony
1 sierpnia 1910 r.
Ołtarz jest drewniany, skromny, z trzema obrazami, przyozdobiony relikwjami świętych. Przed obrazem św. Anny, w nim umieszczonym, odprawiają
się nabożeństwa dla czeladzi szewckiej i dla bractwa pod wezwaniem tej świętej, które zostały przeniesione do tutejszego kościoła w r. 1806 od bernardynów.
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Zaprowadził je w r. 1578 r. sławny Jan Dymitr Solikowski, arcyb. lwowski,
w celu uczczenia królowej Anny Jagiellonki, żony Stefana Batorego. Papież
Sykstus V je potwierdził, a bernardyni łowiccy protegowali.
Na zasuwie znajduje się obraz św. Walentego, malowany w Krakowie.
Przy wyjściu z kaplicy stoi ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego; należy on
do zdunów i właścicieli nieruchomości na Bratkowicach. Na zasuwie jest obraz
św. Rocha, pędzla Strongarta z 1884 r. Wizerunek Oblicza Pańskiego z napisem
„Oto człowiek” ustawiony na tym ołtarzu w 1866 r., jest darem Antoniny Czermińskiej.
Wszystkie powyższe ołtarze z filarami korynckiemi mają kapitele złocone;
ich obrazy główne przedstawiają się nadzwyczaj okazale, bo są przyozdobione
sukienkami srebrnemi, pozłacanemi, nadto koralami, ryngrafami i różnemi wotami ze srebra i perłowej macicy (jedno z nich wykonane w kształcie trupiej
głowy). Pomiędzy filarami stoją relikwjarze ze szczątkami św. św. Barbary,
Florjana, Stanisława i innych.
Dawniej oprócz wyżej wymienionych ołtarzy było ich jeszcze więcej:
w r. 1882 po stronie ołtarza Pana Jezusa stał ołtarz św. Anny i św. Joachima,
przeniesiony tu w r. 1806 wraz z bractwem św. Anny z kościoła bernardynów.
Przed nim cech kuśnierski (który w 1680 r. liczył 20 majstrów) odprawiał swe
nabożeństwa.
W tym ołtarzu na zasuwie był obraz św. Kazimierza, królewicza, następnie
przeniesiony do kaplicy św. Trójcy.
Również przed laty po prawej stronie ołtarza św. Barbary był nagrobek
z napisem „Szlachetny Józef Nieszyłkowski, Radzca łowicki, na Bratkowicach
fundator kościołka Emaus. Umarł 1665 roku”. W końcu XIX wieku przy restauracji kościoła i przenoszeniu ołtarzy napis ten wraz z portretem przeniesiono do
zakrystji.
W skarbcu kościelnym przed kradzieżą dawno dokonaną przez żołnierza
wojsk austrjackich, pomiędzy wieloma aparatami i naczyniami godną była widzenia puszka do Najśw. Sakramentu srebrna, wyzłacana, sprawiona przez margrabiego zamku łowickiego, Erenkreyta. Z obecnie pozostałych zasługują na
uwagę: monstrancja, kielich, i relikwjarz św. Barbary z 1760 r. sprawione przez
proboszcza ks. Dziewierskiego; relikwjarz z cząstką drzewa Krzyża św., srebrny, wysadzony kamykami, dar Krzysztofa Dobińskiego, sufragana gnieźnieńskiego; kielich srebrny, wyzłacany, z wyobrażeniem narzędzi Męki Pańskiej, dar
szlachetnego Jerzego Barszcza, radcy łowickiego; kielich srebrny, zewnątrz
pozłacany, dar Trzcińskiego, kasztelana rawskiego; kielich ze srebrną pateną,
kupiony przez bractwo w r. 1652; trzy ornaty i bursa z herbami Pilawa arcyb.
Potockiego, i mszał ofiarowany w r. 1838 przez Tomasza Protasiewicza, żołnierza; wreszcie oryginalna taca z wyobrażeniem Adama i Ewy w raju; stary zabytek wart poszanowania.
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Na wieży dawniej były 3 dzwony: wielki – z herbem Pomian (zapewne arcyb. Macieja Łubieńskiego) pod kapeluszem kardynalskim i z napisami łacińskiemi: „Na większą chwałę Boga i cześć Najśw. Marji Panny, św. Anny i św.
Franciszka roku Pańskiego 1644” – „Przenajświętszej Niebios Królowej, Najmożniejszej Cesarzowej Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, Niepokalanie
Poczętej Pannie, Patronce szczególniejszej oddaje się i poświęca”. – „Benedykt
Briot z Lotaryngji mnie odlał”.
Mniejszy – z napisem łacińskim: „Ignacy Chrzeliński kościołowi parafialnemu łowickiemu na chwałę Trójcy Przenajśw. ufundował 1784 r. W Warszawie Jan Elmeirerodi odlał”.
I mały dzwon z napisem łacińskim. – „Mikołaj Petersilge w Toruniu, roku
Pańskiego 1767 mię odlał”. W czasie ostatniej wojny Niemcy zabrali dzwon
największy, dwa mniejsze ocalały dzięki temu, że ks. Jan Niemira, proboszcz
miejscowy, zdołał je ukryć.
Przy wyjściu bocznem, na zewnątrz kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, pozostał ślad dawnej pokuty kościelnej tzw. „kuny” tj. wygiętego żelaza,
którem obejmowano szyję grzesznika, obwinionego o publiczne zgorszenie.
Do absydy kościoła od strony zewnętrznej przytyka drewniany Ogrójec,
odnowiony w r. 1856 kosztem bractwa Różańca św. Chrystus na krzyżu w ołtarzu tej kapliczki jest dziełem malarza amatora, żołnierza.
Na zewnątrz kaplicy Różańca św. wmurowano pomnik piaskowy w stylu
odrodzenia, przedstawiający leżącą postać niewiasty niewiadomego nazwiska;
starzy ludzie utrzymują, że bractwo Różańca św. przeniosło go z kościoła dominikanów.
W r. 1848 na cmentarzu kościoła, na miejscu dawnej plebanji, stanęła niewielka kapliczka św. Stanisława B. i M., w której niekiedy stawiają zwłoki
zmarłych. W r. 1899 ozdobiono ją nowym obrazem św. Stanisława pędzla ks.
Karola Polikowskiego, miejscowego wikarjusza, następnie prefekta szkół warszawskich.
W obmurowaniu cmentarza od strony ulicy Długiej, na filarze 12 łokci wysokim wisiał dzwonek, wzywający do modlitwy za konających.
W r. 1882 na cmentarzu stał jeszcze pomnik Augustyna Raczyńskiego, majora wojsk polskich, zmarłego 1803 r. i dwie figury: jedna św. Walentego, przeniesiona podobno z muru, otaczającego kościół dominikanów, druga – św. Jana
Nepomucena, wystawiona w r. 1855 przez Franciszka i Paulinę Bednawskich, na
jej postumencie z czterech stron były powyrzynane napisy, które się dotychczas
przechowały.
I tak – z jednej strony:
„Błagaj nam Boga, cny Sebastjanie,
Zagniewanego prosim chrześcijanie,
Niech przez Twe razy Jezus się zmiłuje,
A przez Swe rany życiem nas daruje”.
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Z drugiej strony:
„Rc. A. D. 1744 D. Julji 20” (Odnowiono 20 lipca 1744 r.)
„Każ, aby Anioł wstrzymał rękę swoją,
Jezu! gdyś nam dał żywot przez śmierć Twoją,
Zgładziwszy grzech, żyj w nas, a my w Tobie
Będziem, czcząc Boga w trojakiej osobie”.
Z trzeciej strony:
„Andrzej Łazicki z Magdaleną małżonką swoją”.
„Siostry Różańca w Szkaplerza odzieży
Z córką Franciszką Marjanna leży
W życiu przy śmierci Twym, Matko miłości,
Wiernym daj sługom żyć z Tobą w wieczności”.
Z czwartej strony:
„A. D. 1709”.
„Patronie święty, Rochu doświadczony,
Twojej od moru żądamy obrony,
Niech Twa przyczyna broni nas patronie.
Bym Niebo po tym otrzymali zgonie”.
W r. 1910 figury zniszczone usunięto, a na ich miejsce ustawiono nowe,
z kamienia ciosowego, sprawione kosztem parafjan; na miejsce św. Walentego –
Przenajśw. Serce Jezusa, a na miejsce św. Jana – Najśw. Serce Marji.
Kościół św. Ducha od lat bardzo dawnych miał proboszcza, wikariuszy
i prebendarzy. Kiedy jednak po założeniu Domu ks. ks. Emerytów okazała się
potrzeba funduszu na utrzymanie jego prowizora, arcyb. gnieźnieński Antoni
Ostrowski w Skierniewicach w roku 1782 ułożył projekt inkorporacji tego probostwa do powyższej fundacji. Projekt ten Stolica Apostolska aprobowała
w 1784 r, a w pięć lat później nuncjusz apostolski Ferdynand Saluzzo go przeprowadził. Skutkiem tej inkorporacji tytuł proboszcza72 został zamieniony na
Komendarza wieczystego, a prawo patronatu nad kościołem nadane prowizorom
Domu ks. Emerytów. W r. 1792 arcyb. Poniatowski dla lepszego uposażenia
komendarza zniósł prebendarzy i wikarjuszów. Tak przetrwało do roku 1830.
Gdy wskutek obniżenia się dochodów parafjalnych prowizor ks. ks. emerytów
ks. Frydrych zrzekł się prowizorji aktualnej św. Ducha, komendarz został rządcą
kościoła i parafji niezależnym od Domu ks. Emerytów. Obecnie egzystuje oddzielna parafja, przy której jest proboszcz i jeden wikarjusz.
W związku z historją kościoła św. Ducha w kronice szewców czytamy, że
w r. 1755 dwóch żydów dopuściło się w nim kradzieży. Schwytanych złoczyńców Trybunał Koronny skazał na ucięcie rąk i poćwiartowanie żywcem. Ponieważ jednak denaci w dniu kaźni przyjęli chrzest św., więc sąd zamienił im (Dyzmie i Janowi) ową karę na ścięcie. Gdy sprawiedliwości stało się zadość,
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Ostatnim proboszczem był ks. Chrzeliński, zm. 1792 r.
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mieszkańcy uroczyście pogrzebali ciała nowochrzczeńców na cmentarzu św.
Ducha.
Przy ulicy Piotrkowskiej, nic dochodząc ulicy św. Duskiej, przez jej szerokość stała brama miejska, wymurowana kosztem miasta, zwana Krakowską.
W małej izdebce nad nią wojsko pruskie miało skład prochu (pomiędzy rokiem
1793 a 1806). – Rozebrano ją przed rokiem 1821.
Około ogrodu, należącego do uposażenia proboszcza parafji św. Ducha,
dawnym gościńcem miejskim, dziś ulicą św. Ducha, niewłaściwie zwaną Stodólną, albo Śmiertelną, podążamy na przedmieście Bratkowice, które zostało
nadane Łowiczowi w r. 1375 przez arcyb. Jana Suchywilka. Na środku rynku
przedmieścia stoi figura św. Rocha, postawiona w r. 1852 przez mieszkańców,
którzy ocaleli w czasie cholery, grasującej w r. 1847.
Ulica Żabia, plac Żabi prowadzą na Podgrodzie. Przy ulicy Żabiej stoi
obecnie młyn elektromotorowy. Ulice do Piątku, na Piaski, są to tylko drogi,
wiodące nad rzeczkę Branicą, dopływem Bzury. Nad tą ostatnią w r. 1882 stała
garbarnia73. A za nią ciągną się wzgórza piaskowe, zwane górami Piaskowemi
dla odróżnienia od drugich wydm, będących w północnej stronie miasta, czyli
gór Szubienicznych. Na górach Piaskowych chowano żołnierzy, zmarłych na
cholerę.
Stąd wychodzimy na trakt Bielawski, przy którym w dość znacznej odległości od miasta znajduje się cmentarz żydowski.
Przy ulicy Bratkowice znajdował się ładny domek drewniany z dawnym
podcieniem i filarami.
Z ulicy Bratkowice (obok dawnego N. 397) drożyną, prowadząca w pole,
wchodzimy na cmentarz grzebalny Emaus, przeznaczony dla parafji św. Ducha.
Około r. 1820, po zamknięciu cmentarza św. Leonarda, zmarłych należących do tej parafji, chowano przez pewien czas na cmentarzu wspólnym dla
dwóch parafij łowickich, aż pod wsią Strzelcewem. Po otrzymaniu pozwolenia
na założenie własnego cmentarza parafjanie świętoduscy zaczęli się grzebać na
Bratkowicach na placu, gdzie niegdyś stał kościół św. Piotra.
Kościół ten drewniany, zbudowany około 1660 r. przez Józefa Nieszyłkowskiego, radnego miasta, miał trzy ołtarze. W wielkim – główny obraz, przedstawiał Pana Jezusa, gdy w drodze do Emaus rozmawiał z uczniami: Łukaszem
i Kleofasem; a w drugiej kondygnacji był obraz św. św. Apostołów Piotra i Pawła. W ołtarzach bocznych był Pan Jezus na krzyżu, i Najśw. Marja Panna.
Z czasem kościół uległ zniszczeniu, więc go rozebrano, a fundusz, otrzymany za
pozostały materjał, użyto w r. 1778 na wzniesienie fasady kościoła św. Ducha,
zniszczonego przez pożar.
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W r. 1880 w trzech garbarniach, będących na przedmieściu, i jednej w mieście, pracowało 11
ludzi i cena produkcji rocznej wynosiła 13 050 rubli.
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O istnieniu tego kościoła dotychczas świadczy krzyż drewniany, stojący na
cmentarzu, i napis na nim, wyryty na blasze żelaznej.
„Tu kościół stary Piotra ś. zniesiony,
Na pamiątkę jego krzyż ś. podniesiony.
Ten kościół Józef, Rajca łowicki, zbudował
Bogu na chwałę, cześć Piotrowi konsekrował.
Wzbudź Boże podobne pobożne chrześcijany,
Aby znów przez nich kościół był wystawiony,
Kościół wcale spróchniały być musiał zniesiony.
Cmentarz, straszna ofiara stoi poświęcony,
Spoczywa na nim ciał chrzczonych liczba niemała,
Którym jednym duszom już wieczna świeci chwała.
Drugie się w czyśćcu z długów wypłacają.
Od was ratunku miłosiernie wyglądają,
Więc prośmy Pana Boga przechodząc serdecznie za nie,
Niechaj każda z nich jak najprędzej w Niebie stanie.
Roku 1776 D. M. 13 Września”.
Obecny cmentarz oddano wiernym do użytku w r. 1823.
W 1848 r. Franciszka ze Służewskich Stypułkowska, obywatelka miasta,
wystawiła w pobliżu bramy kaplicę murowaną, pokrytą dachówką, a pod nią
urządziła dość obszerny grób dla siebie, męża swego Bogumiła oraz dla proboszczów i wikarjuszów parafji św. Ducha. Nadto zapisała parafji grunt wartości
5000 zł, przeznaczając połowę dochodu z tego legatu na utrzymanie w całości
i porządku powyższej kaplicy. Wieczystym wykonawcą ostatniej swej woli
uczyniła Bractwo Różańca św., istniejące przy kościele św. Ducha.
W r. 1898 kaplicę przydłużono, bo w miejsce drewnianej kruchty i zakrystji
wzniesiono kosztem Modlińskiej (z Goczkowskich, z pierwszego ślubu Szczycińskiej), żony właściciela Jasionny, dość obszerną murowaną przybudówkę.
W ołtarzu widzimy wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a na ścianie po
stronie ewangelji tablicę marmurową, poświęconą pamięci Bogumiła Stypułkowskiego, współfundatora kaplicy, zmarłego 10 stycznia 1834 r. Nadto wisi tu
stara rzeźba niemiecka z XVI wieku, wyobrażająca złożenie Pana Jezusa do
grobu. Zdaje się, że ta rzeźba wraz z portretem, na płótnie malowanym, obok
zawieszonym, stanowiła całość nagrobka Józefa Nieszyłkowskiego (fundatora
kościoła św. Piotra), który został usunięty z kościoła św. Ducha w czasie jego
restauracji już po roku 1863. Oprócz kilku starych obrazów i mnóstwa tablic
metalowych, zdjętych z trumien, spotykamy tu tablicę kwadratową, cynową,
w części już uszkodzoną, na której taki napis: „Marji Anastazyi z Ebertowskich
Baumanowey, drogiey, cnotliwey i czułey żonie, urodzoney w dniu 13 Września
1793 r., zmarłey w d. 4 Grudnia 1823 r. przez nieumiejętność i niewiadomość
Doktorów Medycyny. Mąż stroskany Bauman Antoni, porucznik Korpusu Inżynierów Woyska Polskiego na cześć i pamiątkę ten pomnik wystawił”.
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W grobie pod kaplicą spoczęli: Małgorzata Służewska, zmarła 2 kwietnia
1839 r. w wieku lat 25 i proboszczowie św. Ducha: Ks. Jan Sliwowski, zm.
w r. 1877 i ks. Roch Wójcicki, zm. 1896 r. Cmentarz, założony na wydmie
piaszczystej, kilkakrotnie już powiększano, w r. 1890 za staraniem ks. Jana
Niemiry, miejscowego wikarjusza uporządkowano go przez usunięcie kilku
mogił murowanych, utrudniających wstęp do kaplicy, i przez opasanie go dość
wysokim murem, wzniesionym na fundamencie z kamienia. Ostatecznie powiększył go w r. 1920 tenże ks. Jan Szczęsny Niemira, obecnie dziekan łowicki,
szambelan papieski, proboszcz św. Ducha.
Na cmentarzu pomiędzy innymi spoczęli: Andrzej Koch, kanonik gremjalny kolegiaty łowickiej; zm. 1860 r.; ks. Marcin Schure, archidiakon kolegjaty
łowickiej, administrator parafji św. Ducha, proboszcz parafji Orłów, kanonik
łęczycki, surrogat officjałatu łowickiego, zm. 1855 r.; ks. Tomasz Kublicki,
kanonik metropolitalny warszawski, proboszcz sochaczewski, zm. w 1837 r.; ks.
Andrzej Walukiewicz, zm. w 1835 r.; ks. Józef Pawlicki, kapłan Zgromadzenia
Misjonarzy, uczony profesor seminarjum warszawskiego i włocławskiego, autor
licznych prac religijnych, zm. 1868 r. „Wdzięczni alumni” wystawili mu okazały
pomnik. Ks. Franciszek Orlikowski, superior Domu ks. Misjonarzy w Łowiczu,
nauczyciel religji i moralności, zm. 1883 r. Ks. Fidelis Miller ze Zgromadzenia
Bernardynów, kapelan pp. bernardynek łowickich, zm. 1884 r. Andrzej Lamparski, major b. wojsk polskich, zm. 1839 r. Ludwik Schendel, major b. wojsk polskich, zm. 1866 r. Jan Kęcki, lekarz b. wojsk polskich, zm. 1866 r. Karol Mejor,
syn Karola i Marji z Lubowickich, urodzony w Warszawie 10 grudnia 1844 r.,
który z ran poniesionych pod Bolimowem 7 lutego 1863 r. umarł „za ukochaną
Ojczyznę” w szpitalu św. Tadeusza w Łowiczu d. 5 marca t.r. Józef Skorupski
herbu Szeliga, b. naczelnik poczty, zm. 1852 r.; Dominik Malukiewicz, b. prezydent miasta, zm. 1860 r.; Adam Szabłowski h. Bończa, radny miasta, zm.
1857 r.; Maciej Stażewski, obywatel miasta, zmarły w r. 1899 (ojciec dwóch
synów, księży: Jana, pijara, proboszcza w Żelaźnicy, zm. 1898 r. i Kwiryna,
gwardjana reformatów w Kaliszu, zm. 1898 r.), który z żoną Antoniną z Szołayskich, zmarłą w r. 1854, wystawił w r. 1852 figurę św. Jana Nepomucena nad
Bzurą przy moście miejskim; Stanisław Stażewski, uczestnik powstania zm.
1908 r.; Franciszek (zm. 1860 r.) i Balbina z Kurjatów (zm. 1859 r.) małż. Pomykalscy, którzy wznieśli krzyż na tym cmentarzu; Roman Pomykalski, urzędnik drogi żelaznej, zm. 1909 r. Kazimierz Tarczyński, b. właściciel fabryki fortepianów, pozostawił w rękopisie pracę pt. „Historja dzwonów”74, a dość liczny
zbiór numizmatów, przeszło 1300 sztuk, odstąpił lekarzowi Rewolińskiemu
w Radomiu, zm. w r. 1873; Antoni Kaczyński, nauczyciel matematyki, zm. 1855
r. Łukasz Hakowski, nauczyciel śpiewów, zm. 1868 r. Józef Dudziński, lekarz
(o jego pracach, dość orginalnych, pisał M. Wołowski w „Kurjerze Warszaw74

