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 W 1923 roku Łódzkie Towarzystwo Wydawnicze „Kompas” wydało Ucieszną książeczkę dla grzecznych dzieci 

- Od wiosny do wiosny napisaną przez Pawła Hulkę–Laskowskiego, rok później, w nakładzie 3000 egzemplarzy 

ukazała się książeczka Uciechy lata – wesołe opowiadanie i obrazki dla dzieci ułożył Paweł Hulka – Laskowski.  

 Czytałem wcześniej książki Pawła Hulki – Laskowskiego, autobiograficzny Mój Żyrardów i Księżyc 
nad Cieszynem. Autor miał wielki dar, bo potrafił swoimi opisami chwycić czytelnika mocno za serce. 

Rzeczywistość opisywana przez Pawła Hulkę-Laskowskiego jest mocno osadzona w trudnej i twardej rzeczy-

wistości przełomu XIX i XX wieku, osobiste wspomnienia często czyta się ze ściśniętym gardłem. W trakcie 

lektury Mojego Żyrardowa uświadamiamy sobie, że w czasach, gdy rytm życia robotniczej osady wyznaczał 

dźwięk fabrycznych syren, dzieci w zasadzie traktowane były jak mali dorośli. Dzieciństwo było krótkie, 

a obowiązki i praca ponad siły często odciskały się twardym piętnem na psychice i kondycji fizycznej naj-

młodszych.  

 Być może doświadczenia z własnego dzieciństwa sprawiły, że Paweł Hulka-Laskowski zajęty pisaniem 

poważnych artykułów o tematyce religijnej i społecznej oraz tłumaczeniami, znalazł czas by napisać kilka 

książeczek dla dzieci. W ten sposób, obok dwóch wspomnianych wyżej pozycji autor napisał jeszcze ksią-

żeczki pt Wędrówka Piotrusia z królewiczem słonkiem w krainie baśni oraz Jak Basia mała z Jasiem  
i Hanią wędrowała, wesołe opowiadania dla małych dzieci. Prawie sto lat od ukazania się pierwszej po-

ciesznej książeczki dla dzieci, w ramach obchodów roku Pisarza Pawła Hulki- Laskowskiego, Muzeum 

Mazowsza Zachodniego przygotowało wydanie Uciech lata i Od wiosny do wiosny.  Niezmienną cechą 

dziecięcego charakteru zarówno sto lat temu jak i dzisiaj są spontaniczne zachowania i skłonność do zabawy.  

Jestem przekonany, że zarówno dzieci jak i dorośli odnajdą na radosnych kartach książki mnóstwo inspiracji  

do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
Bogusław Nietrzebka
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Marzeniem ambitnych absolwentów była praca 

w kantorku, znajdującym się przy oddziale zakładów 

lub w kantorze głównym, który kojarzył się z wiel-

kim prestiżem i wysokim wynagrodzeniem. Było to 

miejsce, które wśród młodzieży i robotników wzbu-

dzało ambiwalentne odczucia, przede wszystkim 

podziw i strach. W kantorze przydzielano miejsca 

zatrudnienia, podejmowano najważniejsze decyzje, 

dotyczące funkcjonowania fabryki i dawano fajerant, 

czyli zwalniano z pracy. Budynek administracyjny 

był siedzibą kadry zarządzającej i wielokrotnie sta-

wał się obiektem otaczanym przez strajkujących ro-

botników, których protesty za czasów kierownictwa 

Karola Augusta Dittricha i jego syna Karola Dittri-

cha jr. były tłumione przez kozaków. Pomimo tych 

istotnych zrywów i buntu, mieszkańcy Żyrardowa 

postrzegali swoich pracodawców jako dobrych, 

choć rygorystycznych gospodarzy, którzy pilnowali porządku 

i byli wymagający, 

ale także udzielali 

pomocy i odnosili 

się do robotników z 

szacunkiem. Pater-

nalistyczny model 

zarządzania fabry-

ką przez kapitali-

stycznych przedsię-

biorców sprzyjał 

kontroli społecznej 

i silnie uzależniał 

robotników od wła-

ścicieli zakładów. 

