
Uchwała Nr LVI/376|20ż2
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. |Zpkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. IJ. z 2022 r. poz. 1526), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalności kulturalnej

(Dz. U. z2020 t. poz. Ł94, z2079 r. poz.2020) oraz art.8 ust. 2 pŁł2 i art. 17 ustawy z dnia

27 czerwca I99] r. o bibliotekach (Dz. lJ. z ż0I9 r. poz. 1479, z 2022 r. poz. 1700) Rada

Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu nadaje się imię ks. prał. Stefana

Wysockiego.

§ 2. W Statucie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu stanowiącym zńączńk
nr 2 do UchwaĘ Rady Powiatu Łowickiego Nr XXXIX|234|2002 z dnia 27 lńego 2002 r.

w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i nadania statutu,

zmienionym Uchwałą Nr XXVII/196lż012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
29 sierpnia 2012 rokuw sprawie: zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu,
wprowadza się następuj ące zmiarry:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał, Stefana Wysockiego w Łowiczu zwarta dalej

., B ibl ioteką" j est powi atową instytucj ą kultury. "
2) §2 otrzymuje brzmienie:

,.§ 2

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu działa
w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 t. poz. 1419
zpóźn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 pńdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z2020 r. poz. I94 zpóźn. zm.),

3) ninieiszego statutu."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchadzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewódźwa Łódzkiego.
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uzasadnienie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu jest samorządową instytucją kultury,
dla której organizatorem jest Powiat Łowicki, dziaŁającą na podstawie aktu o jej utworzeniu
oraz statutu nadanych Uchwałą Nr XXXIł234|2002 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 lńego 2002 rokl w sprawie utworzęnia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
i nadania statutu. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu spełnia wńną rolę w lokalnym
środowisku kulturalnym powiatu łowickiego. W roku ż}2}Biblioteka obcho dzi}}-lecie swojej
działalnośct. Z tego względu zasadnym jest nadanie jej imienia, które wyrózni ją spośród
innych placówek.

Z inicjaĘwąnadaniaPowiatowej Bibliotecę Publicznej w Łowiczu imienia ks. Prałata
Stęfana Wysockiego wystąpiło Łowickie Towarzystwo Przyjaciół NaŃ poparte przezZarząd
Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu. Zarząd Powiatu Łowickiego
pozytywnie zaopiniował złożony w tej sprawie wniosek.

Ksiądz PrałatStefan Wysocki będzie godnym patronem instytucji promującej takwńne
wartości jak szacunek do słowa pisanego, wiedzai nauka oraz wychowanie młodych pokoleń,
co potwierdzŃ swą postawą Ęciową oraz dokonaniami. W 2004 r. przekazŃ Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Łowiczu znacmlą część swego księgozbioru naukowego (ok. 6 tys.

wol. wraz zregńami), co dla nowopowstałej placówki było niezwykle cennym darem.

Ksiądz Prałat Stefan Wysocki (1,928-2017) należń do grona najwybitniejszych postaci
Łowicza. Tu się urodziŁ, spędził dzieciństwo, młodość i do końca Ęcia utrzymywał stały
kontakt zŁowiczęm. Od 1937 r. rwiązany z harcerstwem. W czasie II wojny światowej był
żołnieruem Szarych Szeregów, dzińń w łowickiej konspiracji. W 1945 r. uczestniczył
w brawurowej akcji na więzienie NKWD w Łowiczu. Związków z harcerstwem nigdy nie
utracił: był kapelanem Szarych Szeregów (1980), harcmistrzem (1999), Przewodniczącym
Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2002) a także członkiem Rady ds.

Kombatantów i Osób Represjonowanych (2004). Po wojnie wstąpił do seminarium, zaś
święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r. W 19]ż r. zostŃ mianowany proboszczem Parafii
Opatrmości Bożej w Warszawie-Wesołej. W I99ż r. został prałatem Kapituły Kolegiackiej
w Radzyminie. Pracowń przede wszystkim z młodzieżą szkolną i akademicką. Jako jeden

z pterwsrych podjął inicjatywy duszpasterskie o charakterze turystycznym. W Wesołej
rozbudował kościół, ozdobiony za jego staraniem, polichromiarni Jerzego Nowosielskiego,
stworzył pokuźną bibliotekę, wybudował dom rekolekcyjny i powołał Fundację ,,Gniazdo
Rodzinne", której dziełem jest Dom Opieki Społecznej. Za różnorodną dzińalność zostń
odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej (1984), Krzyżem PaĘzanckim (1995), Złotym
Krzyżem Zasługi (|999), Medalem Pro Memoria (2005) orazKrzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2008); uhonorowano go tytułami: Weterana Walk (I999),Zasłużonego dla
Miasta Wesoła oraz Honorowego Obywatela ŁowiczaQa}O; był równieżIauręatemNagrody
Miasta Stołecznego Warszawy (2007).

Nadanie Powiatowej Bibliotece Publicmej w Łowiczu imienia księdza Prńata Stefana
Wysockiego byłoby godną formą zachowania o nim pamięci nie tylko jako o hojnym darczyńcy
i społeczniku, ale tez o Polaku patriocie, który całym swoim Ęciem starał się słuĘć wolności
i prawdzie. Człowiek wielkich zasług, hojności i pokory.