Rękopis został przekazany Akademji Umiejętności w Krakowie.
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skim” w 1894 r. i Ignacy Matuszewski w „Przeglądzie Tygodniowym” w 1892
r.); Władysław Tarczyński, dyrektor Tow. Wzajem. Kredytu w Łowiczu, wielki
patrjota, miłośnik zabytków historycznych i założyciel Muzeum Starożytności,
szermierz oświaty, który przez długie lata prowadził czytelnię bezpłatną dla
ludu, członek wszystkich towarzystw oświatowych w Łowiczu, autor „Pomocy
cierpiącym”, zbioru nabożeństw za dusze zmarłych i „Łowicza”, monografji
miasta. Więziony prawie przez dwa lata przez Niemców w Celle pod Hanowerem, wskutek tęsknoty za Ojczyzną stracił zdrowie, toteż po powrocie do niej
wkrótce życie zakończył 6 października 1918 r.
Kazimierz Władysław Tarczyński, syn poprzedniego, współpracownik
„Przeglądu Technicznego”, zm. 1916 r.
Powracając na ulicę Piotrkowską, dawnemi czasy spotykaliśmy na placu
przed strugą szkółkę topolin, potem gimnastykę wojsk rosyjskich, teraz pomiędzy drzewami widzimy mogiły żołnierzy, przez Niemców tu pochowanych.

Progimnazjum żeńskie

Przy ulicy Piotrkowskiej wznosi się gmach, zwany nowym powiatem,
gdyż w nim mieszczą się niektóre wydziały zarządu starostwa. Wzniesiono go w
r. 1827 na szpital i aptekę wojskową, ale gdy w r. 1911 wskutek zmniejszenia
liczby wojska szpital jako zbyteczny zamknięto, w r. 1912 w gmachu tym
umieszczono progimnazjum żeńskie. W r. 1915 za okupacji niemieckiej Rada
Opiekuńcza Szkolna zajęła go na szkoły miejskie początkowe, ale podczas wa-
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kacyj 1918 r. musiała je stąd usunąć, bo Niemcy urządzili w nim biura powiatowe.
Przy zabudowaniach gospodarczych tego gmachu od strony pól miejskich
w r. 1882 stała łaźnia murowana, wzniesiona dla wygody wojska.
Co do szpitala wojskowego w Łowiczu to wiemy, że w r. 1794 chorzy
i ranni żołnierze znajdowali pomieszczenie u bonifratrów, czyli braci miłosierdzia, zaś w r. 1795 Prusacy urządzili dla nich specjalny szpital na 500 łóżek w
domach sławetnych Zawadzkich na Końskim Targu, skąd następnie przenieśli
go do gmachu misjonarskiego.
W czasie przejść wojsk francuskich lazaret wojskowy mieścił się również
u ks. ks. misjonarzy. Po odwrocie Napoleona z Moskwy, Łowicz był „pełen
szpitali”. Po wejściu do niego Moskali 8 lutego 1813 r. Austryjacy zajęli na lazaret kurję dziekana sufragana. W r. 1814 lazaret nie wiadomo gdzie pomieszczony, tytułuje się „cesarsko-rosyjskim”.
W r. 1827 pobudowano specjalny budynek, powyżej wspomniany, przy ulicy Piotrkowskiej i w nim urządzono szpital dla wojsk polskich. 28 marca 1831
do Łowicza przybył oddział rannych i chorych z pułku jazdy Augustowskiej.
Zapewne pomieszczenie szpitala było niewystarczające, bo na ten cel zajęto
i domy ks. ks. pijarów.
W r. 1868 zwinięto szpitale wojskowe, które należały do Inżynierji Okręgu
Zachodniego.
W r. 1877 podczas wojny tureckiej szpital „dla rannych na placu boju”
urządzono w koszarach podominikańskich i pobernadyńskich, a staranie o chorych powierzono siostrom Czerwonego Krzyża. Po skasowaniu w r. 1911 szpitala wojskowego i zajęciu gmachu na gimnazjum żeńskie, w r. 1913 szpital dla
żołnierzy, chorych na oczy, urządzono w budynkach pobernardyńskich.
W czasie ostatniej wojny europejskiej rannych i chorych żołnierzy lokowano nie tylko w szpitalach, nie tylko w kościele popijarskim i po pp. bernardynkach, lecz przede wszystkiem w gmachu pomisjonarskim i w lokalach prywatnych, tak że Łowicz znów był „pełen szpitali”.
Naprzeciwko „nowego powiatu”, po drugiej stronie ulicy, a raczej szosy,
prowadzącej do Głowna, stoją b. kościół i b. klasztor oo. bernardynów, dziś
przerobione na koszary.
Arcyb. Jan Gruszczyński h. Poraj (zmarły w r. 1473), wielki przyjaciel bernardynów, wzniósł im klasztor i drewniany kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja, zamyślając wznieść później wspanialszy murowany. Śmierć jednak przeszkodziła mu w tym pobożnym zamiarze. Około 1582 r. o. Pankracy Kosiński,
kaznodzieja, wymurował kościół z zakrystją i bibljoteką, budowy dokończył
o. Gabryel z Kołaczkowa. Arcyb. Stanisław Karnkowski wzniósł przy klasztorze
tzw. pokoje arcybiskupie i w nich umarł przykładnie i budująco d. 8 czerwca
1603 r. Arcyb. Henryk Firlej (zm. 1626 r.) „piękną strukturą”, ale niemałym
kosztem wystawił w tutejszym kościele organy. Arcyb. Jan Wężyk (zm. 1638 r.)
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darował zakonowi swój księgozbiór. Arcyb. Maciej Łubieński (zm. 1652 r.)
wymurował tu bramę, na której własny herb umieścił. W czasie wojen szwedzkich kościół bardzo ucierpiał, lecz potem przyprowadzono go znowu do dobrego
stanu, a w r. 1758 odnowiono.
Zapewne Ojcowie projektowali poważniejszą przebudowę, bo w r. 1761
otrzymali pozwolenie od arcyb. Władysława Łubieńskiego na czerpanie gliny
we wsi Pilaszkowie i wystawienie tam cegielni, a w r. 1762 Samuel Ficher, architekt, podjął się wystawić konwent za 6400 talarów, co wynosiło 30 tys. tynfów. O ile te zamierzenia przeprowadzono – nie wiemy. Prusacy, wszedłszy do
Łowicza (w 1793 r.), zabrali bernardynom wszelkie fundusze, a w lutym 1806 r.
król ich Wilhelm Fryderyk II wydał rozporządzenie, żeby ci zakonnicy opuścili
swą siedzibę. Wówczas i studja filozoficzne, w klasztorze prowadzone, zostały
zamknięte.
W kilkakrotnie już wyżej wspomnianej kronice szewckiej spotykamy
wzmiankę o wypadku, który miał związek z tutejszym klasztorem. Otóż
w r. 1672 w wigilję św. św. Apostołów Filipa i Jakóba cerulik Krępa, który za
to, iż opuścił żonę, a żył z drugą kobieta, był prowadzony w śmiertelnej koszuli
z ratusza na stracenie, uciekł do celi bernardynów w nadziei, że miejsce to nietykalne ochroni go przed wyrokiem. Nazajutrz cechmistrzów różnych rzemiosł
za niedopilnowanie Krępy zasądzono do więzienia zamkowego, co zaś stało się
z samym przestępcą, kronika nie wspomina.
W r. 1806 po ustąpieniu bernardynów i kościół został zamknięty.
Były w nim nagrobki: arcyb. St. Karnkowskiego, Wawrzyńca Kowaleckiego h. Gozdawa, zm. 1611 r. i Wiktora Raczyńskiego, fundatora i dobroczyńcy
(zm. 1765 r.) z napisem:
„Tu wojewodzic poznański spoczywa,
Który się Wiktor Raczyński nazywa.
On w tym konwencie mieszkał tercjarzem,
Będąc przykładnym cnót wielkich wyrazem.
Jużto pokory, jużto umartwienia,
Już zupełnego świata pogardzenia.
Co miał z fortuny dał na wystawienie klasztoru,
Świątnic ozdób pomnożenie
Za co mu teraz nadgródź Boże wiecznie”.
Były tu też staroświeckie ołtarze, snycerskiej roboty, były i obrazy, nawet
i cudowne. Jeden z nich Matki Boskiej, z Dzieciątkiem Jezus na ręku75, zaledwie
24 cale wysoki, niegdyś własność pobożnego Franciszka Chorzewskiego, obywatela łowickiego, zdobny w liczne wota i wysokiej ceny klejnoty, został przeznaczony na publiczną sprzedaż. Prusacy, którzy przez licytację spieniężyli kie75

Opis dziejów tego obrazu znajdziesz w: „Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim”.
Przez Romualda Oczykowskiego Warszawa – 1888 r.
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lichy, monstrancje, ornaty, wszystek sprzęt z zakrystji tudzież ołtarze, dzwony...,
oddali więcej płacącemu i ten obraz cudami słynący, odarłszy go wprzód z drogich kamieni. Ołtarze rozkupiono do różnych kościołów i tak: ołtarz św. Anny
i św. Walentego do kościoła św. Ducha w Łowiczu, ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej; i portret arcyb. Gruszczyńskiego do pp. bernardynek łowickich,
inne do Domaniewic i Pszczonowa.
Dzwony archeologicznej wartości i posadzkę kupiono do Chruślina. Na bibljotekę, pochodzącą z darów arcybiskupów, i na organy widocznie nie było
amatorów, i chciwy Prusak jął je niszczyć, a książkami palić w piecu. Aż Józefa
Rykaczewska, jedna z bernardynek, suplikowała, żeby pozwolono je przenieść
do ich kościoła. Niektóre dokumenty z archiwum bernardyńskiego ocalały: rękopis pt. „Topografica de Convento Loviciensi” – znajduje się w bibljotece kapitulnej we Włocławku, zaś Bibljoteka Jagiellońska w Krakowie kupiła papiery
bernardyńskie, wydane przez Królewsko-pruską Kamerę w latach 1794 do 1806,
a zebrane przez o. Rafała Morozowicza. Z opisu konwentu wiadomo, że w grobach pod kościołem spoczęło 126 księży, 22 kleryków i 70 braci laików. Z tych
brat Felicissimus de Luboru, kleryk, zmarły d. 17 kwietnia 1694 r. „dla cudów,
które Pan Bóg przez zasługi jego raczył czynić, z grobu podniesiony został”.
W r. 1900 w czasie robót w byłym kościele szczątki, leżące w podziemiu, przeniesiono na cmentarz Emaus.