Dla niektórych 

stanowił również 

szansę na poprawę 

jakości życia.

W czasie pracy

w fabryce Paweł 

H u l k a 

uczył się 

s a m o -

d z i e l -

nie, był 

b a r d z o 

ambitny 

i wykazy-

wał pasję 

poznawczą. Sam przygotował się do egzaminu matu-

ralnego opanował język czeski, łacinę i grekę. Zdolny 

i pracowity Paweł Hulka-Laskowski po ukończeniu 

szkoły fabrycznej rozpoczął pracę w kantorze tkalni. 

Po powrocie do domu, pomimo zmęczenia, uczył 

się języków obcych i zgłębiał literaturę. Wyczerpany 

nadmiarem obowiązków zaczął podupadać na zdro-

wiu. Gdy Karol Dittrich dowiedział się o jego talencie 

i problemach, sfinansował mu pobyt w sanatorium 

Frankenstein, a po kuracji ufundował stypendium na 

uniwersytecie w Heidelbergu. 

(...) Dittrich dowiedział się o mnie i zainteresował się mną bardzo 

serdecznie (...) zostałem wezwany do kantoru do dyrektora Garvie-

go, który z miejsca powinszował mi życzliwie i powiedział, że fa-

bryka wystarała się o paszport i że mam się szykować do podróży za 

granicę, zrazu do Czech północnych w okolice Rumburka, gdzie jest 

wspaniałe sanatorium Frankenstein, a potem...

- A potem, panie dyrektorze?

- Będzie pan studiował w jednym z uniwersytetów, jaki pan sobie 

wybierze.

Uszczypnąłem się mocno w udo, aby się przekonać, że nie śpię.

(P. Hulka-Laskowski, Mój Żyrardów s.141) 

Paweł Hulka-Laskowski jako młody jeszcze człowiek próbo-

wał swoich sił jako tłumacz. Zadebiutował w 1901 roku tłuma-

czeniem nowelki Svatopulka Čecha, Jastrząb kontra Hordliczka, 

drukowanej na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” jako dodatku 

do Biblioteki Dzieł Wyborowych. Używał odtąd pseudonimu li-

terackiego Laskowski (bo hulka po czesku znaczy laska)

Na Uniwersytecie w Heidelbergu w latach 1903 – 1908 

Paweł Hulka Laskowski studiował filozofię religioznawstwo 

i teologię. W czasie pobytu w Heidelbergu w 1906 roku oże-

nił się z żyrardowianką Kazimierą Uhlenfeld. Tam też uro-

dziła im się córka Elżbieta. 

Paweł Hulka – Laskowski wywo-

dził się z rodziny należącej do kościoła 

Braci Czeskich, którzy prześladowani 

za przekonania religijne na obszarze 

monarchii Habsburgów, schronili się 

w Polsce. Rodzina Hulków znalazła za-

trudnienie w wielkiej fabryce wyrobów 

lnianych w Żyrardowie. Ojciec Pawła – 

Józef Hulka był tkaczem, a jego matka 

Elżbieta z Howorków – przykręcaczką 

osnowy. W Żyrardowie zamieszkiwa-

nym przez przedstawicieli różnych na-

rodowości i wyznań, Hulkowie wtopili 

się w społeczność ewangelicko – refor-

mowaną, która w 1874 roku utworzyła 

na terenie miasta swój zbór. 

