Historia szkoły
1920 r.
Historycznie Szkoła Podstawowa nr 1 w Łowiczu wywodzi się z 2 - klasowej szkoły koedukacyjnej: p. Góreckiej
i p. Zanozika.
W 1920r. powstała siedmioklasowa szkoła powszechna (nr 1). Kierownikiem został mianowany Tymoteusz
Oczykowski.
VIII 1924 r.
Pod kierunkiem nowego kierownika, p. Stefana Pałczyńskiego, powstała organizacja harcerska w formie Hufca
Skautów oraz Spółdzielnia Uczniowska.
1927/1928
Do szkoły nr 1 została przyłączona szkoła nr 5 (tak zwana kolejowa). W obecności kierownika szkoły, p. Marii
Dukatowej oraz podharcmistrza Tadeusza Gumińskiego odebrało przyrzeczenie harcerskie kilku uczniów.
Uroczystość odbyła się w Arkadii, dokąd obie drużyny wymaszerowały wraz ze swymi opiekunami. Wieczorem,
w lesie przy ognisku, do grona harcerskiej dziatwy dołączyli kolejni, nowi zaprzysiężeni uczniowie.
10 XI 1929 r.
Za urzędowania Inspektora Jana Benedykcińskiego i kierownika szkoły, Pana Stefana Pałczyńskiego, odbyła się
uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego podczas Mszy Św. w Kolegiacie. Sztandar został zakupiony ze
składek złożonych przez Radę Pedagogiczną, Opiekę Szkolną i uczniów uczęszczających do szkoły w bieżącym
roku.
11 XI 1929 r.
W XI rocznicę odzyskania niepodległości sztandar został udekorowany złotą lilijką harcerską, przyznaną przez
Komendę Chorągwi Mazowieckiej. Udekorowania dokonał p. Jan Makowiecki, harcmistrz i wizytator Komendy
Chorągwi.
II 1930 r.
W drodze konkursu kierownikiem szkoły został mianowany, p. Franciszek Niedzielski. Harcerstwo odgrywało
bardzo ważną rolę w życiu szkoły. Drużyną żeńską harcerek opiekowała się p. Maria Dukatowa zaś męską
kierował p. Wacław Wiercioch. Obie drużyny działały prężnie: organizowały zbiórki, przyrzeczenia harcerskie,
biegi skautowskie, harcerze także zdobywali sprawności i stopnie harcerskie.
1931 r.
Inspektor Oświaty powierzył obowiązki kierownika p. Edwardowi Flemingowi. Z inicjatywy p. Marii Stisnowej
zorganizowano w szkole chór nauczycielski. Przy akompaniamencie szkolnego fortepianu systematycznie
odbywały się próby.
12 V 1931 r.
W obecności kierownika szkoły, p. Marii Dukatowej oraz podharcmistrza Tadeusza Gumińskiego kilkoro
uczniów odebrało przyrzeczenie harcerskie. Uroczystość odbyła się w Arkadii, dokąd obie drużyny
wymaszerowały wraz ze swymi opiekunami. Wieczorem, w lesie przy ognisku, do grona harcerskiej dziatwy
dołączyli kolejni, nowi zaprzysiężeni uczniowie.
X 1931 r.
Uruchomiona została świetlica szkolna. Tutaj odbywały się gry i zabawy, czytano książki, czasopisma,
przygotowywano inscenizacje i obchody okolicznościowe, przedstawienia.
1932 r.
Powstało Koło L.O.P.P. Liczyło ono około 120 członków i obejmowało swym zasięgiem uczniów klas IV – V.
Poza modelarstwem w ramach koła odbywały się odczyty z zakresu lotnictwa i obrony przeciwpożarowej
1932 r.
Bardzo aktywnie działa hufiec. Drużyna żeńska licząca 58 dziewcząt oraz męska licząca 24 harcerzy brały udział
w defiladach, obchodach świąt i rocznic narodowych, organizowała wycieczki, zbiórki zastępów.