Dawny klasztor oo. bernardynów

156

Rząd pruski przeznaczył kościół i klasztor na nowo założoną szkołę dla nauczycieli elementarnych miejskich i wiejskich, w której kosztem jego miało się
kształcić 20 kandydatów. Lecz wskutek wypadków wojennych szkoła, otworzona we wrześniu 1806 r. już w listopadzie t.r. została zamknięta, i gmachy pobernardyńskie zajęło nowo formujące się wojsko polskie.
Siewieluński, rektor wznowionego Instytutu Nauczycielskiego (w sprawozdaniu z tej szkoły) pisze: „Z odzyskaniem w części straconej Ojczyzny naszej,
inne zaraz gmachu tejże szkole poświęconego, przeznaczenie nastąpiło. Wojsko
polskie, zbierające się w tutejszem mieście, założyło w nim swoje koszary. Później na szpital francuski obrócony, nie mógł być, aż dopiero w maju 1807 r. na
Instytut (szkołę) odzyskany i to w smutnym bardzo stanie, bo bez okien, drzwi,
zamków i z potłuczonemi piecami”. Po wyrestaurowaniu gmachu Instytut
w r. 1808 wznowiono, otworzono też i Szkołę Wzorową dla dzieci, lecz ta mieściła się na Nowym Rynku. Ponieważ od r. 1818 gmachy przeszły pod zarząd
Komisji Rządowej Wojny, więc zaczęto je przerabiać na użytek wojska, a Instytut Nauczycieli Elementarnych przeniesiono w r. 1822 do domów księży misjonarzy, skąd w r. 1843 przewieziono go do Radzymina. Przeróbka gmachów
trwała do r. 1823, po jej ukończeniu rozlokowało się w nich wojsko polskie, a po
1831 r. zajęło je moskiewskie.
W kościele, podzielonym na piętra, w r. 1836 umieszczono na górze cerkiew parafjalną76 pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W r. 1877 archirej
chołmsko-warszawski Leoncjusz „odprawił liturgję w cerkwi parafjalnej, wielce
niedogodnie mieszczącej się na 3 piętrze starożytnego gmachu, przeznaczonego
na koszary artyleryjskie”. Kwestją poprawy jej pomieszczenia zajął się starosta
cerkiewny, ówczesny dyrektor szkoły realnej, upatrzył niby odpowiedniejsze
miejsce i w dniu 8 marca 1886 roku na cerkiew zajęto kaplicę prymasowską
w domu księży misjonarzy, a młodzieży szkolnej katolickiej, która uczęszczała
do tej kaplicy, polecono odtąd chodzić na nabożeństwa do kościoła popijarskiego. Wojna europejska sprowadziła wielkie zmiany. Budowle bernardyńskie po
Moskalach zajęli Niemcy; a kościół i klasztor, wydane na łup ludzi i czasu, doszły do najokropniejszej ruiny. Dopiero gdy rząd polski objął je w posiadanie,
w r. 1920 przystąpiono do ich gruntownej restauracji. Dzięki usilnym staraniom
i umiejętności budowniczego Stanisława Porczyńskiego kościołowi przywrócono na zewnątrz jego dawny wygląd. Klasztor również doprowadzono do porządku. Zajmie je wojsko polskie, które ma tu koszary im. Generała Szeptyckiego,
gdyż przy zabudowaniach bernardyńskich, poza drogą prowadzącą na Kostkę
i pastwisko miejskie, w latach między r. 1818 a 1823 wystawiono wygodne budowle murowane dla strzelców konnych wojska polskiego. Po r. 1831 w kosza-
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W r. 1878 w całym powiecie było prawosławnych 187 osób, z tych w mieście 183. W r. 1880
w mieście było prawosławnych 119 mężczyzn, a 120 kobiet, razem 239 osób. Chrztów 8, pogrzebów 5, ślubów 2. Utrzymanie 1 popa i służby cerkiewnej kosztowało rocznie 2015 rubli.
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rach tych, znacznie rozszerzonych i przekształconych, lokowała się piechota
i artylerja rosyjska i różne ich warsztaty. W r. 1913 urządzono w nich szpital
wojskowy dla chorych na oczy. W r. 1914 zajęli je Niemcy. Dziś, jakeśmy już
wspomnieli, mieszczą się tu nasi żołnierze i szpital wojskowy, urządzony
w czasie zbliżania się bolszewików w r. 1920.
Poza koszarami, w stronie Kostki, widzimy cmentarze urządzone przez
Niemców w r. 1914, a jeżeli wzrok mamy dobry, to zobaczymy i kapliczkę
przydrożną – przy szosie głowieńskiej, a hen na lewo od niej – krzyż, wzniesiony w r. 1917 na miejscu mogiły Bunszusa i Schoppego, powstańców, straconych
przez Moskali w r. 1863, a dalej jeszcze – dworzec Kaliski.
Poza linją kolei żelaznej rośnie lasek miejski, zasadzony przez dzieci
w dzień święta drzewek 1 kwietnia 1902 r.
Wracając do miasta, w dawnych czasach spotykaliśmy przed bramą Krakowską budynek szpitalny, gdyż, jak stare papiery podają: „po prawej stronie
bramy Krakowskiej, na folwarku Belehowiczów” stał szpital oo. bernardynów,
przez jej Mość P. Katarzynę Tomiecką fundowany. Miało w nim schronienie
2 mężczyzn i 3 kobiety. „Dziady usługują (przy klasztorze) i biorą ze stołu
karm”, ale leczyli się własnem kosztem. Obecnie ze szpitala ani śladu.
Na ulicy Piotrkowskiej pod N. 25 (177) widzimy w głębi ogródka mały
domek, niegdyś księży prebendarzy Bożego Ciała przy kościele św. Ducha. Ma
tu swą siedzibę Stow. Robotników Chrześcijańskich, założone w r. 1906 przez
ks. Wincentego Rybińskiego, kapelana szpitala św. Tadeusza, rektora kościoła
św. Jana i prefekta polskiej szkoły handlowej. Członkowie Stowarzyszenia
w trzecim roku jego istnienia pomyśleli o budowie własnej siedziby, a otrzymawszy od proboszcza św. Ducha, ks. Wincentego Tymienieckiego powyższą
posesję na długoterminową używalność, zbudowali salę zebrań i urządzili scenkę teatralną. Odtąd odbywały się tu zwykłe zebrania związku, liczne odczyty,
obchody religijne i narodowe, przedstawienia amatorskie, koncerty i zabawy.
W r. 1920 salę zebrań przedłużono przez przybudówkę, i spółka kilku członków
Stowarzyszenia ma w niej urządzić kinematograf.
Na domu drewnianym N. 21 (175) staroświeckiej struktury, widać datę
1744; za tą posesją był plac Konfraterni Strzeleckiej, szeroki z frontu łokci 6¾.
W r. 1828 stała na nim nowo pobudowana strzelnica, ale w opisie miasta z 1848
roku już jej nie spotykamy. Przed r. 1914 w oficynach mieścił się przytułek dla
starców Łowickiego Tow. Wspomagania Ubogich (obecnie mieści się na ulicy
Długiej pod N. 30) i początkowe szkoły miejskie.
Niemcy pobudowali tu więzienie. O zmienne koleje losu!
Ulica, obok idąca przez dawny ogród miejski, prowadzi na „Wygon”
i Kostkę.
W domu pod N. 17 (N. 173) była belka z napisem: „Benedic Dne Domu
istam et omnes habitanti, 1652 18 Julii”. W domu N. 9 (169), w którym dawniej
przejezdni urządzali widowiska dla publiki, w r. 1882 znajdowała się szopa
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z narzędziami ogniowemi, stanowiącemi własność Straży Ogniowej Ochotniczej. Dom N. 3 (166) liczył się do najludniejszych w mieście: w jednej stancji
nieraz mieszkało po kilka familij.
Wchodząc w Nowy Rynek, na froncie domu N. 13 (164) dawnej struktury,
widzimy wazon z kwiatami i litery A. L. z rokiem 1799.
W dziedzińcu posesji N. 12 (163) była studnia z wodą źródlaną nadzwyczaj
smaczną. Obecnie mieści się tu największy w Łowiczu chrześcijański skład żelaza i narzędzi rolniczych.
Pod N. 10 (161) stał dom dawnej struktury, który miał na frontonie rok
1623. Obecnie wzniesiono tu nową kamieniczkę.
Dom N. 9 (160) również dawnej struktury, z Opatrznością, przytykał do
placu, na którym w r. 1836 majster ciesielski Hak postawił z tarcic kaplicę dla
wyznawców religji ewangelicko-augsburskiej; lecz kiedy ta okazała się za
szczupłą, a i sam plac miał być zajęty na ulicę, w r. 1838 rozebrano ją i przystąpiono do budowy kościoła przy ulicy Podrzecznej.
Pomiędzy domami N. 8 (159), a N. 7 (158), postawionemi w części z rudy
żelaznej, wydobywanej pod Łowiczem, przechodzi na Glinki ulica Ciemna.
Dom N. 5 dawnemi czasy Ss-ów Rybskich, został przed r. 1783 dekretem
starościńskim przysądzony jako spadek Teodorowi Słomińskiemu. Przed wojną
1914 r. mieściła się w nim fabryka win owocowych i miodosytnia Marji Kędzierzawskiej, obecnie nieczynna wskutek braku cukru. Franciszek Balcer urządził
tu elektromotorową przędzalnię lnu i fabrykę przyrządów tkackich.
Za tą posesją, nie dochodząc domu, oznaczonego N. 1 (152) widzimy dwa
domy dawnej struktury. Dom N. 1 (152) przed rokiem 1783 należał do Ss-ów
Belchowiczowskich; dekretem starościńskim oddany został z pewnemi zastrzeżeniami państwu Watsonom z Piotrkowa. Ci wypuścili go sławetnemu Janowi
Urbańskiemu, radcy miejskiemu. Należał też niegdyś do Borowicza, kupca nadzwyczaj gościnnego i usłużnego, którego rekomendowano sobie w ten sposób:
„Jak przyjedziesz do Łowicza, to pytaj o Borowicza”.
Wchodzimy w ulicę Zduńską, przeważnie zamieszkałą przez żydów. Arcyb. Jan Łaski w pierwszej połowie XVI wieku zabronił im mieszkać w Łowiczu; wolno im było przybywać tylko na jarmarki, ale i wówczas zostawali pod
kontrolą. Za rządów pruskich w r. 1797 otrzymali pozwolenie, iż mogą osiedlać
się tu na stałe, ale pod pewnemi warunkami i za odpowiednią opłatą, i tak za
pozwolenie osiedlenia się winni byli zapłacić Magistratowi 15 talarów (90 złotych), za osobne pozwolenie na handel płacili 1 talar 12 groszy, za pozwolenie
nabycia domu 3 talary – na założenie bóżnicy 1 talar 12 groszy, – na założenie
cmentarza 3 talary itd. W r. 1804 Faybła Kleyn i Symon Abraham Cukier
otrzymali pozwolenie na zamieszkanie w Łowiczu, prowadzenie handlu i zajmowanie się przemysłem. W r. 1806 Markus Dorembus, korzystając z zaburzeń
wojennych, pozwolił sobie cichaczem prowadzić szynk trunków krajowych, a za
jego przykładem poszli i inni.
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15 stycznia 1828 r. Rada Administracyjna Królestwa wyznaczyła żydom na
mieszkanie jedną część miasta; w innych dzielnicach mogli mieszkać, ale tylko
po dwie familje na każdej ulicy i to pod warunkiem, że przyjmą zwyczaje chrześcijan. Na mocy rozporządzenia władz z 5 czerwca 1861 r. żydzi zostali równouprawnieni, i odtąd mogli mieszkać, gdzie tylko chcieli. Więc też z tego skorzystali, rozpostarli się w całym mieście i stali się panami bardzo wielu posesyj 77.
W 1903 r. założyli kasę posagową, „Wesele”, lecz ta wkrótce przestała istnieć.
W 1908 r. otworzyli Tow. Oszczędnościowo-Pożyczkowe (N. 2), bibliotekę
i czytelnię. Oprócz 16 chederów mieli jednoklasową szkołę prywatną mieszaną,
potem i dwuklasową pensję żeńską. W czasie wojny europejskiej wpływy ich
i działalność wzrosły. Utworzyli Dom Ludowy, przy którym istniał Związek
Muzykalno-Dramatyczny „Hasomir” i Sekcja Sportowo Gimnastyczna „BarKochba”, i ta 5 sierpnia 1917 roku urządziła zjazd tegoż Towarzystwa. Była też
bibljoteka i czytelnia „Szalo-Malacha”, była szkoła ludowa im. Sz. Alejchem;
odbywały się i wiece syjonistyczne, wytworzyły się i różne polityczne ugrupowania, a gdy w r. 1919 szło o wybory do Rady Miejskiej, żydzi rozwinęli tak
energiczną agitację, że przeprowadzili aż 8 radnych.
Na ul. Zduńskiej stoi bóżnica. Jakkolwiek za rządów arcybiskupich żydzi
przebywali w Łowiczu jedynie podczas jarmarków to jednak i na ten czas krótkiego zamieszkania urządzali sobie bóżnicę. W r. 1728 arcyb. Teodor Potocki
poleca ją rewidować. W r. 1750 arcyb. Adam Komorowski pozwala wynajmować żydom na bóżnicę kamienicę miejską. Gdy żydzi zaczęli przybywać do
Łowicza na stałe, to w r. 1829 na placu dwóch posesyj przy rogu ulicy Zduńskiej
stanął za sumę 2345 złotych 22 grosze dom modlitwy drewniany, który przetrwał do r. 1874. W r. 1871 zaczęto zakładać fundamenta pod budowę bóżnicy,
którą wymurowano podług planów budowniczego Ferdynanda Eichorna, przerobionych odpowiednio do placu przez Ignacego Jankowskiego, miejscowego
technika. Wysokość jej obliczono na 10 łokci, szerokość na 40, długość na 30.
Wystawienie jej miało kosztować 16 800 rubli, ale chociaż w 1887 r. wydano
już 15 tys. rs, a długi wynosiły 8 tys. rs, to jednak bóżnica była jeszcze nietynkowana, niewykończona, bez ławek. W r. 1897, jako w setną rocznicę osiedlenia
się żydów w Łowiczu, sprawiono ołtarz i w d. 24 listopada z wielką uroczystością go odsłonięto.
W domu N. 45 (146) w r. 1883 istniała dystylarnia słodkich wódek i araku,
w których w r. 1879 dwóch ludzi wyprodukowało za 10 tys. rubli. Dom N. 43
(145) miał nad bramą we framudze lwa leżącego.
Dom N. 41 (144), w którym obecnie mieści się apteka St. Szymanowskiej,
w r. 1749 od Franciszka Gnusewicza kupili Gabryjelscy i w posagu za córką
oddali Hilczyńskiemu. Następnie był on w posiadaniu majora Bilskiego, wielkiego gracza w karty. Ten, gdy mu raz szczęście bardzo posłużyło i na asa pik
77

W 1880 r. żydów stałych mieszkańców było: 1397 mężczyzn i 1440 kobiet.
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wygrał 12 tys. złotych, kazał w ogrodzie wykopać sadzawkę w kształcie serca
(przetrwała do 1900 roku), obsadzić ją krzewami róży, a w wycięciu urządzić
schodki kamienne.
W domu tym nowo postawionym Tadeusz hr. Łubieński, dziekan kolegjaty
łowickiej, w r. 1838 założył szpital, który się tu mieścił aż do czasu przeniesienia go do oberży „Manes” (Patrz opis szpitala św. Tadeusza). Wówczas na
pierwszem piętrze była urządzona i kaplica katolicka.
W r. 1882 w oficynie mieszkał oficer artylerji rosyjskiej, Serb, skrzętny
zbieracz różnych pamiątek, starych monet i bożków pogańskich.
Dom N. 35 (141) był opatrzony głową jelenia z rogami.
W domu pod N. 33 (140) w r. 1882 mieszkał skromny krawiec Mószyński,
który stracił cały swój majątek, pracując nad udoskonaleniem maszyny do szycia
swego wynalazku.
Dom N. 31 (138) w r. 1776 nabył szewc Gieczyński, który trzymał tu szynk
wódki i piwa. Ponieważ na dachu tego domku powiewała chorągiewka z kogutkiem, więc łowiczanie nazywali go „pod kogutkiem”. Jeszcze w r. 1882 nad
sienią, obecnie zamurowaną, był róg złocony, od którego restauracji, egzystującej tu przed kilkudziesięciu laty, dano nazwę: „Pod złotym rogiem”. Przy tym
domu stoi dzwon alarmowy straży ogniowej, postawiony w r. 1880, podówczas
największy w mieście.
Zostawiwszy na uboczu ulicę Browarną, która dopiero w 1828 r. została
rozszerzona przez zakupienie i zniesienie kilku posesyj, przechodzimy około
N. 29 (137). Jest to kamienica, w której mieszkali przy rodzicach Henryk Wołyński, powstaniec z 1863 r. i brat jego dr Artur Wołyński, uczony i historyk78.
Pod N. 25 jest sklep spółdzielczy Stow. „Łowiczanka” powstały w 1912 r.
Za uliczką, prowadzącą na Glinki, w domu pod N. 5 (125) weterynarz Leon
Kruszyński w r. 1881 otworzył lecznicę zwierząt, która obecnie nie egzystuje.
Dom ten w r. 1882 należał do Abrahama Hollanda. Syn jego Maurycy utrzymywał jakiś czas czytelnię, którą zwiedzał I. J. Kraszewski, i dał o niej w „Gazecie
Polskiej” bardzo pochlebną opinję. Książki z tej czytelni w części odstąpione
księgarzowi Arenszteinowi, po jego wyprowadzeniu się z Łowicza, zostały
sprzedane do Warszawy. Dziadek Abrahama Hollanda, który należał do kapeli
księcia Radziwiłła w Nieborowie, przez długi czas miał w Łowiczu własną orkiestrę. Obecnie w domu tym mieści się ambulatorjum miejskie dla przychodnich chorych.
Przy wejściu w Stary Rynek spotykamy kościół, który należał do Zgromadzenia Szkół Pobożnych, czyli księży pijarów. Łowiczanie już w 1667 roku
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Właściciel domu N. 27 (w r. 1882 N. 136) i właściciel domu przy ulicy Piotrkowskiej (w r. 1882
N. 198) posiadają te posesje z obowiązkiem płacenia wieczystej dzierżawy do kasy miejskiej.
W r. 1882 pod N. wówczas 134, dziś 23 była fabryka zduńska i fabryka tasiemek; ta ostatnia
w r. 1878 przedstawiła roczną produkcję za 1560 rubli.
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pragnęli sprowadzić do siebie tę kongregację. W uskutecznieniu zacnych zamiarów dopomógł im Jan na Szamowie Szamowski, h. Prus I, kasztelan gostyński,
który pragnąc jedynie dobra współziomków, obrał Łowicz za miejsce fundacji
kolegjum i na pierwsze jego potrzeby zapisał 28 572 zł. Fundację tę sami księża
pijarzy w r. 1825 tak opisali: „Jan Szamowski na dobrach swoich, to jest na
wsiach Sojki, Roszkowo, Wierzbie zapisał 15 000 zł. tyleż i żona jego Anna
z Byków na wsiach własnych Pencławice i Jankowo z 7%, zastrzegając jednak
sobie sądownie, że procent dopiero po ich śmierci wypłaconym będzie, a za
życia a conto tego procentu będą dawać wszystko „quo ad victii et amielii” na
4 osoby, co będzie potrzebne. Nadto ciż Szamowscy na pomieszkanie dla księży
kupili od kapituły łowickiej kamienicę, tak zwaną Doktorowską. Umowę podpisali: ks. Venceslaus a ss. Sacramento prowincjał i ks. Adalbertus a s. Theresa
Rector Sch. Pi. Lov. Kamienica, kupiona przez Szamowskich od kapituły łowickiej, to zapewne ta, którą arcyb. Jakób Uchański wystawił dla ks. jezuitów,
a kiedy ci do Łowicza nie przybyli, przekazał profesorom z Akademji Krakowskiej. W d. 14 marca 1668 r. do Łowicza przybyło wprost z Węgier 2 pijarów;
przyjął ich kanonik Adam Kazimierz Oporowicz i przez pewien czas dawał im
u siebie gościnę. D. 11 maja t.r. pijarzy przenieśli się do kamienicy Doktorowskiej i z polecenia arcyb. Prażmowskiego objęli kościół i klasztor panien bernardynek, albowiem zakonnice czasowo z Łowicza usunięto. Arcyb. Prażmowski w
d. 27 sierpnia 1670 r. zatwierdził fundację Szamowskiego, różne przeszkody
troskliwie usunął i nakazał uroczyste wprowadzenie księży pijarów do Łowicza,
dając im całkowitą swobodę rządzenia się własnemi ustawami. Od tej chwili
pijarzy zajęli się kształceniem młodzieży.
Szkoła ich dogodną była dla okolicy: świadczy o tem liczne gromadzenie
się w niej młodzieży. Wskutek tego pijarzy wkrótce objęli i drugą kamienicę
zwaną Jaskółecką; kupił ją prawdopodobnie ks. rektor Siewierkiewicz, zm. w r.
1693. Pod opieką prymasów pijarzy swobodnie rozwijali się w Łowiczu i tu
odbywali swe zjazdy zakonne. Na kapitule w r. 1741 obrali legatem do Rzymu
ks. Stanisława Hieronima Konarskiego, znanego reformatora w kierunku wychowawczym, politycznym i literackim. On to pod imieniem prowincjała Cyprjana Komorowskiego (brata arcybiskupa) napisał rozprawę o urządzeniu szkół
i pracę tę odczytał na kapitule jeneralnej w Łowiczu w r. 1753. Wkrótce potem
papież Benedykt XIV osobnem brewe z d. 15 lutego 1754 roku zatwierdził proponowane przez Konarskiego przepisy i polecił wprowadzić je we wszystkich
kolegjach w Polsce. Ogłoszono je drukiem w r. 1755 pod tytułem: „Ordinationes
Visitationis Apostolicae pro provincia Polona clericorum”. Po wprowadzeniu
reformy szkoły pijarskie w ogóle bardzo się podniosły. W Łowiczu w 6 klasach
(infima, gramatyka syntaxis, poetyka, retoryka, filozofja) liczba uczniów dochodziła do 600. Ale gdy Komisja Edukacyjna utworzyła szkoły powiatowe dla
województwa rawskiego i w Łowiczu zostawiła tylko 3 klasy, liczba uczniów
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znacznie spadła79. W r. 1788 prymas M. Poniatowski przy szkole ks. ks. pijarów
otworzył jeszcze 2 inne, również pod dozorem tych zakonników: jedną dla 6
synów szlacheckich tzw. konwiktorów, drugą: Szkołę Nauczycielów parafjalnych i Organistów. Zdawało się, że dzięki tej ostatniej szkolnictwo ludowe pozyska wreszcie potrzebne siły nauczycielskie, lecz wkrótce nieszczęśliwe wypadki w kraju, a wreszcie rządy pruskie spowodowały ogólny upadek zakładów
pijarskich.