Paweł Hulka urodził się 25 czerw-

ca 1881 roku w Żyrardowie przy ulicy 

Wąskiej (obecnie Borucha Szulmana 10) 

W czasie gdy był dzieckiem, 

rodzice kilkakrotnie zmieniali 

miejsce zamieszkania. Naj-

pierw przeprowadzili się do 

domu Zysera u zbiegu ulic 

Karola Dittricha i Familijnej 

(obecnie Aleja Partyzantów 

i Józefa Mireckiego), a w 1888 

roku otrzymali mieszkanie w 

domu fabrycznym przy ulicy 

Średniej (obecnie Ks. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego). Paweł 

Hulka uczęszczał do ochron-

ki Fabrycznej, a następnie 

do trzyletniej szkoły elementar-

nej. Gdy miał 7 lat zmarła jego 

matka. Spadły na niego wów-

czas liczne obowiązki domowe.  

Pracowała od wczesnego dzieciństwa 

w fabryce, była przykręcaczką, rodziła 

dzieci, niańczyła je, czuwała nad nie-

mi po nocach, kładła jedno za drugiem 

do grobu i wreszcie poszła za niemi. Cięż-

ka praca, poronienie, krwotoki, suchoty 

i śmierć na czterdzieści lat przed kresem, 

o którym mówi psalmista. Trochę czyste-

go górskiego powietrza, obfite pożywienie 

i wypoczynek dostatecznie długi, mógł-

by ją uratować, ale takie rzeczy nie są 

dla ubogich przykręcaczek osnowy. (…) 

Ale gdy matkę zakopali na cmentarzu 

i gdy wszyscy zaczęli się rozchodzić, żal, 

który wyprzedził na długie lata zrozu-

mienie tragedii młodej robotnicy, chwy-

cił nas kościstą ręką za serca i wycisnął 

z nich bezradny płacz.(P. Hulka-La-

skowski, Mój Żyrardów s.14)

W 1892 roku Paweł Hulka – 

Laskowski ukończył szkołę fabryczną, (obecnie szkoła 

im. Marii Konopnickiej), wówczas rodzina Hulków znowu 

zmieniła miejsce zamieszkania, osiedlając się w domu przy 

ulicy Długiej (obecnie Bolesław Limanowskiego).

W ochronie tylko zabawa i tyle, żeby dzieciaki miały 

gdzie siedzieć, gdy ojcowie pracowali w fabryce. Natomiast 

szkoła - to już nie zabaweczki! Nie na tabliczce się tam pi-

sze, ale piórem na papierze. Trzeba uważać, bo tego, co źle 

napiszesz, już nie zliżesz, jak z tabliczki. A wydrzesz kar-

tę, to cię nauczyciel nauczy moresu. (P. Hulka-Laskowski, 

Mój Żyrardów s.60)

ł H lk L k ki P ł d dP

Paweł Hulka-Laskowski 1881 – 1946
Pisarz, tłumacz, publicysta, religioznawca,  

społecznik, żyrardowianin
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Bliskie sercu Pawła Hulki-Laskowskiego były sprawy pol-

sko – czeskie. Pochodzenie czeskie oraz głęboka wiedza o obu 

narodach uczyniły go orędownikiem bu-

dowania między tymi narodami mostów 

przyjaźni. Wiosną 1920 roku, w okresie 

skomplikowanych stosunków polsko – cze-

chosłowackich, Paweł Hulka-Laskowski 

z racji swej wiedzy i zainteresowań został 

powołany na stanowisko attache prasowego 

w Ambasadzie Polskiej w Pradze. Po rocz-

nym pobycie w Pradze wrócił do Żyrardo-

wa. W 1921 roku wraz z żoną Kazimierą 

wydawał niezależny tygodnik „Echo Żyrar-

dowskie”. Okres międzywojenny, to czas 

wytężonej pracy publicystycznej, krytycz-

noliterackiej i translatorskiej. Głównym 

nurtem jego publicystyki było religioznaw-

stwo i walka o prawa dla wolnomyślicieli, 

zdecydowanie zwalczał stereotyp „Polak-ka-

tolik”. Napisał na ten temat wiele polemicznych i odważnych 

artykułów. Jednym z nich była Spowiedź Kalwina  zamieszczona 

w „Wiadomościach Literackich” w 1935 roku. 

