
O tym jak dzieci ze szkoły nr 177 w Warszawie zwiedzały Łowicz i Żelazową Wolę. 

 

Nieodłączną częścią życia szkolnego tak kiedyś jak i dziś były różnego rodzaju 

okolicznościowe wycieczki. W grudniu 1961 roku uczniowie ze szkoły nr 177 w Warszawie 

pojechali na jednodniową wycieczkę do Łowicza i Żelazowej Woli. Więcej szczegółów 

możemy dowiedzieć się dzięki relacji zawartej w kronice na rok szkolny 1961/1962. Zgodnie 

ze wzmianką autora relacji w dniu wyjazdu mimo zimowej aury pogoda dopisywała.  Pierwsze 

wrażenia z podróży dotyczyły niezwykle urokliwej trasy. Autobus z dziećmi przemieszczał się 

bowiem w kierunku Łowicza po równej drodze wzdłuż której rosły wysmukłe drzewa – 

przydrożne topole i wierzby. Po przyjeździe do Łowicza uczniowie zwiedzili rynek, kościół 

oraz muzeum uczniowskie szkoły łowickiej. Zważywszy, iż do dziś w mieście zachowały się 

dwa rynki ‒ Stary i Nowy należy przypuszczać, iż autorowi relacji chodziło o ten pierwszy 

będący sercem Starego Miasta przy którym zlokalizowane były zabytki odwiedzone przez 

dzieci. Interesujący nas plac w latach 1917-1996, a więc także w czasie trwania wycieczki 

szkolnej nosił imię Tadeusza Kościuszki. Lokacja Łowicza nastąpiła przed 1358 rokiem  

z inicjatywy Jarosława Bogorii Skotnickiego. Wtedy również zaplanowano miejsce pod 

przyszły rynek. Co ciekawe początkowo interesujący nas teren do 1405 roku nosił nazwę 

Nowego Miasta, aby po wybudowaniu nowej dzielnicy na Zachód od Katedry zyskać obecną 

nazwę. Natomiast sama Katedra łowicka to budowla o dużo starszej metryce niż rynek. 

Pierwsza jeszcze drewniana świątynia została wzniesiona w obrębie murów obecnej katedry  

w 1100 roku najprawdopodobniej z funduszy księcia Władysława Hermana. W okresie 

średniowiecza powstaje nowy murowany kościół w stylu gotyckim podniesiony 25 kwietnia 

1433 roku do rangi kolegiaty przez Wojciecha Jastrzębca. Natomiast budowę obecnej 

barokowej bryły świątyni rozpoczął w 1625 roku prymas Henryk Firlej. Zakończył zaś 14 

października 1668 roku prymas Mikołaj Prażmowski. Z kolei dawne muzeum uczniowskie 

szkoły łowickiej to obecne muzeum okręgowe w Łowiczu znajdujące się w pomieszczeniach 

dawnego seminarium duchownego dla księży misjonarzy zaprojektowanego przez Tylmana  

z Gameren wzniesionego w latach 1689-1700 z funduszy abp Michała Radziejowskiego.  

W interesującej nas placówce kulturalnej dzieci zachwycały się wycinankami oraz różnego 

rodzaju sprzętami łowickimi. Zwiedzały również zorganizowany na zapleczu muzeum, 

skansen. W samym gmachu seminarium mieli zaś okazję obejrzeć wystawę prac Józefa 

Chełmońskiego.  

  Następnie grupa wycieczkowiczów opuściła Łowicz i udała się do oddalonej o około 

34 kilometry Żelazowej Woli – miejsca urodzenia znakomitego polskiego kompozytora 



Fryderyka Chopina. W programie przewidziano zwiedzanie dworku w którym urodził się 

Chopin. Interesujący nas budynek pełnił funkcję oficyny właściwego dworu z drugiej połowy 

XVIII wieku należącego w momencie narodzin Chopina do Kacpra i Ludwiki Skarbków, który 

spłonął w 1812 roku. Oficjalne otwarcie muzeum poświęconego kompozytorowi nastąpiło 17 

października 1949 roku. Podczas oprowadzania po muzeum dzieci miały okazję obejrzeć m.in. 

fortepian na którym Chopin grał oraz przylegający do muzeum park. Po zwiedzeniu Żelazowej 

Woli wycieczkowicze udali się w drogę powrotną. Do relacji zawartej w kronice zostały 

dołączone także dwa rysunki. Na pierwszym z nich widać autokar przemieszczający się po 

drodze do Łowicza obsadzonej z obydwu stron topolami oraz okoliczne zabudowania. Na 

drugim rysunku natomiast widać grupę 29 dzieci wsiadających do autokaru zaparkowanego na 

rynku w Łowiczu. W górnej części rysunku autor uwiecznił nierealistyczną zabudowę jednej  

z pierzei rynkowych złożonej z cztero- i pięcio- kondygnacjowych kamienic. Natomiast bardzo 

interesujące pozostaje wyobrażenie postaci żołnierza radzieckiego (?) stojącej na cokole 

pośrodku płyty rynku. To w rzeczywistości nieistniejący pomnik wdzięczności Armii 

Czerwonej wybudowany w 1946 roku przy użyciu macew żydowskich (rozebrany w 1991 

roku). 

 
Rynek w Łowiczu, lata 60 XX wieku 
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