Kościół oo. pijarów

W Encyklopedji Kościelnej ks. Nowodworskiego (Warszawa 1893) czytamy: „Rząd pruski zamierzył znieść zupełnie zgromadzenie księży pijarów... Stan
ten pogorszył się jeszcze, gdy jeden z członków Kamery Warszawskiej, któremu
interesa żydowskie, szynkarskie, duchowieństwa katolickiego i szkolne razem
powierzono, przyjechawszy do Łowicza, oświadczył tamtejszym pijarom, że
zgromadzenie ich w żaden sposób cierpianem być nie może, żeby więc przygotowali się do zupełnego opuszczenia kraju. Pijarzy napisali do rządu wymowne
przedstawienie; otrzymali wprawdzie odpowiedź uspakajającą, ale jednocześnie
Krygsrat łowicki otrzymał sekretne upomnienie, aby nie tak gwałtownie postę79

W r. 1781|2 uczniów 110, 1782|3 – 123; 1783|4 – 130, 1784|5 – 130, 1785|6 – 148, 1786|7 –
182, 1787|8 – 204, 1788|9 – 180, 1789|90 – 151.
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pował, tylko żeby powoli odejmując im sposoby utrzymania szkół, czekał, aż
będą musieli sami je porzucić i zgromadzenie rozwiązać”.
W jaki sposób Prusacy dokuczali księżom, dowodzi w części i następujący
fakt, zapisany w ocalonych szczątkach instrumentum erectionis: „Zaraz po
wkroczeniu Prusaków do kraju w d. 21 marca 1793 r., ogłoszono przyjazd do
Łowicza i samego ich Króla Fryderyka. Zaczęli się zjeżdżać różni dygnitarze, do
dworu królewskiego należący. Magistrat wyznaczył mieszkania. Kuchnię marszałkowską ulokowano w kolegjum, a że praczce królewskiej spodobało się
zająć mieszkanie w tym domu, w którym była kuchnia marszałkowska, rozpoczęło się świeże zmartwienie dla księdza rektora. Praczka Niemka, baba absolutna, otrzymawszy pomieszczenie w kolegjum, domagała się, iżby jej oddano
na pralnię jedną z klas. Na jej upór nie można było znaleźć lekarstwa, więc rektor przynaglony przystał na tę dziwną propozycję. Nazajutrz, kiedy młodzież
jeszcze w szkole siedziała, praczka, dowiedziawszy się gdzie najstarsi uczniowie
odbywają lekcje, otworzyła drzwi do klasy III i weszła tam z całym swoim
rynsztunkiem tj. balją, bielizną itd. Ustawiwszy naczynia na środku sali, zaczęła
krzyczeć, żeby młodzież wraz z nauczycielem co rychlej ustąpiła, a kiedy jej
nikt nie rozumiał, gdyż mówiła po niemiecku bardzo niewyraźnie, przyprowadzona do ostateczności, rozrzuciła bieliznę pomiędzy uczniów i z całych sił
przypuściła atak do profesora, siedzącego na katedrze. Ksiądz nauczyciel przed
pięściami niemiaszki z klasy ustąpić musiał, a w ślad za nim poszła i młodzież.
Rektor powiadomiony o tem, co zaszło, obawiając się jeszcze gorszych następstw, volens-nolens młodzież na trzy dni uwolnił od lekcji”.
Ks. pijarzy przetrwali jednak te szykany i w dalszym ciągu prowadzili
szkoły, które po ustąpieniu Prusaków znów się podniosły. W r. 1819-1820
w szkole wydziałowej pijarskiej w 6 klasach – było 6 nauczycieli i 244
uczniów80.
Za wpis do klas niższych płacono rocznie złotych 9, a do wyższych 12 zł.
W r. 1821 kolegjum, przytykające do kamienicy N. 16 (121), przy restauracji runęło, więc je rozebrano, a szkołę za pozwoleniem wizytatora przeniesiono
do domu księży misjonarzy, gdzie pod zarządem księży pijarów przetrwała do
rewolucji 1831 r. W r. 1830 w 4 klasach było 7 nauczycieli, a uczniów 193; za
naukę płacono po 9 zł. rocznie. Po 1831 r., po przemianowaniu szkoły pijarskiej
„Wydziałowej” na Obwodową, oddano ją pod zarząd świeckich nauczycieli.
Kiedy w r. 1831 pozostałe domy pijarów zajęto na lazaret, księża zmuszeni zamieszkać w domach szewckich, poczęli krzątać się około przygotowania bodaj
najskromniejszego, ale własnego mieszkania. Wskutek tego w r. 1834 przystąpi-

80

W Podręcznej Encyklopedii Kościelnej (Warszawa 1916) spotykamy: w r. 1820-21 – szkoła
wydziałowa 6 klas – 90 uczniów, 1824 – 7 nauczycieli, 125 uczniów, 1825 r. – 7 nauczycieli, 145
uczniów, 1826-27 – w I kl. uczniów 70, II – 48, III – 22, IV – 20 razem 160, 1829-30 – 193. 1830
r. w bibljotece było tomów 750, atlasów 2, map 20, narzędzi matematycznych i fizycznych 54.
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li do przerobienia niezajętego korytarza, a w r. 1836 wystawili dom piętrowy, po
dziś dzień istniejący, w którym w r. 1872 umarł, jako rektor kościoła, ks. Leonard Gargilewicz, ostatni pijar81. Obecnie dom ten oddany jest do użytku księdza rezydującego przy kościele. Mieszkanie przerobione z korytarza zajął Magistrat, który w czasach moskiewskich oddał je policjantom, obecnie pozwala
korzystać z niego różnym cywilnym.
Pierwszy rektor księży pijarów w Łowiczu, ks. Wojciech Siewierkiewicz,
znany w zakonie pod imieniem Adalbertus a S Theressa, uporawszy się z najpilniejszą sprawą tj. z urządzeniem pomieszczenia dla księży współtowarzyszów,
zapragnął pobudować i kościół własny. Wkrótce znaleźli się ofiarodawcy i stanął dom Boży po dziś dzień istniejący. Tablica erekcyjna głosi: „B. W. N. Kościół ten wystawiony został ku czci Najśw. Marji Panny Matki Boskiej i św.
Wojciecha, biskupa i męczennika za Innocentego XI papieża, Jana III króla polskiego, Stefana Wydżgi, arcybiskupa gnieźnieńskiego, do którego kamień węgielny poświęcił J. W. i Czcigodny Wojciech Stawowski, biskup petrejeński,
sufragan gnieźnieński, z pobożnej szczodrobliwości J. W. Pana Jana na Szamowie Szamowskiego, kasztelana gostyńskiego, fundatora kolegjum łowickiego
i za przyłożeniem się Wielmożnego Pana Pstrokońskiego i różnych innych dobroczyńców, za przełożeństwa Czcigodnego Ojca prowincjała Karola Jana od
Jezusa, tudzież Ojca Wojciecha od św. Teresy Rektora kolegjum łowickiego
w roku po narodzeniu Chrystusa 1680 dnia 11 czerwca”.
Z ofiarodawców najwięcej jednak złożył „Pracowity” Wojciech Zimny, gospodarz-księżak ze wsi Bobrowniki (w parafji kolegjaty, 6 wiorst odległej od
Łowicza). Włościanin ten, otrzymawszy wykształcenie i dorobiwszy się majątku
(a nie, jak podanie chce, znalazłszy pieniądze), zapragnął przyczynić się do
chwały Bożej i już w r. 1668 oświadczył swe życzenie ks. rektorowi. Kościół
jakkolwiek konsekrowany przez Franciszka Antoniego Kobielskiego, biskupa
łucko-brzeskiego, jednak nie był dokończony i nie posiadał wież, toteż arcyb.
Radziejowski i Teodor Potocki dali na ich budowę, każdy po 13 tys. złotych.
W czasie przemarszów wojsk francuskich na początku zeszłego stulecia kościół
był zajęty na składy wojskowe, a nawet, jak mówią, obrócony na stajnię. Wówczas ucierpiały bardzo alfreska, któremi cały był ozdobiony. Zniszczone jeszcze
bardziej w r. 1831, w trzy lata później przy restauracji kościoła zostały nieszczęśliwie pokryte wapnem. W r. 1898 część malatur, które ocalały na sklepieniach
w nawach bocznych, zostały odnowione i uzupełnione przez Zdziarskiego, malarza, łowiczanina, z wielką stratą dla sztuki. W ostatnich latach profesor Trojanowski z Warszawy, oceniając znaczenie tych alfresek dla historji malarstwa
w Polsce, próbował oczyścić je z wapna, ale to rzecz bardzo trudna i mozolna.
W r. 1900 jedną z wież niewykończoną i nietynkowaną, wyrestaurowano,
prowizorycznie zakończono i pokryto dachem.
81

W r. 1861 rektorem kolegjum pijarskiego był ks. Andrzej Bokiewicz.
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W czasie walk pod Łowiczem w r. 1914 kościół znów bardzo ucierpiał,
gdyż granat niemiecki wielkiego kalibru na wylot przedziurawił jego fronton,
a inne pociski zrujnowały dach i okna. Nadto Niemcy zaraz po zajęciu miasta
w grudniu 1914 r., urządzili w nim szpital dla żołnierzy rosyjskich, i dopiero
kiedy bardzo dużo rannych umierało wskutek samego zimna, przenieśli ich do
domu prywatnego; następnie zamienili go na garaż samochodowy, i składy bielizny. Wówczas oficer Niemiec, podobno lekarz, zabrał portret fundatora, Wojciecha Zimnego, który wisiał przy filarze w głównej nawie kościoła. Gdy dla
Łowicza nastał czas nieco spokojniejszy, w r. 1917 rektor ks. Maksymiljan Cichocki doprowadził kościół do porządku, do czego przyczynił się i Franciszek
Bajtel z Warszawy, gdyż ofiarował bezinteresownie ze swych składów szkło do
okien wartości 300 rs.
Kościół o trzech nawach z okazałą fasadą w stylu barocco, zwróconą na
północ, należy do obszerniejszych. Sufit jego walcowy, w prezbiterjum i nawach
bocznych pięknie alfreskowany.
Ołtarzy jest 6; z tych ołtarze Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Wojciecha
murowane, reszta z drzewa, ale okazałe, z filarami i rzeźbionemi figurami, malowane na biało i upiększone złoceniem.
W wielkim ołtarzu, uprzywilejowanym niegdyś do odprawiania nabożeństw
żałobnych, na czerwonem suknie umieszczono piękny krucyfiks. Pod nim stoją
ozdobne relikwjarze.
Przy wejściu do zakrystji wisi z jednej strony wyżej wspomniana tablica
erekcyjna cynkowa z napisem w języku łacińskim, a z drugiej – widzimy
skromny pomnik ks. Teodora Mościckiego, rektora tutejszego kościoła, prefekta
szkół rządowych, wystawiony kosztem Straży Ogniowej Ochotniczej w Łowiczu, której był kapelanem przez 28 lat. Naprzeciwko zakrystji jest wejście do
skarbca i bibljoteki. Skarbiec zasobny, wzbogacony aparatami, przeniesionemi
tu w r. 1886 z kaplicy pomisjonarskiej. Przechowują się w nim: relikwiarz
z cząstką drzewa Krzyża Św.; relikwjarze ze szczątkami ss. Desiderjusza, Feliksa, Krescencji, Ładysława, Wojciecha; 1 monstrancja, 2 puszki, 7 kielichów,
10 kap, 46 ornatów, mszał w srebro oprawny itd., a nawet moździerz z r. 1750
do strzelania podczas rezurekcji.
W r. 1834 nad skarbcem umieszczono bibljotekę, której katalog obejmował
2465 pozycyj i obecnie jest ona jeszcze dość liczna, mimo że część książek wydano bibljotece Szkoły Obwodowej, włączonej następnie do zbiorów Szkoły
Realnej.
Po tejże stronie, co skarbiec, ale w nawie bocznej jest ołtarz z obrazem św.
Wojciecha arcyb., na zasuwie którego był św. Szczepan. Drugi ołtarz, tu się
znajdujący, jest fundacji któregoś z Pilawitów, jak to wskazuje herb, na nim
umieszczony. Są w nim 2 obrazy: jeden Przemienienia Pańskiego, drugi
z okropnem wyobrażeniem męczeństwa św. Erazma, biskupa. Ołtarz ten w r.
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1818 został przeniesiony do tutejszego kościoła przez Bractwo Szkaplerza św.,
które go kupiło za 300 złotych od dominikanów, zmuszonych opuścić Łowicz.
Na filarze, oddzielającym tę nawę od środka kościoła, jest kamień pamiątkowy Stanisława Zaydla, podpułkownika tomskiego pułku wojsk rosyjskich,
zm. w Warszawie 27 stycznia 1908 r.
Po tejże stronie kościoła, ale już w nawie głównej, przy filarze stoi ołtarz
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, której to obraz umieszczono zamiast obrazu św. Wawrzyńca, męczennika, a ten, usunięty w r. 1903, zawieszono na ścianie. Na zasuwie jest obraz św. Katarzyny P. i M.
Naprzeciwko tego ołtarza, również w nawie głównej, przy filarze stoi ołtarz
z obrazem św. Józefa Kalasantego, założyciela zakonu księży pijarów. Beatyfikację jego w r. 1749 kolegjum tutejsze obchodziło nader uroczyście nie tylko
trzydniowem nabożeństwem, ale i okazałem przybraniem gmachów, iluminacją,
festynami82. Na ołtarzu w dzień odpustowy Matki Boskiej, zwanej Łaskawą
(albowiem za Jej wstawiennictwem w r. 1410 ustało w Falencji, mieście włoskim, grasujące tam morowe powietrze) – ustawia się Jej figurę, artystycznie
wykonaną. Matka Boska Łaskawa była patronką Bractwa Sodalisów, założonego dla starszych uczniów kolegjum w celu szerzenia pomiędzy młodzieżą nabożeństwa do Najśw. Panny, utrzymania moralności i czystości obyczajów. Broń
Boże, żeby który sodalis w czemkolwiek przekroczył swą ustawę; wówczas
karano go stoma plagami i wykluczeniem z grona stowarzyszonych. Wyrażenie:
„Ut sum sodalis Marianus” (jakem sodalis, tj. sługa Marji) stanowiło zaklęcie na
potwierdzenie prawdy i miało ogromne znaczenie.
Uczniowie szkół pijarskich, a następnie rządowych, aż do 1863 r. obchodzili zawsze odpust Matki Boskiej Łaskawej z największą uroczystością. W wigilję
tego dnia wieczorem, przed nieszporami, młodzież w towarzystwie nauczycieli
na własnych barkach przenosiła wyżej wspomnianą statuę z kaplicy księży misjonarzy do kościoła pijarskiego na ołtarz św. Józefa; nazajutrz asystowała do
Mszy św., a podczas procesji niosła swą Patronkę, zaś po nieszporach znów
odnosiła statuę do kaplicy szkolnej.
Po tej samej stronie, ale w nawie bocznej znajduje się obraz bractwa Matki
Boskiej Szkaplerznej. Ks. Marcin Brocki, rorantysta przy kolegiacie łowickiej,
otrzymawszy od jenerała karmelitów bosych, Aleksandra a Jezu Marja, odpowiednie przywileje, chciał w r. 1672 wprowadzić bractwo Szkaplerza Najśw.
Marji Panny do kolegiaty, ale ponieważ kapituła oparła się temu, więc zwrócił
się do księży pijarów, którzy chętnie zgodzili się na propozycję pobożnego kapłana. I oto d. 15 lipca 1673 r. ks. Konstantyn Lipski, administrator osieroconej
archidiecezji gnieźnieńskiej w asystencji licznego duchowieństwa i zebranego
ludu wprowadził bractwo Szkaplerza św. z kościoła św. Ducha do kaplicy pijar82

„Opis aktu beatyfikacji błogosławionego Józefa Kalasantego Zakonu Scholarum Piarum fundatora w kościele łowickim XX Scholarum Piarum odprawione 1749”. Druk in 4-to Stronnic 4.
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skiej. Prymas Radziejowski w r. 1705 bractwo to potwierdził. – Obecnie w ołtarzu brackim znajduje się obraz Najśw. Marji Panny, przybrany w suknię srebrną,
misternej roboty, i opatrzony literami M. P. – Q. Y. (po grecku Mater Theu znaczy Matka Bożego Syna), godłem zgromadzenia księży pijarów. W ścianie tejże
nawy jest wmurowana tablica miedziana, pozłocona, z portretem arcyb. Krzysztofa Szembeka i napisem, który wyrył Franciszek Gnuszewicz. Napis łaciński
głosi:
„Krzysztof Antoni na Słupowie Szembek, arcyb. gnieźnieński, legat Stolicy Apostolskiej, Królestwa Polskiego i W. Ks. Litewskiego pierwszy książę,
opat tyniecki, którego serce za życia odznaczało się miłością, pobożnością, gorliwością i innemi cnotami heroicznemi ku Bogu, miłością ku Ojczyźnie, wiernością i prawością ku monarsze. Po trzykroć sprawował poselstwo do Stolicy Apostolskiej, do cesarzów: Leopolda, Józefa i Karola, i do Porty Otomańskiej. Skojarzył małżeństwo Augusta III z Józefą Marją Austrjacką. Wskrzesił karność
kościelną i czuwał nad dochowaniem prawej wiary i rozszerzeniem jej w obcych
nawet stronach. Hojny dobroczyńca w utrzymywaniu i opiekowaniu się kościołami. Młot na heretyków i odstępców od wiary. Opiekun ubogich, nieszczęśliwych i nawracających się na wiarę prawdziwą. Protektor i dobroczyńca księży
pijarów Szkół Pobożnych. Umarł dnia 6 lipca 1748 r. Dysponował go na śmierć
brat cioteczny Franciszek Antoni na Dmeninie Kobielski biskup żmudzki i brzeski, kanclerz J. Królewskiej Mości, konsekrator tegoż kościoła”.
Serce prymasa było złożone pod ołtarzem Serca Jezusowego, który już nie
istnieje.
W r. 1737 w dzień Najśw. Serca Jezusowego odbyła się solenna introdukcja
tegoż Najśw. Serca Jezusowego. (W „Roku świętym, albo święto roczne, kazaniami wsławione...” przez ks. Idziego od św. Józefa Scholarum Piarum. Warszawa 1739 – na str. 181 jest kazanie na tę uroczystość.)
Obok wyżej wspomnianej tablicy są ślady drzwi (widoczne od zewnątrz),
które prowadziły do kolegjum.
Na ścianach kościoła są porozwieszane obrazy: Matki Boskiej Miedniewskiej z 1677 r., św. Józefa Kalasantego i wiele innych, lecz nie ma już św. Marji
Magdaleny, wiernej kopji obrazu Le Bruna, do którego pozowała pani de la
Valierre, ulubienica Ludwika XIV, króla francuskiego, nadzwyczaj piękna kobieta, a czyniła to wówczas, gdy sprzykrzywszy sobie świat i jego rozkosze,
wstępowała do klasztoru. Na filarze blisko chóru i wyjścia wisi portret ks. Siewierkiewicza, pierwszego rektora kolegjum łowickiego, prowincjała polskiego
i węgierskiego, zm. 14 września 1693 r. Był też portret włościanina Wojciecha
Zimnego, współfundatora kościoła, zm. 1714, ale w r. 1915 przywłaszczył go
sobie oficer niemiecki. Na froncie chóru wiszą portrety trzech braci stryjecznych
h. Gozdawa.
Organy zostały haniebnie zrabowane i zniszczone przez Niemców, którzy
13 października 1917 r. siłą wdarli się do zamkniętego kościoła i przez cały czas
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świętokradzkiej grabieży z bronią w ręku otaczali cmentarz i zabudowania kościelne, nie dając nikomu do nich przystępu.
W przedsionku kościoła po stronie wejścia na chór stoi zrujnowany ołtarzyk Matki Boskiej, zwanej Pelikańską, gdyż na jej piersiach jest wyobrażony
herb miasta Pelikan. W drugiej części przedsionka wprost drzwi bocznych stoi
ołtarzyk Matki Boskiej Sokalskiej. Obraz, w nim się znajdujący, był podobno
niegdyś osadzony nad odrzwiami głównemi, włodącemi do kolegjum.
Przed kościołem stoi statua Matki Boskiej, wystawiona przez nauczycieli
i uczniów szkół rządowych w Łowiczu na pamiątkę ocalenia życia Aleksandrowi III w dniu 29 października 1888 r. Napis, który o tem świadczył, obecnie
z podstawy statui usunięto.
Poza kościołem pijarskim zaczyna się Stary Rynek. Dom N. 16 (121)
obecnie, narożny, w którym mieści się apteka Hirszowskiego, od r. 1918 należy
do miasta. Na jego kupno ziemianie z Gostyńskiego i Kutnowskiego ofiarowali
15 tys. marek z tem wyraźnem zastrzeżeniem, aby w nim znalazło pomieszczenie Muzeum Starożytności Władysława Tarczyńskiego. Przed rokiem 1905 była
to jeszcze niewielka kolekcja prywatna; w kwietniu 1907 r. p. Tarczyński otworzył Muzeum dostępne dla ogółu publiczności, zatwierdzone przez rząd i oddał
je pod pieczę Warszawskiego Tow. Opieki nad Zabytkami, pod koniec tegoż
roku liczyło ono około tysiąca numerów, a w r. 1913 miało numerów 2613,
przedmiotów około 3 tys. Zniszczone częściowo w czasie pobytu Niemców
w Łowiczu, po powrocie założyciela z dwuletniej niewoli niemieckiej, ustawicznie się powiększało. Wł. Tarczyński pod koniec życia (zmarł w 1918 r.)
zbiory te, owoc skrzętnej pracy kilkudziesięciu lat, ofiarował miastu. Dopiero po
rozłożeniu okazów w obszernym lokalu będzie można ocenić całe ich bogactwo,
ich wartość historyczną i artystyczną83. W każdym razie niewiele z naszych
miast prowincjonalnych może się poszczycić podobnem muzeum.
Dom powyższy i sąsiedni, oznaczony N. 15 (120) – należały do kapituły
kolegjaty łowickiej, lecz w r. 1810 zostały sprzedane za 7260 złotych. W r. 1825
pod N. 16 stał wielki książę Konstanty. W czasie okupacji niemieckiej w lokalu
frontowym (który bardzo ucierpiał od pocisków w okresie walk poprzednich),
mieściły się różne stowarzyszenia żydowskie, później szkoła żydowska, ale od
2 stycznia 1921 r. mieszczą się tu szkoły miejskie początkowe chrześcijańskie
i wieczorowe kursa dla dorosłych analfabetów. Te ostatnie rozwijały się dość
pomyślnie i w lutym t.r. zgromadziły 70 uczniów.
Oficyna tego domu, zupełnie zniszczona od granatów niemieckich, dotychczas przypomina, straszne chwile walk w 1914 r.
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Obszerniejsze wzmianki o Muzeum Starożytności patrz w „Gazecie Kujawskiej” z d. 3 kwietnia
1907 r., w „Na ziemi naszej” – sierpień 1909 r. i w „Ziemi” – zeszyt monograficzny łowicki –
kwiecień 1913 r.