1932/1933
W szkole powstało Koło P C K. Należało do niego 56 uczniów. Organizacja pomagała słabszym w nauce oraz
zbierała fundusze dla najbiedniejszych dzieci.
VI 1933 r.
Przed zakończeniem roku szkolnego młodzież Szkoły nr1 wystąpiła w Święcie Wychowania Fizycznego.
Odtańczono taniec narodowy Krakowiak przygotowany wg choreografii p. Marii Dukatowej. Taniec wykonało
12 par dzieci w barwnych strojach krakowskich. Uczniowie zdobyli uznanie obecnych na uroczystości Władz
Miasta i gości. Występ uczniów szkoły nr 1 zjednał opinię przodującej szkoły.
1933/1934
Po ukończeniu 2 - letniego Państwowego Instytutu Nauczycielskiego powrócił na stanowisko kierownika szkoły,
Franciszek Niedzielski.
1936 r.
Praca harcerzy uaktywniła szkołę. Powstały kółka teatralne, chór, zespoły taneczne i muzyczne. Odtąd w każdej
uroczystości w Łowiczu ( w jej części artystycznej), brali udział młodzi artyści z popularnej już „Jedynki”
Miejscem ożywionej pracy artystyczno–wychowawczej stała się świetlica szkolna a zajęcia harcerskie odbywały
się już we własnej harcówce. Jeden z zastępów prowadził szkolny sklepik uczniowski. Zarobione w ten sposób
pieniądze zasilały fundusze na letnie obozy dla mniej zamożnych harcerzy.
17 VIII 1936 r.
Akt erekcyjny i poświęcenie fundamentów nowego gmachu szkoły przy ulicy Kaliskiej. Szkoła wybudowana
została z funduszów Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Otrzymała imię
Legionów Polski.
6 VIII 1936 r.
W jubileuszowym roku 800-lecia miasta Łowicza przystąpiono do kopania fundamentów pod obecny gmach przy
ul. Kaliskiej. Wszystkie wysiłki i zabiegi szkoły szły w kierunku przygotowania decyzji władz o budowie nowego
budynku. Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych wyasygnowało dużą kwotę na budowę
największego i najnowszego gmachu.
X - XII 1939 r.
Zlokalizowano w budynku szkoły szpital dla żołnierzy polskich.
1 IX 1939 r.
Wybuch II Wojny Światowej i okupacja zawieszają działalność ruchu harcerskiego w szkole a zajęcia
dydaktyczno – wychowawcze mocno ograniczają.
1940/1945
Niemcy zajęli szkołę, zakwaterowali się w budynku do 1945 roku. Zajęcia odbywały się w szkole nr 1 i nr 3,
później w mieszkaniach prywatnych.
1945 r.
Budynek szkoły ocalał i został przydzielony dla dwóch szkół: szkoły podstawowej i gimnazjum państwowego
( I piętro). Szkołę nr 5 przeniesiono z lokalu liceum pedagogicznego do szkoły nr 1.
30 VI 1948 r.
W związku ze zmianą organizacji szkół ogólnokształcących Władze Szkolne zdecydowały, że z początkiem roku
szkolnego 1948/1949, Szkoła 8 – klasowa podstawowa nr 1 w Łowiczu będzie szkołą jedenastoletnią
ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego.
1949/1950
Zmiana nazwy ulicy Kaliskiej na Lenina. Wykończono skrzydło budynku, w którym miała mieścić się szkoła
prowadzona przez TPD.
1952/1953
Szkolna Kasa Oszczędności objęła swym zasięgiem uczniów klas III – VII. Swe szeregi także znacznie zwiększyła
organizacja harcerska. Liczyła aż 119 harcerzy i harcerek.

