
Warszawa, 23 stycznia 2018 r. 

 

Protokół piątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, 

Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn 

 

Dnia 18 stycznia 2018 r. odbyło się piąte posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn. Było to pierwsze 

spotkanie z cyklu „Małe ojczyzny – w stulecie odzyskania niepodległości”, 

którego istotą jest prezentacja wspólnot lokalnych. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz 

przedstawiciele gminy Łochów, a także Zespół Gwizdalanki i Kapela 

Łochowska. Otwierając posiedzenie Zespołu, jego przewodnicząca, senator 

Maria Koc podkreśliła, że nasza wspólna wielka ojczyzna składa się z ogromnej 

liczby małych ojczyzn, w których budowane są postawy patriotyczne, 

pokazujące wzory postępowania, pracy u podstaw, które poprzez lokalny 

patriotyzm uczą przywiązania i miłości zarówno do swojego regionu, jak i do 

całego kraju.  

Pierwszą część posiedzenia poświęcono prezentacji Kutna i okolic. 

Podkreślono, że Kutno to miasto wyróżniająca się ze względu na wieloletnie 

budowanie tożsamości lokalnej. Bardzo mocno przyczynia się do tego 

działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które za cel obrało 

sobie poznanie swojej małej ojczyzny, zachowanie jej dziedzictwa kulturowego 

dla następnych pokoleń, edukowanie lokalnej społeczności na temat historii 

własnego miasta i regionu. Wśród wielu różnorodnych działań Towarzystwa 

odnaleźć można pielęgnowanie historii związanych z lokalnymi bohaterami czy 

organizowanie Święta Pułkowego, przypominającego o stacjonującym 

w mieście w okresie międzywojennym 37. Łęczyckim Pułku Piechoty. 

Prowadzone są również badania naukowe poświęcone historii Kutna i powiatu 

kutnowskiego, wydawany jest rocznik „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”. 

Wybijane są medale pamiątkowe – w serii „Generalskiej” poświęcone 

bohaterom września 1939 r. oraz Bitwy nad Bzurą, a w serii „Ludzie 

i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej” - znanym osobom związanym z Kutnem. 

Kultywowana jest pamięć i dbałość o zabytki i dzieła sztuki, ale również 

pielęgnowanie tradycji stylu kutnowskiego w rzeźbiarstwie. Organizowane są 



liczne imprezy dla mieszkańców miasta i okolic - gry miejskie, rajdy po Kutnie 

– wspierające i pobudzające ciekawość własnego regionu.  

Drugim zaprezentowanym na posiedzeniu regionem była miejsko-wiejska 

gmina Łochów, która wykorzystując naturalne warunki okolicy, postawiła na 

rozwój turystyki. Położenie, pomiędzy dwoma rzekami, pośród lasów sprawiło, 

że wielu mieszkańców pobliskich dużych miast, głównie Warszawy, spędza tu 

wolny czas. Możliwość zbierania grzybów czy wędkowania przyciąga 

spragnionych ciszy i spokoju. Dlatego gmina postawiła na rozwój i 

wykorzystanie swego potencjału naturalnego, opartego na doskonałym 

położeniu, w czystym środowisku. Rozwija się turystyka rowerowa, doskonale 

funkcjonuje Ośrodek Kultury w Łochowie. Organizowane są różnego rodzaju 

przedsięwzięcia, mające na celu zachowanie dorobku kulturowego regionu, jak 

chociażby plener malarsko-rzeźbiarski pt. Dwory i pałace doliny Liwca – kraina 

pędzlem i dłutem tworzona. Doskonale działa znajdujące się w Gwizdałach 

Muzeum Gwizdka, z ekspozycją klasycznych gwizdków, wykonanych 

z różnych materiałów (drewno, glina, metal), gwizdków branżowych 

(sportowych, kolejarskich, policyjnych), technicznych (m.in. od parowozów 

oraz czajników) oraz instrumentów dętych (fujarki, ligawki, trąbki), 

organizujące również dla chętnych warsztaty garncarsko-ceramiczne. 

Odrestaurowano Pałac Łochów, przygotowując go wraz z Folwarkiem Łochów 

do celów turystycznych.  

Posiedzenie pod koniec uświetniły występy dwóch zespołów z regionu – 

Gwizdalanek oraz Kapeli Łochowskiej. Oba zespoły pielęgnują lokalne tradycje 

i dzięki ich działalności udało się ocalić od zapomnienia znaczną część 

muzycznego folkloru Ziemi Łochowskiej. 

 

BSS (D.W.) 