169

W domu pod N. 15 przy cukierni istnieje fabryka pierników, która miała
skład swoich wyrobów i w Warszawie. Obecnie na I piętrze mieści się gospoda
oficerska.
W handlu win, który był w domu pod N. 14 (119) ongi podczas jarmarków
Rajczak wygrywał swoje krakowiaki; Wilkoński, stosując aluzję do powodzenia
Rajczaka, powiadał, że trąby na jarmarku łowickim największą odgrywają rolę.
Gorzkie te słowa nasunął naszemu humoryście fakt, iż zdolny artysta, popisujący się w tym czasie, sprzedał na swój koncert 17 biletów, podczas gdy Rajczak
za trąbienie wiwatów wywiózł przeszło 300 rs. I nic dziwnego, że tak było, bo
jak A. A. Kosiński podaje, na świętomateuszowskim jarmarku tak ucztowano, że
z wypitego miodu, piwa i wina można by było uformować jezioro, po którem
dwumasztowy okręt mógłby śmiało żeglować.
Dom N. 14 (119) należy także do dawniejszych, jak świadczy belka z napisem, obecnie zakryta, i wiązania pod dachem, heblowane, z drzewa modrzewiowego.
Na I piętrze mieściło się Muzeum Ziemi Łowickiej Łowickiego Oddziału
polskiego Tow. Krajoznawczego, założone w r. 1912 przez Anielę Chmielińską,
żonę lekarza powiatowego i dzięki jej staraniom dość bogate. W r. 1914 zniszczyli je Niemcy. – Obecnie ma tu swą siedzibę Klub Urzędników Państwowych.
Dom N. 13 (118), dawna własność Jarmuziewiczów, w r. 1779 przeszedł na
własność Greków: szlachetnego Janickiego i Duczyńskiego, którzy, że do swego
handlu sprowadzali wino wprost z Węgier, przezwani byli Węgrzynami. Na jego
frontonie do dziś dnia jest jeszcze winne grono, którego tynk strawić nie może,
więc zamalowane, znów się pokazuje. W r. 1793 po zajęciu Łowicza przez Prusaków w tym domu przez kilka dni przemieszkiwał król Fryderyk. Wówczas
u ks. ks. misjonarzy tańczył na wieczorku i wyjeżdżał do Nieborowa, gdzie był
gościnnie przyjmowany przez księcia Radziwiłła. Pod koniec XIX wieku
i w początkach XX wieku na I piętrze od frontu mieszkali rejentostwo Konopaccy, w których domu koncentrowało się umysłowe i społeczne życie Łowicza.
Wszelkie zebrania, a przede wszystkiem zabronione przez rząd moskiewski, tu
się odbywały, bo nie było akcji ogólnej, w której by uczynni rejentostwo nie
przyjmowali udziału. Tu więc w r. 1904 był podejmowany Henryk Sienkiewicz,
gdy w towarzystwie Henryka Radziszewskiego, ekonomisty, i literata Ignacego
Balińskiego oraz Witolda Lewickiego przybył do Łowicza z odczytem zbiorowym na rzecz powodzian Królestwa. W lokalu tym obecnie mieści się biuro
dystansu drogi żelaznej.
W oficynie tego domu w latach 1913 i 1914 mieściła się redakcja i drukarnia tygodnika: „Wieśniaka”, którego redaktorem był Wiktor Pstruszeński,
a w latach 1916 i 1917 drukowano tu „Kreisblat für die Kreise Lowitsch und
Sochaczew – Gazeta Urzędowa dla powiatów łowickiego i sochaczewskiego”
z tekstem niemieckim i polskim, której redaktorem był sekretarz podatkowy
Ottlinger. Nadto w r. 1916 Antoni Piątkowski redagował i wydawał tu tygodnik
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Ziemi Łowickiej pt. „Ojczyzna”, a w r. 1917 wyżej wspomniany p. Wiktor
Pstruszeński wydawał tygodnik „Gazetę Łowicką”.
Dom N. 11 (116) w r. 1702 od Słonimskich kupili Ciecierscy, a w r. 1783
prawem spadku posiadała go szlachetna Rawecka. Na piętrze w oficynie przechowuje się belka, na której wyrżnięto Imię Jezus, otoczone wieńcem, a z boku
litery S. B. Ł. i napis: In te Domini speravi...
W kamienicy tej przed wystawieniem obecnego ratusza mieściło się biuro
Magistratu i kasa miejska; dziś na pierwszem piętrze znajduje się Klub Łowicki
(sądowników), a w roku szkolnym 1920 lokowały się niższe klasy gimnazjum
męskiego. Na parterze mamy chrześcijańską księgarnię, założoną84 w r. 1870,
i drukarnię Karola Rybackiego. Przy księgarni był kantor pism, za pośrednictwem którego w r. 1882 przecięciowo 132 osoby sprowadzały 259 pism krajowych i zagranicznych, prócz różnych wydawnictw książkowych, ukazujących
się perjodycznie. Czemże jednak są te cyfry wobec rozwiniętego teraz czytelnictwa.
Były tu też dwie wypożyczalnie książek w języku polskim85.
Znajduje się tu i redakcja „Łowiczanina” tygodnika, który powstał
w r. 1911 i był redagowany i wydawany przez Karola Rybackiego. (W latach od
r. 1915 do 1919 podczas niewoli redaktora u Niemców – i wskutek złych stosunków z władzami okupacyjnemi – pismo to nie wychodziło.)
W latach 1917 i 1918 drukarnia tłoczyła „Naszą Pracę”, organ młodzieży
gimnazjum realnego (1917 r.), „Promyk”, organ młodzieży gimnazjum żeńskiego (1-I-1918 r.) i „Ruń”, czasopismo szkolne (1-XI-1918 r.).
Od 1 XII 1918 r. wychodzi tu „Gazeta Urzędowa dla powiatów Łowickiego
i Sochaczewskiego”, a 1 lipca 1920 wyszedł N. 1 „Piechura”, wydany przez
oficerów i szeregowców załogi łowickiej.
Aby uzupełnić spis czasopism, wydanych w Łowiczu, dodać jeszcze należy, że oprócz wyżej wspomnianych i tygodnika „Co Tydzień”, redagowanego
w XVIII wieku przez arcyb. Ignacego Krasickiego, wyszło kilka numerów
„Prawdy” i „Baczność” niewiadomej redakcji i drukarni; nadto w r. 1919 wyszedł 1 numer pisma humorystyczno-satyrycznego „Obijak”.
W czasie walk w pobliżu Łowicza w r. 1915 Niemcy wydawali: „Der Kleine Minenwerfer” tygodnik dla dywizji piechoty nad Rawką.
Żydzi wydawali pismo humorystyczne, pisane na ręcznej maszynie.
Uczeń gimnazjum męskiego, Władysław Kowalski, w latach 1916-19171918-1919 wypuszczał w obieg po jednym egzemplarzu pisanym pisma satyryczno-humorystycznego „Klawisz” z własnoręcznemi rysunkami i karykaturami, wziętemi z życia szkolnego.
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Przez Romualda Oczykowskiego.
Beletrystyczna i czytelnia wszelkich nowości. W grudniu 1882 r. razem było 90 czytelników.
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Fragment Starego Rynku, widok na kościół św. Leonarda i św. Małgorzaty

Pod N. 10 (115) przy handlu win i restauracji znajduje się sala, zdaje się, iż
dawniej przed wybudowaniem Eosu największa w mieście, toteż w niej nie tylko
występowali koncertanci i artyści, lecz były urządane różne widowiska i zabawy.
Pod N. 9 (114) mieści się Oddział Warszawskiego Banku Stołecznego.
Na rogu Rynku im. Tadeusza Kościuszki i ul. Warszawskiej, gdzie obecnie
kupa gruzów po domu, rozbitym w r. 1914 przez granat niemiecki, od dawna
mieszkał kupiec starozakonny Margulies, który miał na to specjalne pozwolenie,
bo jak wiemy, do 1861 żydzi pod względem mieszkania w Łowiczu byli bardzo
ograniczeni.
Wszedłszy na ul. Kirchowską, dziś Warszawska, postępujemy ku dawnemu przedmieściu, zwanemu następnie ulicą Glinki (dziś Aleją 3 maja), która w r.
1828 została znacznie rozszerzona. Pomiędzy zabudowaniami gospodarczemi
posesji (w r. 1882 – N. 113), której front wychodzi na Stary Rynek N. 8, stał
budynek, wzniesiony w r. 1866 przez Franciszka Wojciechowskiego, przeznaczony na teatr. W nim na I piętrze była sala (długa łokci 30, szeroka łok. 13,
a wysoka łok. 6), w której do 1879 r. trupy przejezdne i amatorzy dawali przed-
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stawienia. Po otwarciu teatru Straży Ogniowej, sala straciła swe, znaczenie, więc
budynek obrócono na koszary dla artylerji, później na szkółki elementarne86.
Ale w r. 1906 zawrzało tu nowe życie, gdyż 23 września t.r. otwarto w nim
Dom Ludowy Polskiej Macierzy Szkolnej. W ciągu istnienia tej instytucji tłumy
ciągnęły do niego, bo przez całe dnie do późnej nocy dzieci i starsi wszelkiego
stanu, w liczbie przeszło 600 osób uczyli się czytać, pisać, słuchali pogadanek.
Po rozwiązaniu Macierzy przez rząd moskiewski w r. 1907, przez pewien czas
mieściła się tu szkoła fabryki przetworów chemicznych, a następnie szkoła
p. Madanowiczówny. W r. 1911 ogień zniszczył dom do szczętu.
Za ogrodem popijarskim, nie dochodząc ulicy Browarnej, był grunt kapitulny, niegdyś własność wójtów łowickich. Przy rogu ulicy Browarnej znajduje się
lecznica d-ra Antoniego Hillera.
A na samym rogu – stoi dom, w którym w r. 1908 była wystawa pedagogiczno-rękodzielnicza, urządzona przez Anielę Chmielińską i specjalny komitet.
Przez pewien czas mieściły się tu koszary wojska rosyjskiego, w r. 1914 –
4-klasowa szkoła polska prywatna żeńska Br. Bronikowskiej, i znów wojsko,
szkoła żydowska itd.
Na środku Glinek prawie wprost ul. Browarnej stała wieża ćwiczeń Straży
Ogniowej i tu zazwyczaj, nawet podczas większych, uroczystości i zjazdów,
odbywały się popisy strażackie. Po zajęciu Łowicza przez Niemców wieża ta
została rozebrana na opał.
Na wolnym placu przy końcu Glinek podczas jarmarków i w czasie świąt
Wielkanocnych rozstawiano karuzelę, ulubioną zabawę naszego ludu.
Na samym końcu Glinek jest ulica, a raczej droga, zwana Wygon, prowadząca na Kostkę.
Pomiędzy posesjami, które się tu znajdują, zasługiwał na uwagę ogród Bolesława Kalinowskiego, niegdyś własność Mateusza Barczyńskiego, ogrodnika
z Homla, który w r. 1859 za różne okazy, pomieszczone na wystawie łowickiej,
otrzymał list pochwalny.
Wracając obok tych ogrodów, dochodzimy do klasztoru i kościółka pp.
bernardynek.
Klasztor został wzniesiony około 1650 roku przez Marcina Sadowskiego,
kasztelana gostyńskiego, i małżonkę jego, Magdalenę z Walewskich. Arcyb.
Maciej Łubieński fundację tę zatwierdził i zakonnice wprowadził do klasztoru.
Były to bernardynki, które żyją wspólnie według Trzeciej reguły św. Franciszka
Serafickiego, uzupełnionej specjalnemi przepisami; składają one trzy śluby zakonne i mają klauzurę. W r. 1664 niektóre z panien bernardynek bądź to zatrwożone zaraźliwą chorobą, która grasowała w Łowiczu i zabrała mnóstwo ofiar,
bądź też z tęsknoty za dawną siedzibą, bądź dla innych niewiadomych przyczyn,
86

Przy szkółce N. 1 w 1877 roku założono bibliotekę pedagogiczną i gromadzono pomoce naukowe.
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za pozwoleniem ojca prowincjała przeniosły się do Wielunia, a w Łowiczu zostało ich tylko kilka. Według praw kościelnych bernardynki podlegały władzy
diecezjalnej, więc ówczesny arcyb. Prażmowski wysłał komisję do zbadania
stanu klasztoru, ale zakonnice delegatów tych nie przyjęły. Wówczas arcybiskup
wydał rozkaz, aby bernardynki łowickie wróciły z Wielunia do swego klasztoru.

Kościół i klasztor ss. bernardynek

Gdy jednak zakonnice temu żądaniu zadośćuczynić nie chciały, arcypasterz
polecił usunąć z klasztoru łowickiego pozostałe w nim siostry, a na ich miejsce
osadzić pijarów, świeżo do Łowicza przybyłych. Nic nie pomógł protest Nieborowskiego, podkomorzego sochaczewskiego, wykonawcy testamentu fundatora,
który wystąpił w obronie panien bernardynek: spełniono wolę i rozkaz prymasa.
Usunięte zakonnice udały się do innych klasztorów swojej reguły, ale zaniosły
skargę do Rzymu i do nuncjusza w Warszawie. Sprawa długo się wlokła, a tymczasem w r. 1673 arcyb. Prażmowski życie zakończył. Wówczas siostry, jak
chce podanie, skorzystały z tej okoliczności i pewnego dnia odpustowego, gdy
pijarzy byli bardzo zajęci nabożeństwem podstępem zajęły klasztor. Gdyby tak
było istotnie, to mielibyśmy przykry dowód nieposłuszeństwa zakonnic i nieuszanowania wyższej władzy duchownej, ale przy ocenie tego wypadku należy
przyjąć pod uwagę ówczesny duch czasu, ogólne zepsucie i zamieszanie w kraju. W każdym razie po pewnym czasie bernardynki musiały się upokorzyć
i uznać władzę arcybiskupów nad sobą, skoro ci nie tylko pozwolili na ich po-
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wrót, ale je protegowali i czynili dla nich zapisy testamentowe. Tak postąpili np.
Jan Wydżga, Stanisław Szembek i Teodor Potocki.
W r. 1808 do Łowicza przewieziono siostry z zamkniętego klasztoru pp.
bernardynek na Pradze pod Warszawą.
Uposażenie ich było bardzo skromne, żyły z ofiar, któremi wspierali je dobroczynni mieszczanie, lub które zbierały, jeżdżąc po kweście po wsiach. Oddane modlitwie zajmowały się też wychowaniem młodych dziewcząt, powierzonych im przez rodziców. W r. 1862 za przełożeństwa Serafiny Wojtasiewiczówny w budynku, wystawionym w ogrodzie, otworzyły szkołę żeńską 3-klasową.
Ochmistrzynią zakładu została Franciszka Taranczewska, zakonnica. Dnia 30
maja 1864 roku ks. Adam Jakubowski, uczony pijar, członek Tow. Naukowego
w Krakowie, wizytator szkół w Królestwie, tak zapisał w księdze wizyt szkoły:
„W czasie ogólnej wizyty szkół zwiedziłem i pensję Wielebnych PP. Bernardynek w Łowiczu i znalazłem nie tylko wzorowy porządek, troskliwość o uczennice, nie tylko nauki jak najlepiej wykładane, ale i postęp uczennic tak wielki,
jakiego gdzie indziej widzieć mi się nie dało. Pensja ta niedawno założona nie
ustępuje w niczem najlepszym szkołom żeńskim w kraju naszym. ...wychowanie
religijne, moralne i naukowe bardzo dobrze jest prowadzone”. A jednak wkrótce
po tej wizycie z polecenia rządu zakonnice musiały ustąpić miejsca nauczycielkom świeckim, a w r. 1865 szkołę im zupełnie zamknięto i klasztor uznano za
nieetatowy. Również wskutek kasaty zakonów w r. 1865 do klasztoru łowickiego przybyły felicjanki, usunięte z domu zakonnego przy ulicy Daniłowiczowskiej w Warszawie, a w kilka lat później, w r. 1871 przywieziono tu bernardynki
z Przasnysza. Gdy wobec zamknięcia nowicjatu młodych sióstr nie przybywało,
a staruszki jedna po drugiej wymierały, w r. 1898 zostały tylko 3 zakonnice i te
z polecenia rządu 12 lipca t.r. wywieziono do klasztoru pp. bernardynek do Wielunia, gdzie też wkrótce życie zakończyły. Po skasowanem zgromadzeniu łowickiem zostały tylko wspomnienia i prace s. Julji Nowakówny, która 56 lat
przepędziła w murach klasztoru (zm. w 1878 r.), a słynęła jako znakomita hafciarka. Jej roboty, bardzo piękne, uważane za arcydzieła w swym rodzaju, znajdują się w licznych kościołach, do których rozsyłała je jako dary.
Ponieważ przy kościele został ks. rektor, więc rząd moskiewski część klasztoru, przylegającą do wielkiego ołtarza, oddał do jego użytku; resztę zaś, w której projektowano urządzić szpital dla obłąkanych, tymczasowo obrócono na
mieszkania prywatne – dla urzędników i ubogich rodzin. Wskutek tej gospodarki
został zniszczony nie tylko gmach klasztorny, ale i piękny ogród, obfitujący we
wczesne i wyborowe gatunki różnych warzyw i owoców, tak że za czasów zakonnic firmy warszawskie, jak to Bracia Wróbel, stale czynili w nim znaczne
zapotrzebowania.
W r. 1908 bernardynki z Wielunia: matka Gertruda Ciołkiewiczówna i matka Leonja Lewicka wszczęły starania u władz duchownych, aby zakonnice mo-
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gły wrócić do Łowicza87. Władze petersburskie już się przychylały do żądań
konsystorza archidiecezjalnego, ale podobno jenerał gubernator warszawski dał
nieprzychylną opinję i wszystko zostało po dawnemu. Zdawało się, że sprawa
wznowienia klasztoru pp. bernardynek na zawsze zagrzebana, tymczasem stało
się inaczej. Łowicz został zajęty przez Niemców i Zarząd Cywilny przy niemieckiem Generał Gubernatorstwie Warszawskiem wyraził zgodę na objęcie
przez bernardynki klasztoru, stanowiącego ich własność. Więc w lipcu 1918 r.
do Łowicza przybyły z Wielunia 3 siostry, zajęły swą dawną siedzibę i wznowiły życie zakonne. Obecnie jest już kilkanaście sióstr, a liczba zgłaszających się
z prośbą o przyjęcie ustawicznie się powiększa. Przełożona Gertruda Ciołkiewiczówna doprowadziła klasztor do porządku, pobudowała nowy dom na mieszkanie dla rezydentek i szkołę z internatem dla małych dziewczynek.
Kościół pp. bernardynek pod wezwaniem N. Marji Panny i św. Klary,
fundacji Marcina Sadowskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, był wymurowany
około 1650 r. przez mularza Poncjana. W r. 1811 z rozporządzenia władzy został
zamknięty, bo sklepienie jego, od stu lat mocno naruszone, groziło zawaleniem.
Wówczas Msza św. odprawiała się tylko dla zakonnic i to jedynie przed wielkim
ołtarzem. W r. 1812 kościół został gruntownie odrestaurowany i otwarty dla
wiernych. Restauracja jego była ponawiana przez Serafinę Wojtasiewiczównę
w latach 1864 i 1876; w tym czasie ołtarze: Pana Jezusa, św. Filomeny, św. Klary i św. Tekli zostały usunięte z kościoła na korytarze klasztorne. Ponieważ pod
koniec XIX wieku przez kilkanaście lat rektorem kościoła był ks. St. Siedlecki,
który następnie został marjawitą, więc jego współwyznawcy rościli sobie prawo
do tej świątyni; w r. 1906 w Wielki Poniedziałek urządzili na nią napad i chwilowo ją zagarnęli. Ale wobec groźnej postawy ludu katolickiego i wskutek interwencji władz rosyjskich w niespełna godzinę musieli z niej ustąpić.
Kościół jest jednonawowy i obecnie posiada 5 ołtarzy. W wielkim ołtarzu,
zbudowanym w stylu odrodzenia, przyozdobionym figurami świętych zakonników i zakonnic, jest umieszczony obraz dogmatyczny Niepokalanego Poczęcia
N. Marji Panny. Na pierwszym planie są przedstawieni SS. Joachim i Anna,
wyżej nad nimi z kielicha lilji występuje Niepokalana Dziewica, a nad nią widnieje pączek z wyobrażeniem Dzieciątka Jezus. Pomysł tego obrazu oryginalny,
wykonanie świetne, jest to podobno wierna kopja obrazu, który poprzednio
w tym ołtarzu się znajdował, a o którym przechowało się następujące podanie.
Podczas wojen szwedzkich jeden z nieprzyjacielskich jenerałów, wkroczywszy
do miasta, oddał je na łup żołnierzom, a sam ze swą siostrą nie wiadomo w jakim celu, udał się do kościoła panien bernardynek i zaczął go oglądać. Szwedka,
patrząc na powyższy obraz, ujrzała rzeczy niezwykłe, które przejęły ją zdumieniem i strachem, jenerałowi zaś przedstawił się on niezmiernie promieniejącym.
Nie mogąc sobie wytłumaczyć tego zjawiska, kazali przywołać zakonnice i za87

