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Pierwsze miejsce dla pracy o Szarych Szeregach
W niedzielę w sali
barokowej łowickiego
muzeum rozstrzygnięty
został konkurs
„Książka Roku Łowicz
i Ziemia Łowicka”
im. Jana Wegnera.
Rozdanie nagród uświetnił
koncert chopinowski w wykonaniu Łowickiej Orkiestry Kameralnej. Była to już siódma
edycja konkursu organizowanego przez Łowicki Ośrodek Kultury. Nagrodzone zostały najciekawsze pozycje książkowe,
które ukazały się na przestrzeni ubiegłego roku. Do konkursu
zgłoszono siedem tytułów.
Werdykt był niespodzianką. Aż do momentu ogłoszenia
znany był tylko czterem osobom zasiadającym w jury pod
przewodnictwem Aliny Owczarek-Cichowskiej, byłej dyrektorki Biblioteki Miejskiej w Łowiczu i historyka książki zarazem.
W pracach jury brali udział
również Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum

w Łowiczu, Renata Frączek –
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu oraz
Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury. Na zwycięzców czekały
nagrody ﬁnansowe w wysokości 1,5 tys. zł. Jury postanowiło
przyznać jedną nagrodę główną
i jedną nagrodę specjalną. Alina Owczarek-Cichowska podkreśliła, że rok 2009 był bardzo
udany, jeśli chodzi o ilość wydawnictw traktujących o Łowiczu i Ziemi Łowickiej.
Tytuł książki roku oraz nagrodę ﬁnansową otrzymała książka
„Szare Szeregi w Powiecie Łowickim” będąca pracą zbiorową
pod redakcją Kazimierza Szymańskiego. Przedstawia ona
wysiłek łowickiego harcerstwa
w walce z okupantem w czasie II wojny światowej i jest tym
samym – jak oceniono – wartościowym uzupełnieniem historii ruchu oporu w Łowickiem.
Niewątpliwym walorem książki jest bogaty materiał faktograﬁczny. Stanisław Teleman,
prezes Stowarzyszenia Szarych
Szeregów, współautor nagrodzonej książki pytany o to, ja3&,-"."
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Jarmarki
w twórczości
Chełmońskiego
Jarmarki – tak brzmi tytuł nowej wystawy czasowej poświęconej twórczości Józefa Chełmońskiego, którą będzie można
oglądać w łowickim muzeum
od 24 czerwca do 29 sierpnia.
Wystawa będzie przedstawiała motywy targów i jarmarków
w twórczości Chełmońskiego,
urodzonego w Boczkach Chełmońskich, wybitnego malarza
reprezentującego realizm. Obejrzeć będzie można oryginalne
obrazy ze zbiorów prywatnych
– „Na jarmarku” i „Jarmark
na Kresach”, kilka reprodukcji
oraz katalog uwzględniający
inne pozycje artysty.
Wernisaż wystawy odbędzie
się 24 czerwca o godzinie 12.
Słowo wstępne wygłoszą: Andrzej Bryk i Tadeusz Matuszczak. Ten drugi jest autorem publikacji dotyczących twórczości
Chełmońskiego. O oprawę
muzyczną zadbają uczniowie
z I LO im. Józefa ChełmońskieUE
go w Łowiczu.
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kie znaczenie ma dla niego wygrana w konkursie powiedział:
– Przede wszystkim to jest spełnienie obowiązku. Działamy
w stowarzyszeniu Szarych Szeregów już 25 lat, w sierpniu obchodzić będziemy jubileusz.

W naszym statucie jest obowiązek propagowania idei Szarych
Szeregów. Wydanie tej książki
to w głównej mierze spełnienie
tego założenia.
Jury konkursu przyznało po
raz pierwszy nagrodę specjal-

ną dla wydawnictwa. Za swój
dotychczasowy wkład w wydawanie książek o tematyce łowickiej otrzymał ją Wiesław
Kacprzak właściciel ﬁrmy Poligraﬁa s.c., z którego drukarni tylko w ubiegłym roku wy-

szło pięć książek traktujących
o Łowickiem. O przyznaniu nagrody zadecydowała solidność
i estetyka wydawanych publikacji oraz jakość szaty graﬁcznej, którą przewodnicząca konkursowego jury porównała do
wydawnictw
biblioﬁlskich.
Wiesław Kacprzak odbierając
nagrodę zapowiedział, że będzie jeszcze lepiej, ponieważ
wydawnictwo rozwija się z pomocą unijnych funduszy i uruchomiło niedawno nowoczesną
maszynę poligraﬁczną.
Po wręczeniu nagród w koncercie z okazji Roku Chopinowskiego wystąpiła Łowicka Orkiestra Kameralna i jej goście.
Był to już piąty występ muzyków w tym cyklu. Został przygotowany na orkiestrę, jak i na
solowe partie, głównie w oparciu o utwory polskiego kompozytora, ale znalazło się w nim
również kilka dzieł innych znanych światowych twórców muzyki klasycznej. Koncert poprowadził grający na kontrabasie
Bohdan Fudała. Na fortepianie
zagrała Dorota Mazurkiewicz.
Gościem wieczoru była sopranistka Ewa Smerecka.
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