Hulka publikował również w wydawnictwach ewangelic-

kich, takich jak: „Głos Ewangeliczny”, Zwiastun Ewangelicz-

ny”, „Jednota”, „Pielgrzym Polski”, „Przegląd Ewangeliczny”, 

„Szlakiem Reformacji”, „Głos Prawdy”. W latach 1921 – 1924 

redagował wydawane przez baptystów w Łodzi pismo „Nowe 

Drogi”, które niemal w całości zapełniał swoimi artykułami, 

teksty podpisywał używając licznych pseudonimów: Lector, 

F. Rosica, T. Gruda, K. Howorko, W. Ciżma, St. Bolesławski, 

J. Oścień. Egzemplifikacją jego protestanckich przekonań re-

ligijnych i wolnomyślicielskich były 

dwie książki: Porucznik Regier wy-

dany w 1927 roku, w książce Hulka 

opisał problemy środowiska ewange-

lickiego we współczesnej Polsce. Dru-

ga publikacja to: Pięć wieków herezji

z autobiograficznym wstępem z 1938 

roku. Hulka przez cały okres mię-

dzywojenny utrzymywał ożywione 

kontakty ze środowiskiem i światem 

literackim, jego rozległa działalność 

publicystyczna znalazła wyraz we 

współpracy z licznymi czasopismami 

polskimi takimi jak: „Wiadomości 

Literackie”, „Tygodnik Ilustrowa-

ny”, „Kurier Literacko-Naukowy”, 

„Sygnały Epoki”, „Kultura”, „Pion”, 

„Skamander”, „Nowa Książka”, „Re-

publika”, „Czarno na Białym”, „Dro-

ga”, Dwutygodnik Literacki”, „Na-

przód”, „Rząd i Wojsko”.

Paweł Hulka-Laskowski zapisał się 

w historii również jako wybitny tłumacz znaczących dzieł lite-

rackich z różnych języków i o różnorodnej tematyce. Do waż-

niejszych tłumaczeń należą: z języka czeskiego Karela Čapka, 

Hordubal (1935), Meteor (1948), Życie zwyczajne (1935), Fa-

bryka absolutu (1947), Bożeny Němcowej, Babunia (1927). 

Z języka niemieckiego przetłumaczył Ernsta Kretschmera, Lu-

dzie Genialni (1934), Emila Ludwiga, Syn człowieczy (1929), 

Ameryka (1930). Z języka angielskiego przetłuma-

czył Jonathana Swifta, Podróże Guliwera (1924), 

Jamesa Fenimore’a Coopera, Pięcioksiąg przygód 

Sokolego Oka. Z języka francuskiego Martina du 

Garde, Rodzina Thibault (1938), z języka rosyj-

skiego Dmitrija Mereżowskiego, Napoleon (1930). 

Największy rozgłos przyniosło Hulce tłumaczenie 

Przygód dobrego wojaka Szwejka, Jaroslava Haška 

w 1931 roku, przez znawców literatury uznane za 

mistrzowskie.

Bardzo ważnym elementem działalności Pawła 

Hulki-Laskowskiego w okresie międzywojennym 

była kampania prasowa w obronie interesów ro-

botników żyrardowskich. Gdy fabryka odrodziła 

się z największych zniszczeń, przeszła pod zarząd 

francuskiego konsorcjum, którym kierował Mar-

cel Boussac. Według relacji Hulki-Laskowskiego: 

Rozbudowa fabryki została wstrzymana od razu i tak radykalnie, 

że nowy dom mieszkalny, który zaczęto budować pod zarządem 

państwowym, pozostał niedobudowany (...) Ignorowano życzenia 

klientów fabryki, produkowano tkaniny, na które nie było popytu, 

podnoszono ceny za wyroby. Oczywiście, że zbyt towarów musiał 

się zmniejszać wobec tego i że pracy było coraz mniej. (...) stosunki 

wzajemnej życzliwości i zaufania skończyły się nagle. Na czoło trosk 

nowego zarządu wysuwała się maszyna, racjonalizacja pracy przy 

zasadzie jak największej wydajności i jak najmniejszych kosztów. 