Śp. Rumuald Oczykowski energicznie i z całem oddaniem się sprawie popierał ich zabiegi.
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żądali wyjaśnienia. Co w rzeczywistości owa luteranka ujrzała, i o co mianowicie były zapytywane wystraszone siostry, i jakiej udzieliły odpowiedzi, podanie
milczy. To tylko wiadomo, że powyższy wypadek ocalił kościół i klasztor od
grabieży i zniszczenia, że siostra jenerała przy pożegnaniu z zakonnicami złożyła znaczną ofiarę, za którą nie tylko obraz wyzłocono, ale nadto odnowiono ołtarz i cały kościół. Obraz ten był malowany na drzewie. Z czasem drzewo zaczęło próchnieć, a i sama malatura doszła do tak opłakanego stanu, że zakonnice
przyjęły z wdzięcznością propozycję malarza-amatora, syna właściciela Głowna,
który podjął się obraz odrestaurować. Chęci były zacne, lecz wykonanie tak
nieudolne, że panny bernardynki w r. 1855 poleciły p. Jabłońskiemu wykonać
powyżej opisaną kopję, oryginał zaś spaliły. W drugiej kondygnacji ołtarza
znajduje się obraz św. Klary, przeniesiony z ołtarza rozebranego w r. 1863. Kraty żelazne, tu stojące, wykonano w fabryce Gostyńskiego w Warszawie około
1900 r. Po stronie epistoły stoi statua św. Elżbiety Węgierskiej i jest okno do
oratorjum klasztornego, w którem po usunięciu bernardynek z Łowicza, ks. St.
Siedlecki, ówczesny rektor kościoła, urządził kaplicę i w jej ołtarzu w r. 1902
dla uczczenia 25-lecia papiestwa Leona XIII umieścił obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, sprowadzony z Rzymu przez Karola i Stanisławę Makowskich. W kaplicy wisiał wówczas portret arcyb. Gruszczyńskiego, przeniesiony
z łowickiego klasztoru oo. bernardynów i portret nieznanego mężczyzny z literami S. T., herbem Rogala i datą 1651 r., przewieziony z praskiego klasztoru
panien bernardynek.
Za wejściem do oratojjum (obecnie objętego klauzurą, a więc niedostępnego dla zwiedzających) stoi figura św. Antoniego, ufundowana w r. 1900 ze składek na podziękowanie Bogu za ocalenie kościoła od zaboru przez Moskali.
Dalej mamy ołtarz z obrazem św. Antoniego i Matki Boskiej Bolesnej;
w r. 1877 umieszczono w nim rzeźbiony krucyfiks, przeniesiony z rozebranego
ołtarza, który stał w prezbiterium. W drugiej kondygnacji jest obraz św. Elżbiety
węgierskiej. Obok znajduje się ołtarz z obrazem Przemienienia Pańskiego, odnowionym w r. 1863 przez Walerego Jodłowskiego. Na ołtarzu stoi figura Najśw. Serca Jezusowego, a przed 1919 r. po jej bokach stały figury: Serca Najśw.
Marji Panny i św. Michała Archanioła, ofiarowane przez Michała księcia Radziwiłła z Nieborowa i żonę jego Marję z Zawiszów.
Przy wielkim ołtarzu po stronie ewangelji stoi statua św. Klary, dalej znajduje się wejście do zakrystji. Przy ambonie mamy figurę św. Franciszka z Assyżu, patryarchy zakonu, a za nią ołtarz z obrazem na zasuwie tegoż św. Franciszka, pędzla L. Jabłońskiego z 1855 r. Obraz główny wyobraża Matkę Boską
Anielską. Ołtarz ten odnowiono w r. 1874 kosztem Kazimierza Urbanka z Bochenia. W okresie Bożego Narodzenia na nim ustawiają szopkę, stosownie do
zwyczaju, przyjętego po kościołach zakonów św. Franciszka.
Stojący za nim ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej został przeniesiony
z zamkniętego kościoła księży bernardynów. Wielka liczba wotów, wiszących
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niegdyś przy obrazie była dowodem wdzięczności za otrzymane łaski. W r. 1872
odnowił go Walery Jodłowski z Warszawy.
Na ścianach kościoła wiszą obrazy: św. Filomeny, usunięty z ołtarza, rozebranego w 1876 r.; św. Ekspedyta męczennika i inne. Przy kropielnicy stoji nadzwyczaj stara statua Pana Jezusa Miłosiernego, okrytego purpurowym płaszczem z 2 wotami. Były też i stacje Drogi Krzyżowej, sprawione w r. 1745 kosztem Marcina Bracławskiego chorążego, i małżonki jego Agnieszki z Kuczborskich; obecnie wiszące sprawiono w r. 1907. Trzy okna kolorowe, sprowadzone
w r. 1904 z dawnego kościoła w Złakowie Kościelnym, wyobrażają Najśw. Marję Pannę Niepokalanie Poczętą i św. Apostołów Piotra i Pawła.
W skarbcu wśród wielu aparatów wyróżniają się: monstrancja srebrna, pozłacana, z figurkami Najśw. Marji Panny Niepokalanie Poczętej, św. Franciszka
i św. Klary (odnowiono ją w 1901 r.); relikwjarze ze szczątkami SS. Deodaty,
Fortunata, Kunegundy, Seweryna, Witalisa; ornat z 1695 roku, przetykany srebrem i złotem, opatrzony literami A. M. Ł. Z. S. F.; słup na nim haftowany złotem z wyobrażeniem św. Trójcy i N. Marji Panny (był wystawiony na wystawie
Marjańskiej w Warszawie w r. 1905). Dość ładna chorągiew biała, złotem haftowana, na której widzimy: z jednej strony Matkę Boską Niepokalanie Poczętą,
z drugiej – monstrancję i 2 aniołów adorujących – to pamiątka jubileuszu 1904
r., sprawiona z dobrowolnych składek, a wykonana w Płocku w zakładzie Feliksy Kozłowskiej.
Po roku 1898, kiedy zakonnice zostały wywiezione z Łowicza, w dolnym
korytarzu klasztoru, przytykającym do kościoła, ustawiono ołtarzyk z obrazem
Matki Najświętszej, trzymającej na ręku Dzieciątko Jezus. Jest to kopja obrazu
cudownego w Lublinie, który jak podanie niesie, w 1644 r. przez 3 dni płakał
krwawemi łzami. Obecnie, gdy zakonnice wróciły do klasztoru, korytarz został
zamknięty dla publiczności.
Na zewnątrz kościoła jest wmurowana płyta marmurowa, poświęcona pamięci Franciszki Kiejdon Sikorskiej, zmarłej w r. 1831. Na cmentarzu procesjonalnym stoi na podstawie murowanej, dość wysokiej statua Najśw. Marji Panny,
wzniesiona w r. 1842 przez Ludwika i Wiktorję Pomykalskich.
W dzwonnicy murowanej, o dwóch wieżyczkach, wystawionej w r. 1861
staraniem przełożonej Serafiny Wojtasiewiczówny wisiały 3 dzwony: z tych
jeden większy poświęcony przez Henryka hr. Platera sufragana łowickiego, miał
nadane imiona: Zygmunt August; i dwa małe dzwony, które zostały ofiarowane
w r. 1835 przez Wojciecha Śliwińskiego z Białynia. Niemcy zabrali je w czasie
ostatniej okupacji.
Minąwszy kilka posesji, spotykamy świątynię marjawicką, wzniesioną
w r. 1910 w stylu gotyckim podług planów Jana Zaze.
Na rogu ulicy Glinek, a Końskiego Targu znaleziono ślady ludwisarni.
W dawnej plebanji św. Leonarda, która tu stała, znajdowała się (jeszcze w 1882
r.) belka, a na niej wokoło gwiazdy były wyrżnięte litery: M. Ż. P. K. (co zna-
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czyło: Marcin Żelikowski, proboszcz Kirchowski) 1672 i napis: „Benedic Dne
Domu istam et omnes habitanti”.
Właścicielem tego domu pod koniec XIX wieku był znany antykwarjusz
dzieł w języku francuskim i zdolny sztukator, Olivier Hivonait, którego różne
charakterystyczne figury z gliny łowickiej były bardzo korzystnie sprzedawane
na wystawie Tow. Sztuk Pięknych w Warszawie. W r. 1914 granat niemiecki
rozbił domek zupełnie, więc resztę rozebrano, a na placu urządzono skład maszyn J. Sosnowskiego.

Koński Targ

Za tą posesją mamy kościół św. Leonarda, powszechnie zwany kościołem
św. Małgorzaty wskutek dorocznego odpustu na jej uroczystość (przypadającą
13 lipca).
Kościół ten w połowie drewniany, a w połowie murowany, podług papierów, jakie posiadamy (podpisanych w r. 1852 przez ks. Szymona Dzimińskiego,
kanonika, i Karola Pelletiego, budowniczego), jest najstarszym ze wszystkich
kościołów w Łowiczu i, po wystawieniu kolegjaty, „został oddany do użytku
wsiów okolicznych”.
Początek jego odnoszą do wieku XI, jednak daty erekcji jego nie wiemy, są
tylko ślady, że w roku 1624 Wojciech Zimny, gospodarz ze wsi Bobrowniki,
przystawił część drewnianą, a w dwa lata później Andrzej Kazimierz Cebrowski,
lekarz, aptekarz, i kronikarz łowicki, wystawił murowane prezbiterjum.

179

W r. 1635 kościół zgorzał wraz ze szpitalem, przy nim stojącym. W murowanej
zakrystji na sklepieniu przechował się napis po łacinie: „Dnia 20 czerwca 1618
roku”, a na belce, oddzielającej prezbiterjum od nawy – rok 1642.
Kościół w tym kształcie, jak go obecnie widzimy, wystawił ks. Paweł Kosicki, kanonik gnieźnieński, dziekan łowicki, zm. 1778 r.
W r. 1812 Francuzi urządzili w nim skład żywności. W r. 1906 został wyrestaurowany kosztem Wojciecha Żabki ze Swieryża, ale w czasie bojów pod Łowiczem w r. 1914 wiele ucierpiał od niemieckich pocisków. Niemcy zajęli go na
składy i dopiero w r. 1918 został doprowadzony do porządku i oddany do użytku
wiernych.
W wielkim ołtarzu jest rzeźbiony krucyfiks, który do roku 1887 stał na belce, oddzielającej prezbiterjum od nawy. (Pod krucyfiksem stała św. Magdalena.)
W drugiej kondygnacji ołtarza pomieszczono obraz św. Anny, który prawdopodobnie był w ołtarzu przeniesionym tu w r. 1557 wraz z całym funduszem
z kolegjaty przez ks. Ambrożego Rudzkiego, kanonika łowickiego, dr. medycyny. Na ołtarzu stoją 2 relikwjarze ze szczątkami św. Klemensa i św. Anny, a za
nimi – obraz, przedstawiający Wieczerzę Pańską. Jest to stare malowidło na
drzewie, z herbami Ciołek i Habdank; znaleziono je przy rozbieraniu bocznego
ołtarza św. Leonarda, w którym służyło jako podpora mensy.
W nawie stoją 3 ołtarze z drzewa lipowego, rzeźbione w stylu rococo i złocone; przeniesiono je z kaplicy misjonarskiej w r. 1886 wówczas, gdy ją zabierano na cerkiew. W ołtarzu po stronie zakrystji znajduje się obraz św. Leonarda,
pustelnika, malowany w r. 1904 przez ks. Stanisława Retkego, dziekana sokołowskiego, a wykończony przez Ar. Kazimierza Kowalewskiego z Sokołowa.
Obok tego ołtarza stoi ołtarz z obrazem św. Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzenia ks. ks. Misjonarzy i Towarzystwa Pań Miłosiernych.
Po przeciwnej stronie kościoła mamy ołtarz z obrazem św. Małgorzaty,
panny i męczenniczki; malowany w r. 1718, przedstawia świętą z kropidłem
w ręku, którem poskramia szatana, w postaci smoka wijącego się pod jej nogami. Poprzednio w tym ołtarzu był obraz św. Karola Boromeusza. Piąty ołtarz,
przeniesiony również z kaplicy prymasowskiej, z obrazem Nawrócenia św. Pawła już wrócił na dawne miejsce.
Na ścianach kościoła, na chórze i w zakrystji były porozwieszane różne obrazy i tak: Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus i św. Janem, usunięty z wielkiego
ołtarza; św. Karola Boromeusza, kardynała i arcybiskupa medjolańskiego, patrona kaplicy misjonarskiej w Łowiczu, i św. Leonarda, pustelnika, usunięte
z bocznych ołtarzy tego kościoła; św. Mikołaja, biskupa, usunięty z ołtarza
w kolegjacie. Przed wojną 1914 r. były jeszcze obrazy: św. Katarzyny, zdaje się
wotywny, a może nawet pędzla ks. Andrzeja Gorczyńskiego, wikarjusza kolegjackiego, i Matki Boskiej, malowany na desce, gruntowanej warstwą gipsu,
przepojonego klejem. Były też 2 portrety: jeden przedstawiał arcyb. Szembeka,
drugi mężczyznę w ubraniu czarnem, zapiętem pod szyję, z bukietem w ręku
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i sygnetem na palcu, włosy i broda były siwe, oblicze ujmujące. U góry portretu
był herb Ogończyk i litery H. L., a u spodu retorta, stojąca na piecyku, z którego
wydobywały się płomienie. Była też tablica metalowa z portretem i podpisem,
świadczącym, że Marcin Żelikowski, kanonik honorowy kolegjaty, proboszcz
kościoła św. Leonarda, przeżywszy lat 50, zmarł 2 kwietnia 1674 roku. Portretów tych i tablicy obecnie już nie widzimy.
W ścianie wewnętrznej kościoła jest wmurowana tablica marmurowa z napisem, iż w r. 1906 postawiono mur naokoło cmentarza z ofiar prawie samych
włościan i wyrestaurowano kościół z daru Wojciecha Żaby ze Swieryża.
W kruchcie przy kropielnicy miedzianej z 1778 roku stała figura drewniana,
przedstawiająca Pana Jezusa w postaci siedzącej, z głową wspartą na ręku, ukoronowanego cierniem, okrytego purpurą. Lud nazywa tego rodzaju figury „Miłosierdziem”, a przysłowie mówi: „Siedzi jak Miłosierdzie w murku”, bo dawniej
zwykle umieszczano je wewnątrz kaplic przydrożnych. Przy kościele stała
dzwonnica, spalona przez Moskali przy ich wyjściu z Łowicza. W niej były
umieszczone 3 dzwony, z których dwa pochodzą z 1670 roku, trzeci zaś został tu
przeniesiony z kaplicy misjonarskiej. W czasie zaboru dzwonów przez Niemców
ocalały one dzięki temu, że Jan Dołowicz z Zielkowic zakopał je pod ołtarzem;
po usunięciu tych wrogów z Polski zostały zawieszone w dzwonnicy kolegjackiej.
Kościół był otoczony cmentarzem, na którym od najdawniejszych czasów
chowano ciała zmarłych. W r. 1780 rozszerzono go, okopano, a arcyb. Ostrowski dopełnił jego poświęcenia, ale ponieważ znajdował się w śródmieściu, więc
około 1824 r. ze względów higienicznych został zamknięty. Były różne projekty
co do zużytkowania tego obszernego placu, aż w r. 1890 obrócono go na pole
orne. W r. 1915 Niemcy urządzili na niem składy paszy i punkt zborny aresztantów, dla których pobudowali odpowiednie szopy. W r. 1819 założono tu ogród
owocowy, który należy do proboszcza kolegjaty.
W czasie tych melioracyj zginęły wszelkie ślady grobów i teraz już nikt nie
umie wskazać, gdzie spoczywały zwłoki 4 oficerów strzelców konnych, którzy
należeli do Dekabrystów, i kiedy w r. 1825 w Petersburgu odkryto ich spisek,
aby uniknąć aresztowania, sami pozbawili się życia. Nie wiadomo też, gdzie
leżał Szyling, rządca pruski zamku arcybiskupiego, który zdjął z niego dach
ołowiany, a przez to przyczynił się do jego ruiny i obudził powszechną nienawiść.
Przy kościele św. Leonarda, tuż przy ulicy Koński Targ, w sąsiedztwie tzw.
wyjazdu Reineckego (gdyż w drugiej połowie XIX wieku Reineckowie mieli
w pobliżu swe posesje), opodal obecnej drogi wiodącej na dworzec Kaliski, stały
budynki kościelne. W nich mieściła się szkoła parafjalna, zostająca pod dozorem
kapituły i przez nią utrzymywana, i dopiero po r. 1807 przeniesiona do gmachu
Góry Pobożnej, oraz Instytut św. Leonarda, czyli Bartoszków, który w r. 1807

