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WYSTAWA „ZABYTKI NAD BZURĄ Z LOTU PTAKA"

Łowicz, Rynek Kościuszki wraz z  otoczeniem . Ze zbiorów  Ośrodka Dokum entacji Z abytków  w  Warszawie. Fot. W Stępień 1991 r. 

Kościuszki Square w ith environs. From the coll. o f  the Centre for the Docum entation M onum ents in Warsaw. Photo: W. Stępień 1991

W trakcie sesji popularnonau
kowej pt. „Łowicz w środowisku 
kulturowym ”, odbywającej się 28 
października 1996 r. w muzeum 
w Łowiczu, zaprezentowana zosta
ła wystawa fotograficzna „Zaby
tki nad Bzurą z lotu ptaka w obiek
tywie Wiesława Stępnia” . Inicja
torem zarówno sesji jak i wysta
wy był Zarząd Główny Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami — 
Komitet Ochrony Zabytków nad 
Bzurą.

Wystawa obejmuje 40 — głów
nie barwnych — fotogramów oraz 
planszę tytułową o formacie 30 x 
40 cm oprawnych w ramki o wy
miarach 40 x 50 cm. Wykonana 
została z negatywów pochodzących 
ze zbiorów Ośrodka D okum enta
cji Zabytków w Warszawie au to
rstwa Wiesława Stępnia, dyrekto
ra Regionalnego Ośrodka Studiów 
i Ochrony Środowiska Kulturowe

go w Łodzi, który od lat w ten 
sposób dokumetuje zabytki archi
tektury z terenu całego niemal 
kraju. Na wystawie znajdują się 
również fotografie z negatywów 
własnych autora.

Pomysłowdawcą wystawy, au
torem scenariusza i komisarzem 
wystawy był Feliks Ptaszyński, 
Prezes Komitetu Ochrony Zaby
tków nad Bzurą. Komitet działa
jący od siedmiu lat postawił przed 
sobą zadanie  upowszechnian ia  
wśród społeczeństwa spraw zwią
zanych z popularyzacją tradycji, 
zabytków architektury, pamiątek 
historycznych, środowiska natu
ralnego i kulturowego miejscowo
ści położonych nad Bzurą. Zada
nia te realizowane są przez różno
rodne formy, jak: szkolenia, odczy
ty, wystawy, sesje popularnonau
kowe czy upamiętnianie miejsc zwią
zanych z historią tego regionu.

Przedstawiając fotogramy 25. 
miejscowości z lotu ptaka organi
za torzy  chcieli zwrócić uwagę 
społeczeństwa na ten intersujący, 
cnoć zapewne niecodzienny spo
sób spojrzenia na zabudowę histo
ryczną tego regionu: układy urba
nistyczne miast i wsi, założeń pała- 
cowo-ogrodowych i poszczegól
nych obiektów zabytkowych usy
tuowanych w bogatej zieleni.

Przegląd najbardziej interesu
jących obiektów rozpoczynają fo
togramy franciszkańskiego zespo
łu klasztornego w Łagiewnikach, 
położonego na obszarze wielkiej 
Łodzi, z dobrze widocznymi za
budowaniami kościoła i klasztoru 
z XVIII w. oraz otaczającym je la
sem, na obszarze którego zlokali
zowane są źródła rzeki Bzury. N a 
stępne ujęcia to wczesnośrednio
w ieczne  g rodzisko  i kolegiata  
w Tumie pod Łęczycą oraz zabu
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dowa miasta Łęczycy z dobrze 
zachow anym  średniow iecznym  
układem urbanistycznym i pozo
stałościami zamku królewskiego. 
Do interesujących, choć może po 
wszechnie nie znanych dawnych 
m iast,  p o zb aw io n y ch  obecnie  
praw miejskich, należą np. Piątek, 
na rynku którego  znajduje się 
pomniczek symbolizujący geome
tryczny środek Polski, czy wieś 
O rłów  z grodziskiem wczesno
średn iow iecznym  z loka lizow a
nym na łąkach nad rzeką. Miej
scowość ta do 1865 r. posiadała 
status miasta powiatowego. Podo
bną historię ma również położona 
opodal Sobota, ze słabo wpraw
dzie rozwiniętym, ale czytelnym 
średn iow iecznym  ro z p la n o w a 
n iem , g o ty c k o - re n e sa n so w y m  
kościołem parafialnym przy ryn
ku i zameczkiem na Kopcu.

Jednym z najlepiej udokum en
towanych na wystawie miast jest 
niewątpliwie Łowicz ze swą histo
ryczną zabudową, z dwoma pla

cami rynkowymi i dominantami 
kościołów i klasztorów oraz rui
nami dawnego zamku biskupie
go. Ciekawie z lotu ptaka przed
stawia się położony na skarpie 
nadrzecznej Sochaczew z ruinami 
zamku kasztelańskiego, czy wieś 
Brochów z obronnym kościołem 
pw. św. Rocha i założeniem dwor- 
sko-parkowym. Podobnie powie
dzieć można o fotogramach zespo
łu pałacow ego w N ieborow ie ,  
klasycystycznego pałacu w Wale- 
wicach usytuowanego w krajobra
zowym parku z przyległymi zabu
dowaniami gospodarczymi, w k tó
rych mieści się słynna stadnina 
koni, czy dworu w Borowie, miej
scu urodzenia premiera W łady
sława Grabskiego. Przegląd zaby
tków nad Bzurą zamykają fo to
gramy z widokiem na Wyszogród 
w miejscu, gdzie Bzura wpada do 
Wisły, oraz położony opodal Czer
wińsk z romańską bazyliką pod 
wezwaniem N M P i zespołem za

budowań klasztornych (por. ił. na 
okładce).

Wystawa, choć z konieczności 
w dużym skrócie ukazująca histo
rię tego regionu, została dobrze 
przyjęta przez miejscową społe
czność. Z zainteresowaniem oglą
dano znane sobie obiekty, ale p o 
kazane inaczej — w ujęciu z góry; 
podziwiano współistnienie archi
tektury z bogatą szatą roślinną.

Fotogramy znad Bzury prezen
towane były dotychczas w siedzi
bie T O n Z  w Warszawie, w m u
zeach w Łowiczu i Łęczycy, a w naj
bliższym czasie pokazane zostaną 
w muzeum w Kutnie. Organizato
rzy przewidują eksponowanie ich 
w przyszłości we wszystkich pozo
stałych placówkach muzealnych 
nad Bzurą. Łatwa do transportu 
wystawa (mieści się w samocho
dzie osobowym) stanowi dobrą ilu
strację do odczytów oraz prezento
wania na posiedzeniach gminnych 
rad poświęconych ochronie zaby
tków.
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