W nowych warunkach pracy człowiek stawał się nieuniknionym 

dodatkiem do maszyny, czemś w rodzaju tolerowanego zła. (P. Hul-

ka-Laskowski, Mój Żyrardów, s.327)

Metody funkcjonowania konsorcjum, 

poprzez wyzysk robotników, maso-

we zwalnianie z pracy oraz nadużycia 

finansowe, doprowadziły Zakłady 

Żyrardowskie na skraj bankructwa. 

Ciemiężeni robotnicy byli przez wła-

dze fabryki wykorzystywani i ignoro-

wani. Ich listy i petycje pozostawały 

bez odpowiedzi. Wrażliwy na proble-

my miejscowej ludności pisarz, zaczął 

w obronie interesów robotników pro-

wadzić kampanię prasową. Swoje arty-

kuły Hulka zamieszczał we wszystkich 

dostępnych mu pismach, w „Gaze-

cie Polskiej”, „Kurierze Porannym”, 

„Dzienniku Popularnym”, „Robot-

niku”, „Głosie Prawdy”, „Wiadomo-

ściach Literackich” i w wielu innych.

Dzięki jego osobistej interwencji 

i działalności publicystycznej sprawa 

żyrardowska stała się znana opinii pu-

blicznej w kraju, co skłoniło rząd Pol-

ski do zbadania i rozwiązania problemu. 

Opowieść Pawła Hulki-Laskowskiego pt. Mój Żyrardów 
kończy się w 1934 roku, wówczas Sąd Okręgowy w Warszawie 

ustanowił ponowne przejęcie Zakładów Żyrardowskich pod za-

rząd państwowy.

W 1908 roku Hulkowie wrócili do kraju i zamieszkali w 

Grodzisku. Paweł Hulka-Laskowski nawiązał wówczas kontakt 

z Andrzejem Niemojewskim. W 

1910 roku przetłumaczył na język 

niemiecki jego dzieło „Bóg Jezus”. 

Rozpoczął również szeroką działal-

ność publicystyczną, pisał artykuły 

i recenzje do takich pism jak „Myśl 

Niepodległa”, „Bluszcz”, „Echo 

Literacko-Artystyczne”, „Sfinks”. 

W 1910 roku Hulka wraz z żoną 

został aresztowany za współudział  

w zamachu na oficera carskiej żan-

darmerii. Osadzono ich na Pawia-

ku. Po zwolnieniu, w tym samym 

roku Hulkowie przenieśli się do Ży-

rardowa i zamieszkali w willi „Wan-

da” przy ulicy Kolejowej (obecnie 

Bohaterów Warszawy)

W 1912 roku Paweł Hul-

ka – Laskowski swoje zaintere-

sowania religioznawcze przelał w 

rozprawę pt: Twórca religii Ira-

nu – Zaratustra, napisał rów-

nież książkę o tematyce religio-

znawczej Der Klosterprozess von Czenstochau.  

W latach 1914 – 1945 mieszkał wraz z rodziną w domu przy 

ulicy Szkolnej 10 (obecnie Gabriela Narutowicza 34)

Zarząd Zakładów Żyrardowskich poza organizacją pracy, zaj-

mował się także inicjowaniem działalności kulturalnej na terenie 

osady fabrycznej. Elita i kadry urzędnicze spotykały się na balach, 

spektaklach, koncertach i odczytach we wnętrzach urządzonej z prze-

pychem Resursy, znajdującej się w sąsiedztwie dzielnicy willowej. Za-

nim wybudowano dom 

kultury przeznaczony 

dla robotników, czyli 

Ludowiec im. Karola 

Dittricha, który został 

oddany do użytku w 

1913 roku, pracownicy 

zakładów chodzili na 

tzw. „majówki” do lasu 

i na polanę, zawiązywali 

towarzystwa śpiewacze i 

spędzali towarzysko czas 

wolny w przydomo-

wych ogródkach. Hucz-

nie obchodzono wesela i 

chrzciny, a także sobot-

nie wieczory po wypła-

cie, często wieńczone 

wizytami w karczmie.