181

również umieszczono w kustodji przy kolegjacie, – wreszcie szpital dla ubogich, usługujących przy kolegiacie i kościele parafjalnym (tj. św. Leonarda).
Szpitale w Łowiczu są w ogóle bardzo dawne, ale mamy o nich tylko luźne
wiadomości. I tak wiemy, że od czasu ustanowienia kolegjaty tj. od roku 1433
istniał szpital kolegjacki, w którym mieścili się ubodzy, że w r. 1603 arcyb. Stanisław Karnkowski ustanowił Bractwo Miłosierdzia i nadał mu jako fundusz
dwa wójtostwa w Zabostowie Większym i Korabiu, dwie role we wsi Zielkowicach, drzewo z lasów arcybiskupich, ile potrzeba, i kamienicę, w której zamieszkali kalecy i ubodzy. Gdy kamienica zgorzała, kapituła wymurowała dom
szpitalny przy kościele św. Leonarda. Trudno jednak dociec, co znaczy wiadomość, iż Andrzej Kazimierz Cebrowski, który budował kościół św. Leonarda
„założył szpital pod temże wezwaniem i dobrze go wyposażył”. W r. 1635 szpital ten zgorzał, ale następnie został odbudowany. Budowa jego powtórzyła się
i w r. 1717, a w r. 1778 wymurowanie go kosztowało 6923 zł. p. 20 groszy.
Kanonicy łowiccy pamiętali o tej instytucji i zapisywali jej różne sumy,
czynili to i świeccy.
W r. 1820 w szpitalu znajdowało schronienie 15 ubogich: 8 dziadów i 7 kobiet w wieku od lat 48 do 85, którzy byli obowiązani do pewnej pracy przy kościele, więc dzwonili, pełnili służbę przy organach, opatrywali ciała zmarłych
itp. Wskutek zapisu arcyb. Wężyka śpiewali w kolegiacie po Lipściannie pieśń
Boga Rodzicę; stosownie do warunku, podanego przy zapisie Jerzego Barszcza,
kupca i obywatela łowickiego, śpiewali też przed Ogrójcem (w kolegjacie)
i modlili się za dusze zmarłych.
W r. 1831 przy fortyfikowaniu miasta przez wojska rosyjskie dom szpitalny
uległ zniszczeniu, co zaś stało się z ubogimi nie wiadomo, dość że w kilkanaście
lat później fundusze Bractwa Miłosierdzia kapituła przekazała szpitalowi, nowo
założonemu przez prałata Tadeusza hr. Łubieńskiego, zaś dla służby kościelnej,
czyli tzw. świątników (było ich 12) pobudowała za zapisane na ten cel pieniądze
dom wygodny na grobli za Bzurą. W ten to sposób i Bractwo Miłosierdzia
i szpital św. Leonarda przestały istnieć.
Ponieważ już pisaliśmy o szpitalu św. Jana, oo. bonifratrów, oo. bernardynów, szpitalu przy kościele św. Ducha, przy kościele św. Leonarda, więc dla
uzupełnienia tego przedmiotu dodamy, że oprócz wyżej wymienionych istniał
jeszcze tzw. szpital św. Benona, ufundowany w r. 1748 przez arcyb. Krzysztofa
Szembeka, a przeznaczony na wsparcie podupadłych rzemieślników i na wychowanie młodzieży rzemieślniczej.
Aby zaś przedstawić całokształt dobroczynnej działalności duchowieństwa
łowickiego, wspomnimy, że oprócz tych szpitali, Bractwa Miłosierdzia, Góry
Pobożnej, zakładu dla Bartoszków, szkół parafialnych, szkół pijarów była jeszcze fundacja posagowa, albowiem jeden z kanoników zapisał 2000 czerwonych
złotych, od których procent rozdzielano na wyposażenie „cnotliwych, a ubogich
dziewic”.
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Za drogą do dworca Kaliskiego, na podwórzu posesji N. 8 w r. 1912 odbyła
się wystawa rolnicza. W bramie tegoż domu, podczas okupacji niemieckiej, jakiś
artysta-malarz, żołnierz czy oficer, podpisany „Artur Roch, Berlin Charlottenburg” wymalował sepją 4 obrazy przedstawiające: na jednym trzech Niemców
siedzących na przodzie działa ciągnionego pod górę przez rozhukane rumaki. Na
drugim – na wzgórzu stoi posągowa postać krzyżacka w płaszczu, oparta na
mieczu, w dole zaś od krańców widnokręgu ciągnie się las bagnetów i nieprzejrzane mrowie prusactwa, u góry zaś widnieje napis: „Wir Deutsche fürchten
Gott – sonst nichts auf der Welt” (My Niemcy boimy się Boga – poza tym niczego na świecie). Na trzecim – polska wieś i podjazd niemiecki. Na czwartym –
wdziera się Prusak na szczyty z wysoko wzniesionym sztandarem niemieckim,
nad nim widnieje „krzyż żelazny”, niżej zaś napis: „Ob Felsund Eiche splittern,
Wir werden nicht erzittern” (Chociaż się skały i dęby pokruszą – my nie zadrżymy!).
– Cóż powiesz teraz – panie Arturze Rosch?
Pod N. 12 mieści się Spółka Budowlana „Gospodarz”.
Na końcu ulicy Koński Targ, gdzie dawny Ujazdów i trakt do Warszawy,
pod N. 18 wśród ogrodu (w guście angielskim), założonego przez jenerała Stanisława Klickiego w r. 1824, stoi gotycki pałacyk, postawiony przez tegoż
jenerała, który przed r. 1830 ze strzelcami konnymi kwaterował w Łowiczu. Do
tej budowy jenerał użył cegły z rozebranego zamku arcybiskupów i na zewnątrz
tak pałacu, jak i warowni kazał porozmieszczać przeniesione stamtąd tablice
marmurowe to z napisem („Mequandam Uchański”... podany przy opisie zamku
jako III), to z herbem Jastrzębiec, z literami N. D. i rokiem 1562, to z herbami
Habdank i Pomian; przeniesiono tu i witraże zamkowe, z których część obecnie
przechowuje się u A. Strzałeckiego w Warszawie. Jenerał urządził w pałacyku
bibliotekę i zbrojownię z kompletnem uzbrojeniem na stu jeźdźców. W salach
stały popiersia: Tadeusza Kościuszki, jenerała Klickiego i wiele innych; wisiały
portrety królów polskich, hetmanów; arcyb. gnieźnieńskich itd. Znajdowały się
i meble pamiątkowe po Józefie Zajączku, jenerale, namiestniku Królestwa Polskiego (zm. 1826 r. w Warszawie). Nad odrzwiami głównego wejścia było wyryte hasło „Nihil desperandum” i herb, wyobrażający na tarczy dwa dęby, obok
lew z koroną na głowie, wyskakujący zza muru, na którym są 3 gwiazdy –
a w górze nad hełmem – pawie pióra. Ma to być herb jenerała Klickiego, który
dyplomem z d. 26 marca 1812 r. wyniesiony przez Napoleona do godności barona cesarstwa, otrzymał i inny herb w miejsce Prus I. Obecnie i napis i herb
zostały zasłonięte przez przybudowaną werandę. W sali na I piętrze przechował
się przed kominkiem rok 1824 – to data wystawienia pałacyku. Przy domu
głównym stała kaplica w stylu gotyckim, zbudowana z kamieni przez architekta
Karola Krauze. Po przeciwnej stronie drogi Klicki zaczął wznosić małą warownię, o której Klementyna Hoffmanowa napisała: „Będzie ona wizerunkiem najlepszej fortecy i praktyczną poda naukę naszym Inżynierom. Już jedna jej wieża
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gotowa, tak pięknie urządzona, tyle zajmujących rzeczy w sobie zamyka, że jeżeli reszta jej odpowie, będzie to znakomita pamiątka, a warownia Klickiego
wraz z męstwem jego, nauką, dobroczynnością temu imieniowi wieczną pamięć
zapewni”. Wspomniana wieża, wysoka na 31½ łokcia, ma w średnicy 5 i 3/8
łokcia; była zamykana na drzwi żelazne, kute, przeniesione również z zamku
prymasowskiego. Na murze była tabliczka marmurowa z napisem: „Karol Krauze r. 1822”. Wież miało być 4, jak to wskazują odkopane fundamenty. Ale nieszczęśliwy przebieg rewolucji 1831 r. nie dozwolił przeprowadzić rozpoczętych
planów. Po śmierci Klickiego (zmarł we Włoszech 1847 r.) pałac i warownia
przeszły w obce ręce, straciły swe znaczenie i uległy przekształceniu. Z czasem
pałac i kaplicę przerobiono na mieszkania, a od strony dziedzińca wystawiono
drewnianą przybudówkę. Zaś warownię w r. 1859 Kojsiewicz, Gawiński i S-ka
przerobili na młyn parowy, który już w 1868 r. wskutek zachwianego kredytu
był nieczynny. W r. 1872 na publicznej licytacji kupili go Aleksander Epstein
i Dawid Rozenblum i ci po dokonaniu gruntownej restauracji i przybudowywaniu 3-piętrowego murowanego budynku, puścili w ruch88. W r. 1907 młyn zgorzał, i pozostała tylko wieża i sterczące ściany.
Jeżeli wyjdziemy poza miasto, na przedmieście zwane Zielkówką, to pod
N. 15 spotkamy młyn parowy Moszka Lejby Żelechowskiego, wystawiony
w r. 1909, a dalej, już za plantem linji żelaznej obwodowej kaliskiej – gorzelnię
i rektyfikację, wymurowaną w r. 1913 przez biuro budowlane Karola Maciejki
pod technicznym nadzorem Mieczysława Rothsteina, studenta politechniki
lwowskiej.
Do posesji młyna SS-ów Rosenbluma należy ogród, zwany jeneralskim, bo
niegdyś był również własnością Klickiego. W części tego ogrodu i na placu,
zwanym Okólnikiem, na którym podczas jarmarków odbywał się przegląd koni,
przyprowadzonych na sprzedaż, w r. 1858 i 1859 urządzono wystawę inwentarza. Zaś w r. 1860 i 1861 na łączce, znajdującej się w tym ogrodzie, urządzono
teatr letni, w którym trupa Barańskiego, następnie Lechowskiego, dawała stale
przedstawienia sceniczne, a Józef Cybulski, komik, odbył pierwszy debiut.
Na rogu ulicy Tkaczew, gdzie obecnie ruiny domku, spalonego w roku
1914 wskutek nieostrożności niemieckich żołnierzy, w r. 1783 był zajazd sławetnych Zawadzkich. Do nich należały i dalsze posesje-zajazdy, w których Prusacy w r. 1795 urządzili szpital na 500 łóżek. Ich własnością była też i stajnia
(obecnie Koński Targ N. 1), która następnie przeszła do Bergerów; w niej
oprócz wielu innych trup i Pfejfer z towarzystwem krakowskiem dawał przedstawienia, a Chomiński artysta się popisywał. Około 1879 r. Straż Ogniowa
przerobiła ją na stałą salę teatralną. Po wystawieniu teatru na ulicy Podrzecznej,
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W r. 1880 młyn był ubezpieczony na 52 tys rs; miał 3 kotły, 3 kamienie, 4 pary cylindrów stalowych, 1 parę porcelanowych i motor o sile 50 koni; zatrudniał 23 ludzi, a roczna jego produkcja
wynosiła 117 350 rubli.
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sala ta stała się zbyteczną, więc urządzono w niej fabrykę maszyn i narzędzi
rolniczych Jana Sosnowskiego i Bronisława Chodubskiego. Bergerowie, ludzie
wykształceni, wielcy miłośnicy sceny i protektorzy artystów, mieli w swym
ogrodzie ładną pasiekę, składającą się ze stu uli.
Mur domu narożnego przy wejściu w ulicę Warszawską to ślad dawnej
bramy Kirchowskiej, wystawionej w r. 1584 kosztem miasta wskutek polecenia
arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego. Nad bramą była wieżyczka, do której
zamykano przestępców. Pod N. 11 znajduje się sklep Robotniczego Stow. Spożywców powiatu Łowickiego.
W r. 1882 na ulicy Warszawskiej zwracał uwagę dom N. podówczas 48
(obecnie 3), albowiem do jego budowy użyto cegły z rozebranego „grobowca
złudzeń” w Arkadji. Kamienica w Rynku N. 6 (dawniej 46) była niegdyś własnością kupca Jerzego Barszcza, a po jego śmierci przeszła na własność córki
jego, Magdaleny, żony szlachetnego Andrzeja Zawadzkiego, wójta i kupca łowickiego. Syn jej Antoni Barnaba Zawadzki, późniejszy właściciel tej kamienicy, świadczył bardzo wiele dobrego biednym mieszkańcom Łowicza i okolicy
i pomiędzy wielu zapisami dobroczynnemi, jakie poczynił, polecił złożyć
w Banku 750 rs. na 5%, z warunkiem, ażeby procent od tej sumy obracano na
opłacanie kosztów kuracyjnych w szpitalu powiatowym za chorych, którzy
chcieliby ratować swoje zdrowie, a nie mają funduszu, ani na opłacenie lekarza,
ani apteki. W podziemiu kamienicy, obwiedzionej niegdyś łańcuchami, był
skarbiec z oryginalnemi drzwiami z XVIII wieku, które miały sekretny zamek;
w nim stała skrzynia żelazna z zamkiem o 12 ryglach, przymocowana do podłogi, i 4 łańcuchami do ścian. Skrzynka ta obecnie znajduje się w Muzeum Starożytności im. Wł. Tarczyńskiego.
Przed r. 1865 na parterze miała pomieszczenie kasa okręgowa, która stąd
została przeniesiona do domu ks. ks. emerytów. W pięknym lokalu na I piętrze
zatrzymywali się panujący rosyjscy, a w 1825 r. mieszkał tu książę Konstanty89.
W dziedzińcu stał browar.
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Ponieważ na przestrzeni pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami odbywały się manewra wojskowe, więc w Łowiczu co kilka lat bywali cesarze rosyjscy i wielcy książęta ze swemi świtami.
Również i wskutek położenia miasta na drodze za granicę bywali tutaj ci niemili goście. I tak:
w r. 1818 był cesarz Aleksander I, w r. 1825 wielki książę Konstanty; w r. 1830 nocowała żona
cesarza; w r. 1833 w czasie jarmarku św. Mateusza Mikołaj I z namiestnikiem Królestwa i świtą;
w r. 1834 był Mikołaj I, ale tylko w towarzystwie dwóch adjutantów; w r. 1835 przejeżdżał wielki
książę Albert pruski; w październiku t.r. był tu znów Cesarz z żoną i namiestnikostwo; w 1840
roku w przejeździe do Niemiec była córka cesarza; w tymże roku w powrocie z wód zagranicznych cesarzowa z cesarzewiczem; w r. 1849 i 1850 był Mikołaj I, który odwiedzał wojsko obozujące pod miastem; w maju i czerwcu 1851 r. Mikołaj I z żoną i wielkimi książętami, z Fryderykiem Wilhelmem IV, królem pruskim i książętami niemieckimi kilkakrotnie odbywał przegląd
II korpusu; w r. 1876 przyjmowano tu księcia Mikołaja Mikołajewicza, a w r. 1904 Mikołaj II
żegnał wojsko, idące na wojnę japońską.
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Dom parterowy na rogu Rynku a Wjazdowej, to dawny hotel Warszawski,
którego piętro rozbił granat niemiecki w 1914 r. Datuje on swoje istnienie od
czasu, jak złodzieje zaczęli robić podkopy do wyżej wspomnianego skarbca
w sąsiedniej kamienicy. W 1863 r. w lokalu na I piętrze mieściło się rosyjskie
biuro naczelnika wojennego; tu więc były przeprowadzane śledztwa, tu namawiano wieśniaków, aby wyrzekłszy się katolicyzmu, przyjęli prawosławie,
a spłyną na nich różne łaski cesarskie. Na te namowy jeden z księżaków, występując w imieniu gromady, dał tak charakterystyczną odpowiedź, że treść jej
warto zanotować. Mianowicie powiedział, że jeżeli kto w zamian za jego krowę
daje mu nie tylko drugą, ale w dodatku i cielaka i dopłatę, to on słusznie z tego
wnioskuje, że ta ofiarowana krowa niewiele warta, kiedy do niej aż tyle dodają –
i nie chce jej, ale woli swoją zatrzymać. Tak samo i z wyznaniem: jeżeli do prawosławia dodają, i pieniądze, i łaski cesarskie to wątpliwa jego wartość, więc też
księżacy innej wiary nie chcą i zostaną przy katolicyzmie.
Za stajnią tego hotelu, w dziedzińcu przy ulicy Wjazdowej stała budowla
średniowieczna, zaciekawiająca umysły mieszkańców, czem była pierwotnie.
Krążyły o niej rozmaite opowiadania. Jedni twierdzili, że to była kaplica książąt
mazowieckich, inni, że ormiańska lub grecka, wystawiona dla kupców, przyjeżdżających na jarmarki, inni szli dalej, upatrując w tym zabytku lożę masońską,
lub grób masoński, w którym właściciele tej posesji chowani byli. Inni wreszcie
uważali go za śpichrz na zboże. M. U. Ustimowicz, urzędnik biura cenzury rządowej, który napisał w języku rosyjskim monografię: „Łowicz, starożytna rezydencja i własność prymasów polskich”90, dopatrywał w tym budynku cerkiew
prawosławną i domagał się w pismach jej odbudowania. Dopiero Władysław
Łuszczkiewicz, profesor malarstwa, zasłużony badacz dzieł sztuki, w pracy pt.
„Turma więzienna z XIII wieku w Łowiczu”, ogłoszonej W N. N. 21, 22 „Wiadomości Numizmatyczno-archeologicznych” dowiódł, że to była turma więzienna, zabytek z XIII wieku. W Łowiczu sądownictwo spoczywało w ręku starosty,
ustanowionego z ramienia arcybiskupa, który przez królów polskich miał nadane
prawo miecza. Wykonywanie sprawiedliwości odbywało się na miejscu. Skazanych na powieszenie prawdopodobnie tracono poza miastem w miejscu, gdzie są
nasypy piaskowe, zwane górami Szubienicznemi; zaś skazanych na ścięcie karano za bramą miejską Kirchowską, na placyku, gdzie obecnie jest urządzona
pompa przy ulicy Koński Targ. Miasto miało własnego kata „mistrza sprawiedliwości”, który podobno mieszkał w pokoiku nad bramą Kirchowską; ostatni
z nich, zwany Michałkiem, był nawet wzywany do Łęczycy dla wykonania wyroków sądowych. Tych przestępców, którzy mieli odsiedzieć wieżę, umieszczano w omawianej budowli, bądź to w lochach piwnicy, bądź na piętrze w nadzwyczaj niskiej izdebce, lub w ciemnicy na poddaszu, zależnie na jaką karę wi90