Do czasu I wojny świa-

towej, osadę fabryczną w Żyrardowie zamieszkiwało  ponad 8000 

osób, rozwijał się handel i rzemiosło, powstała sieć sklepów z żyrar-

dowskimi wyrobami w kraju i zagranicą. Marka zakładów lniar-

skich była znana, ceniona i prezentowana na wielkich wystawach 

w stołecznych miastach Europy, w tym na Wystawie Światowej w 

Paryżu, gdzie Zakłady Żyrardowskie zdobyły nagrodę Grand Prix.

Paweł Hulka-Laskowski w czasie I wojny światowej dał się poznać 

jako społecznik, organizator życia oświa-

towego i kulturalnego na terenie Ży-

rardowa. Prowadził wykłady w ramach 

stowarzyszenia „Samokształcenie”, a tak-

że na kursach dla nauczycieli ludowych. 

Z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej 

wygłaszał odczyty dla mieszkańców oko-

licznych wsi. Z jego inicjatywy w 1915 

roku powstał w Żyrardowie, pierwszy 

w Polsce „Klub Robotniczy” z siedzibą 

w Domu Ludowym. Organizował tam 

kursy dla analfabetów, prowadził także 

cykliczne wykłady z historii sztuki, litera-

tury i zagadnień społecznych. 

Wybuch I wojny wyznaczył koniec 

złotego okresu żyrardowskiego prze-

mysłu. Opustoszały hale, zapanował 

głód i ubóstwo. W 1915 roku najważ-

niejsze budynki zakładów zostały wy-

sadzone przez wycofujące sie wojska 

rosyjskie. Centralny kompleks, potęż-

ne gmachy tkalni i przędzalni, zostały 

zamienione w zgliszcza. 

Rozległ się głuchy grzmot: pierwszy, najwyższy komin zachwiał 

się śmiesznie, podskoczył i runął, a nad nim zawisł czarny tuman 

kurzu. W ślad za pierwszą detonacją ozwały się inne. Padały komi-

ny koło tkalni, koło przędzalni bawełny… W domach fabrycznych 

zamiast po kilkudziesięciu mieszkańców, pozostało po kilkunastu, po 

kilku. Ostatni żołnierze rosyjscy znikali w okolicach cmentarza, nad 

Żyrardowem zaczęły krążyć aeroplany niemieckie. (…)

Nagle ziemia zadygotała od straszliwego wstrząsu i zanim rozległ się huk, 

oba okna sieni, wyż-

sze i niższe z suchym 

trzaskiem wyleciały 

na schody. Przez wy-

rwane okno wpadł do 

sieni straszliwy huk. 

Wszyscy rzucili się na 

ziemię. Nikt nie wie-

dział, co się właściwie 

stało, bo w ciągu całej 

wojny takiego wybu-
chu nie słyszeliśmy. 

Okazało się potem, że 

cofający się Rosjanie 
wysadzili za cmen-

tarzem spotu zapas 

ekrazytu. (P. Hulka-

-Laskowski, Mój Ży-

rardów, s.184) 

W 1919 roku, 

gdy fabryka przeszła pod zarząd państwowy, rozpoczęto jej in-

tensywną odbudowę. W ciągu kilku lat wzniesiono na nowo 

pomieszczenia fabryczne, a skala produkcji zaledwie o kilkana-

ście procent ustępowała tej przedwojennej. 

Towarzystwo Samokształcenie Paweł Hulka-Laskowski  
z żoną Kazimierą Uhlenfeld
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Wybuch II wojny światowej zastał rodzinę Hulków w Ży-

rardowie. Pod koniec 1940 roku przebywający na wypoczynku 

dla intelektualistów w Karolinie Paweł Hulka został areszto-

wany i uwięziony na Pawiaku. Po niedługim czasie zwolnio-

no go i powrócił do Żyrardowa. Pisarz znalazł się w ciężkiej 

sytuacji materialnej, rodzina Hulków utrzymywała się z pro-

wadzonej od 1932 roku wypożyczalni książek „Zdrój” oraz 

drobnych tłumaczeń dokumentów niemieckich. Hulka pisał 

również podania po niemiecku, na zlecenie zainteresowanych 

osób. Trudne warunki czasu okupacji wpłynęły na pogorsze-

nie stanu zdrowia pisarza. Po wyzwoleniu Żyrardowa Paweł 

Hulka-Laskowski mimo ciężkiej choroby kontynuował dzia-

łalność publicystyczną i literacką. Współpracował z zespołem 

redakcyjnym „Głosu Żyrardowa”. W marcu 1945 roku pisarz 

otrzymał nagrodę państwową za wieloletnią, żywą, uczci-
wą i nieskazitelnie demokratyczną działalność literacką. 
W sierpniu 1945 roku na wniosek ówczesnego ministra spraw 

zagranicznych Paweł Hulka powrócił do pracy w dyploma-

cji, jako ekspert od stosunków polsko-czechosłowackich. 

W związku z tym, wraz z rodziną wyjechał na południe do 

Wisły, gdzie nowe obowiązki łączył z leczeniem sanatoryjnym. 

Przebywając na Śląsku Cieszyńskim Hulka nawiązał współpra-

cę z czasopismami „Odrodzenie”, „Warszawa” i „Trybuną Ro-

botniczą”, która ukazywała się w Katowicach. W katowickiej 

„Trybunie” opublikował w 1946 roku w odcinkach swoją ostat-

nią powieść Księżyc nad Cieszynem. W tym samym roku ukoń-

czył również tłumaczenie książki Karela Čapka, Fabryka abso-

lutu. Paweł Hulka-Laskowski zmarł 29 października 1946 roku 

w szpitalu w Cieszynie. Pogrzeb odbył się 3 listopada na cmen-

tarzu ewangelickim w Cieszynie i przybrał rozmiary wielkiej 

manifestacji. W pogrzebie uczestniczyły delegacje z Żyrardo-

wa, Zaolzia, Ministerstwa Kultury oraz władze wojewódzkie. 

Paweł Hulka-Laskowski – filozof, religioznawca, wolnomy-

śliciel, publicysta, tłumacz, prozaik, krytyk literacki – swoją 

twórczością zapisał się na trwałe w historii literatury polskiej. 

Wybitny pisarz i niestrudzony społecznik rodem z Żyrardo-

wa zaskarbił sobie powszechne uznanie, wdzięczność i pamięć 

u kolejnych pokoleń mieszkańców tego miasta. 

Paweł Hulka-Laskowski 
w swoim mieszkaniu w Żyrardowie



52



Wydanie książki dla dzieci Pawła Hulki-Laskowskiego „Uciechy lata i Od wiosny do wiosny” 
w formie papierowej i e-booka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Muzeum jest instytucją finansowaną 

ze środków Powiatu Żyrardowskiego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

96-300 Żyrardów, ul. Karola Dittricha 1

tel. 46 855 33 13, 46 854 81 80

muzeum@muzeumzyrardow.pl, www.muzeumzyrardow.pl

Partnerzy Projektu

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie 2021

pod spodem ISBN 978-83-61181-19-4

Towarzystwo 

Przyjaciół Miasta Żyrardowa 

www.tpmz.pl