„Łowicz, drewniaja rezidencija i władienije Primasow Polszi. (lstoriczeskaja zamietka). Warszawa 1894 g”.
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nowajca został skazany. W r. 1867 budowlę rozebrano, a na piramidzie pozostałych gruzów ustawione krzyż z kutego żelaza, trójpoprzecznicowy papieski, taki
jakiego używali arcybiskupi gnieźnieńscy od 1515 r. z racji tytułu legatów papieskich. Zapewne krzyż ten stał poprzednio na szczycie tej budowli, jako na
własności arcybiskupów. Z czasem i piramidę rozrzucono, niszcząc wszelki ślad
ciekawej budowli91.
Dom na rogu ulicy Wjazdowej i Tkaczewa – to były hotel Kujawski zwany
następnie „hotel de Wilno” wystawiony w r. 1838 przez Małgorzatę Wielecką.
Był na nim rok 1830 i litery F. E. W. W stajni, należącej do tej posesji, w lutym
1866 roku grała trupa Henryka Modzelewskiego, a w r. 1867 towarzystwo Sulikowskiego.
Przed wojną 1914 r. mieściło się tu Tow. Wzajemnego Kredytu Handlowo
Przemysłowe. Po przeciwnej stronie ulicy Tkaczew na rogu ul. Wjazdowej widzimy składy Domu Handlowo-Ekspedycyjnego St. Klejna i S-ki, a dalej dworzec kolejowy, z którego wyruszyliśmy na obejrzenie miasta.
Przechadzka nasza po prymasowskim grodzie skończona, poznaliśmy jego
stan teraźniejszy, wyrobiliśmy sobie pojęcie o jego życiu dawnem. Przed nami
staje pytanie: A jaka będzie przyszła dola Łowicza?
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Krzyż stał się własnością śp. Romualda Oczykowskiego i był przez niego przechowywany,
obecnie znajduje się w Muzeum Starożytności.
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NOTATKI UZUPEŁNIAJĄCE
o działalności Rady Miejskiej i mieszkańców Łowicza
podczas okupacji niemieckiej 1914-191892
W grudniu 1916 roku władze niemieckie naznaczyły wybory do Rady miejskiej podług ordynacji Hindenburga. Stosownie do regulaminu wyborczego
i wyżej wymienionej ustawy, wybory odbyły się na zasadach kurjalnych. Podzielono ludność na 3 kurje:
I kurja: przemysłowcy kupcy, rzemieślnicy i handlarze. Do tej kurji
gremjalnie zapisywali się żydzi w celu przeprowadzenia swoich kandydatów, co
się też stało; w następnych kurjach przepadli. Liczba zapisanych wyborców do
tej kurji wynosiła 1012 osób. 617 żydów i 395 chrześcijan. Wobec tego ani jeden chrześcijanin z tej kurji nie wyszedł.
II kurja: właściciele domów, inteligencja i wolne zawody; zapisanych było
166 osób: 152 chrześcijan i 14 żydów. Nie świadczy to jednak, że w owe czasy
nie było żydowskich właścicieli domów, lecz ci jako przeważnie kupcy zapisali
się do I kurji.
III. sfery robotnicze; zapisało się 320 osób, 216 chrześcijan i 104 żydów.
Listy sporządzone były w Magiracie, przez urzędników niemieckich i pod
ich wpływem ludność podzielona była na dwie przynależności państwowe:
przynależność państwowa Polska i przynależność państwowa żydowska (Jüdische) to była nowość wprowadzona przez niemców, na co była specjalna rubryka.
Zapisy rozpoczęto dnia 4 grudnia 1916 r., trwały one 10 dni; same wybory
naznaczono na 15 stycznia 1917 r.
Do przeprowadzenia wyborów wyznaczony został z urzędu przez prokuratora niemieckiego sądu okręg. Pauera, wydział wyborczy złożony z prezydium
i 6 asesorów.
Prezydjum stanowili: pp. Emil Balcer przewodniczący, Bronisław Łagowski i Efroim Rozenkranc, na których ciążyła odpowiedzialność za dokładne
i sumienne przeprowadzenie wyborów.
Z kurji pierwszej wyszło, jak było do przewidzenia, 6 żydów większością
głosów, pomimo jednogłośnego głosowania ze strony chrześcijan.
Z kurji drugiej i trzeciej wyszło po 6 chrześcijan, razem 12-u, przy głosowaniu trzeciej kurji żydzi robili formalną nagankę na chrześcijan, podlegających
ich wpływom i koniecznie chcieli wprowadzić do rady swoich zwolenników,
aby mieć większość. Energiczna postawa chrześcijan i przeciwakcja przeszkodziły temu; gdy zauważyli, że swoich zamiarów nie przeprowadzą, cofnęli się
i do głosowania w kurji III wcale nie przystąpili.
Co to jest solidarność żydowska!
92

Dodatek Wydawcy.
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Pochód z okazji 3 Maja, ul. Podrzeczna, 1916 r.

Dnia 14 marca 1917 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie
Rady Miejskiej. Burmistrzem został mianowany kapitan Lerner, drugim Burmistrzem p. Franciszek Balcer. Ławnikami z wyborów byli pp. Leon Gołębiowski,
Bronisław Łagowski, Edward Nowakowski i Gabrjel Skowroński. Członkami
Rady Miejskiej z wyborów zostali: pp. Franciszek Brzeski, Karol Rybacki, ks.
Cichocki, Roman Kluge, M. Kisieliński, Mateusz Tatarzyński, S. Wardyński,
Ludwik Lipiński, J. Kaliński, St. Masztanowicz, Pstruszeński Wiktor, J. Sosnowski, J. Wartski, Granica, J. Żelechowski, Anatol Wekstein, Resenkrantz
i J. D. Zilberberg.
Prezesem Rady został zatwierdzony p. Franciszek Brzeski, sekretarzował
p. Ludwik Lipiński.
Pierwszy przemówił po niemiecku I burmistrz Lerner, następnym mówcą
był dr Lotze, kreisschef powiatu Łowicko-Sochaczewskiego. Dr Lotze w przemówieniu swoim zaznaczył, że choć nie wszystkich zadawalnia ten samorząd,
jednak jest to pierwszy krok i przy dobrych chęciach dużo tu zrobić można. Po
tych dwóch przemówieniach przewodniczący Brzeski wręczył kapitanowi Lernerowi deklarację podpisaną przez wszystkich radnych, którą tenże przyjął do
wiadomości. Deklaracja zawierała orzeczenie, że jakkolwiek Rada przystępuje
do czynności podług ówczesnej ordynacji, lecz nie godzi się na nią i żąda, aby
burmistrz nie był naznaczany, lecz wybierany z łona członków Rady, jak rów-
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nież protestuje przeciw istnieniu jenerał-gubernatorstwa Warszawskiego, żądając przywrócenia Królestwa Polskiego z połączonych trzech zaborów.
Drugie posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się 19 marca 1917 r. Przeczytano deklarację, wręczoną na pierwszym posiedzeniu, po czym nastąpił dialog
pomiędzy burmistrzem Lernerem i jednym z radnych:
— Co to jest zjednoczona Polska?
— Cała; ze wszystkich dzielnic. To znaczy z Krakowem.
— A może i z Poznańskiem?
— Rzekłeś, panie!
— A Berlinem też?
— Nie, Berlina nie chcemy.
Na 3 posiedzeniu 26 marca 1917 r. wysłano adres do tymczasowej Rady
Stanu i do Rady Stołecznego miasta Warszawy.
Od 14 maja 1917 r. protokóły Rady Miejskiej zaczęto pisać tylko po polsku
(poprzednio musiano pisać w 2 językach).
Dnia 4 lipca 1917 r. władze niemieckie za działalność szkodliwą dla Państwa niemieckiego zamknęły towarzystwo „Piechur”. Pozwolenie na założenie
gimnastycznego Towarzystwa pn. „Piechur” otrzymał od władz okupacyjnych
ks. kanonik Niemira i p. Franciszek Balcer.
Pierwsze ogólne zebranie odbyło się 8 grudnia 1916 roku. Do Zarządu wybrano: pp. Franciszka Kominka (jako kierownika) Tadeusza Wierusza Kowalskiego (prezes), Zyg. Przybylskiego (skarbnik), Gerarda Zwolińskiego (sekretarz) i Jana Kowalskiego.
Zarząd wynajął mieszkanie w domu Ed. Szmidta (przy ulicy Podrzecznej),
zorganizował lekcje gimnastyki (oddzielny komplet żeński) i fechtunku.
W lutym 1917 r. p. Kowalski zrzekł się przewodnictwa, pozostając nadal
w Zarządzie, prezesem został p. G. Zwoliński.
W tym czasie siedzibę towarzystwa przeniesiono na Mostową N. 3. Tu odbyło się trzecie ogólne zebranie dla wyboru zarządu. Skład tego zarządu był
następujący: prezes p. Władysława Łagowska, skarbnik Antoni Herde, sekretarz
Marceli Łabęcki, E. Kamenc i Jan Kowalski.
Przez cały czas istnienia „Piechura”, wrzała gorączkowa praca, w lokalu
Towarzystwa odbywały się zebrania pol. Stronnictwa Ludowego, P. O. W., pomocniczych Komitetów Wojskowych, Koła Demokratycznego, wykłady o Polsce Współczesnej dla włościan, ćwiczenia fechtunkowe i gimnastyczne i zebrania towarzyskie. Aż w dniu 3 lipca 1917 r. żandarmerja niemiecka aresztowała
p. Kominka, komendanta 11. obwodu i okręgu P. O. W. i instruktora „Piechura”,
a nazajutrz przeprowadzono rewizję w lokalu Towarzystwa (nic nie znaleziono –
gdyż wszystko uprzątnięto zawczasu) i Towarzystwo zamknięto. Majątek „Piechura” tj. szpady, maski, rękawice, drabiny itp. przekazano czasowo Tow. Krajoznawczemu aż do utworzenia się tow. gimnastycznego.
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Na 13. posiedzeniu Rady Miejskiej 10 lipca 1917 r., przewodniczący Fr.
Brzeski zrzekł się swej godności i na jego miejsce został zatwierdzony p. Karol
Rybacki.
Dnia 1 września 1917 r. nastąpiło w Łowiczu otwarcie Sądu Okręgowego.
Prezesem był zamianowany p. Franciszek Głowacki, członkami pp. F. Bogatko,
Czermiński i Rudzki, prokuratorem p. Janusz Smogorzewski, i przyznać należy,
że sąd od razu stanął względem niemców na stanowisku niezależnym, zyskał
zaufanie społeczeństwa widzącego teraz dopiero, co to jest sąd bezstronny – po
sądach rosyjskich i niemieckich. Szkoda tylko, że Łowicz niedługo cieszył się
tym sądem, który już w dniu 30 marca 1922 r. ze względów oszczędnościowych
został skasowany.
Dnia 13 października 1917 r. wieczorem między godz. 5 a 6-ą niemcy zabrali w kościele po-Pijarskiin piszczałki z organów.
Dnia 15 t.m. miał się odbyć uroczysty obchód zgonu Kościuszki. 14 t.m.
ukazały się odezwy (hektografowane), porozlepiane na murach i parkanach,
następującej treści:
„OBYWATELE!
W dniu jutrzejszym mamy obchodzić rocznicę zgonu Kościuszki. My, Polacy w wolnej, niepodległej, darowanej nam przez cara niemieckiego Ojczyźnie.
Ładnie ta wolność wygląda! Wczoraj okradziono z organów kościół Pijarów,
jutro może żołdacy okradną kolegjatę. A więc nie do pochodu stawajmy – jeno
z kamieniami, z czym kto może w garści, dla obrony kościołów naszych. Precz
ze złodziejstwami Niemców”.
16 października 1917 r. zabrano piszczałki z organów w kościele ś-go Ducha.
14 lutego 1918 r. około 6-ej wieczorem zostały porozlepiane po murach
i doręczone we wszystkich biurach polskich i instytucjach, sklepach, warsztatach
odezwy następującej treści:
„OBYWATELE!
Rozwiały się kłamstwa, jakiemi były słowa aktów 5 listopada i 12 września,
oczom naszym ukazała się brutalna pięść krzyżacka, ćwiartująca ponownie
ciało Polski...
Dłużej milczeć nie można!
Niechaj krzyk bólu i gniewu, co wzbiera w piersi synów, miłujących Ojczyznę, dobędzie się na zewnątrz, jako zapowiedź niezłomnego trwania przy
sztandarze Zjednoczonej Niezawisłej Polski, choćby za cenę krwi i ofiary. Hańba tym, którzy lękiem powodowani tłumić go będą!
Wzywamy wszystkich mieszkańców m. Łowicza i okolicy, by protestowali
przeciw gwałtowi, jakim jest nowy rozbiór Polski! Dnia 15 b.m. winny stanąć
wszystkie instytucje społeczne czy prywatne, biura, warsztaty, szkoły, i sklepy
winny być zamknięte.
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Kto nie usłucha wezwania, ten, znaczy się, dobrowolnie stanie w szeregu
tych, udziałem których będzie pogarda polaków.
Łowicz, 14 lutego 1918 r.
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska Partja Socjalistyczna
Polska Organizacja Wojskowa”.
Ludność usłuchała wezwania, prawie wszystkie instytucje nie pracowały,
a sklepy były zamknięte. Nad ranem 15 lulego wybito kamieniami szyby
w urzędzie powiatowym. Za wprawienie szyb zapłacić musiał Magistrat. Na
miasto nałożona została kontrybucja w wysokości 10 000 marek.
Na 23. posiedzeniu 20 grudnia 1917 r. drugi burmistrz p. Fr. Balcer zakomunikował, że I burmistrz kapitan Lerner podał się do dymisji. Rada miejska
postanowiła wybrać pierwszego burmistrza i przedstawić go do zatwierdzenia.
Na 24. posiedzeniu 19 stycznia 1918 r. ławnik p. Leon Gołębiowski zakomunikował, że został mianowany pierwszym burmistrzem.
Na 25. posiedzeniu 5 lutego t.r. Rada wybrała na wakujące po Gołębiowskim miejsce ławnika inżyniera Tadeusza Wierusza-Kowalskiego, kierownika
oddziału Ubezpieczeń Wojennych.
Na 26. posiedzeniu 14 lutego 1918 r. uchwalono protest przeciw wyłączeniu Chełmszczyzny z Królestwa Polskiego na konferencji pokojowej w Brześciu.
Dnia 2 kwietnia 1918 r. niemcy zabrali i rozbili dzwony kolegiackie.
Dnia 4 kwietnia zabrano dzwony od ś-go Ducha.
Na 31. posiedzeniu 11 kwietnia 1918 r. na miejsce ustępującego ławnika
p. G. Skowrońskiego wybrano d-ra Edmunda Burschego, pastora, którego niemcy oddali pod sąd za wrogie jego występowanie przeciwko bezprawiu i gwałtom
pruskim.
Na 32. posiedzeniu 1 sierpnia 1918 r. utworzono komisję dla regulacji miasta.
Na 36. posiedzeniu 5 września 1918 r. zatwierdzono zaciągnięcie pożyczki
na kupno domu na Rynku imienia Kościuszki, dla pomieszczenia Muzeum Tarczyńskiego. W tymże czasie prezes Rady Rybacki wraz z burmistrzem Gołębiowskim i drugim burmistrzem Balcerem Franciszkiem, skorzystawszy z okazji, iż pierwszy burmistrz nie zajmował lokalu w magistracie mieszkając
w swym folwarku na Korabce – przeprowadzili projekt zwalenia szeregu ścian
i urządzili piękną salę radziecką z herbem państwa i pelikanem – herbem Łowicza, z herbami wszystkich województw, oraz portretami Kościuszki, Sienkiewicza, Staszyca, Kazimierza Wielkiego i prymasa Łaskiego. Lokal ten stale zajmowali prezydenci za czasów rosyjskich i niemieckich i dopiero dzięki powyższej okoliczności można go było przerobić, gdyż w każdym innym razie żaden
z burmistrzów nie zgodziłby się wyrzec pięknego bezpłatnego lokalu wraz
z usługą i opałem, gdy tymczasem posiedzenia Rady odbywać się musiały
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w ciasnym kancelaryjnym pokoiku, publiczność zaś mogła się mieścić jedynie
w przedpokoju lub na schodach.
Na 38. posiedzeniu 10 listopada 1918, gdy niemcy zaczęli się łamać, utworzono komitet bezpieczeństwa.
Na 18. posiedzeniu 25 listopada 1918 r. Rada, przyjąwszy do wiadomości
rezygnację Zarządu Magistratu, zobowiązała go do pełnienia obowiązków, dopóki nowa ordynacja Rządu Polskiego nie będzie wydaną. Następnie sama zrzekła się swych mandatów i rozwiązała się prosząc władze o zarządzenie nowych
wyborów.
Nowe wybory do Rady miejskiej odbyły się w dniu 9 marca 1919 r. pod
przewodnictwem Sędziego Sądu Okręgowego p. Feliksa Bogatko. Wskutek
połączenia się socjalistów z żydami ilość radnych listy narodowej była mniejszą,
mianowicie z listy P.P.S. wybrano 7 osób, z listy żydowskiej 8, z listy narodowej 9. Radzie z urzędu przewodniczy burmistrz, którym jest obecnie Dr S. Stanisławski.
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