IX 1953 r.
Z funduszów S.F.O.S otrzymaliśmy dużą kwotę pieniędzy na budowę sali gimnastycznej przy szkole. Tym samym
pojawiła się nadzieja na ukończenie etapu budowy gmachu szkolnego.
14 X 1953 r.
Odbyły się Powiatowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego. Nasza znakomita uczennica, Elżbieta Posłuszna,
wytypowana została na I Ogólnopolski Konkurs Recytacji w Warszawie. Za szczególne osiągnięcia od Ministra
Kultury i Sztuki otrzymała wyróżnienie a wraz z nim dyplom i nagrodę pieniężną.
13 II 1953 r.
Szkołę kontrolował ministerialny wizytator wraz z Kierownikiem i Inspektorem szkolnym Wydziału Oświaty.
Pracę szkoły oceniono dobrze.
5 IX 1954 r.
Uroczyście przekazano nową salę gimnastyczna szkole nr 1 i nr 5. Budynek ten został wzniesiony z funduszów
Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy miasta stołecznego Warszawy w Łodzi jako dar Warszawy dla Łowicza.
Plan budowy opracował Roman Pawłowski. Tablicę pamiątkową projektował Zdzisław Pągowski, wykonał zaś
Stefan Tomczyk. Budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane w Łowiczu pod kierownictwem dyrektora
Stanisława Pietrzaka przy zespołowej pracy robotników. Odsłonięcia tablicy dokonał p. Eugeniusz Konopacki w
obecności przedstawicieli Władz Radnych Miasta, rodziców, młodzieży i mieszkańców Łowicza. Ogółem budynek
był o kubaturze 1800 m, w tym sala miała wymiary 20m-10m-5m. Mieściły się nim również szatnie, umywalki
oraz lokale mieszkalne dla nauczycieli.
3 V 1954 r.
W Łowiczu miał miejsce kolejny etap Wyścigu Pokoju. Uczniowie klas V i VII uprzątnęły trasę wyścigu, która
rozciągała się od Dworca Kolejowego do ulicy Browarnej. Wszyscy z owacjami witali zawodników wyścigu. W
rękach trzymali chorągiewki państw, które zawodnicy reprezentowali w wyścigu.
1 V 1954 r.
Julian Długołęcki został mianowany na Kierownika Szkoły.
1 I 1954 r.
Nastąpiła zmiana na kierownika szkoły. Po 31 latach odszedł Franciszek Niedzielski. Obowiązki kierownika
powierzył Wydział Oświaty p. Genowefie Mastalskiej.
1955/1956
Nastąpiło połączenie szkół: nr1 i nr 5 w jedną Szkołę Podstawową nr 1. Kierownictwo szkoły objął Julian
Długołęcki.
1956/1957
Praca Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem nauczyciela nadała mu szerokie ramy organizacyjne. Powołano
do życia Radę Uczniowską oraz wiele sekcji: artystyczną, czytelniczą, gospodarczą i społecznej użyteczności.
Samorząd od chwili swego powstania stał się ważnym czynnikiem koordynującym pracę wychowawcy
klasowego i kierownika szkoły jako administratora. 1 IX 1955 – Szkoła nr 1 stała się szkołą świecką. Pomimo
starań kierownika szkoły nie doszło do połączenia szkół nr 1 i nr 5.
Urząd Telekomunikacyjny, sprawujący opiekę nad szkołą, zradiofonizował budynek instalując centralę
radiofoniczną, tablice rozdzielczą oraz kilkadziesiąt głośników w salach, korytarzach, pracowniach a nawet na
zewnątrz budynku od strony boiska. Zainstalowanie urządzeń było ważnym instrumentem łączności
kierownictwa z pracownikami szkoły.
Zmieniło się kierownictwo szkoły. Na miejsce Juliana Długołęckiego przyszedł z terenu Powiatu ( Błędów),
p. Hilary Kalman. W tym roku szkolnym poprawił się stan gospodarczy szkoły. Przebudowano ogrzewanie
piecowe na centralne typu pompowego, wybudowano wewnętrzne sanitariaty, założono boazerię,
wyremontowano dach i frontowe drzwi. Wykonano zewnętrzną elewację oraz zagospodarowano boisko szkolne.
Zniknęły stare kaflowe piece, zmieniło się wnętrze sal.
1 IX 1962 r.
W północnej części budynku zlokalizowano nową szkołę, Szkołę Podstawową nr 6. Wydzielono dla niej sale,
sprzęt, część pomocy naukowych oraz założono listy uczniów. Pierwszym jej kierownikiem został p. Józef
Krupiński

Przemawia kierownik szkoły Józef Krupiński

Widok sali w czasie uroczystości

VIII 1963 r.
Stare, zniszczone podłogi, dzięki przyznanym przez Wydział Oświaty kredytom, zostają przykryte drewnianym
parkietem.
1 IX 1963 r.
Dotychczasowy kierownik szkoły, p. Kalman Hilary przeszedł na równorzędne stanowisko do SP nr 2, na jego
miejsce przybył p. Jan Kołodziejczyk
5 VI 1964 r.
Spłonęła sala gimnastyczna. Tylko dziesięć lat służyła uczniom. Spalił się drewniany dach z sufitem,
częściowemu zniszczeniu uległy okna oraz drabinki, liny, skrzynie, kozły, materace. Młodzież klas starszych z
wielką ofiarnością uporządkowała pogorzelisko. Oficjalnego orzeczenia o przyczynie pożaru szkoła nie
otrzymała, chociaż doc hodzenia Organów Prokuratury trwały kilka tygodni. Wszystko wskazywało jednak na
awarię instalacji elektrycznej.
VII -VIII 1964 r.
Przedstawiciele Kuratorium wraz ze Szkolnym Inspektorem podjęli decyzję o zlokalizowaniu w szkole
Schroniska Młodzieżowego. W czasie wakacji pełniła ona funkcję schroniska. Przybyło do nas wielu turystów z
pobliskich okolic, zwłaszcza z województwa łódzkiego i warszawskiego. Kierownictwo nad schroniskiem objął
pan Sieczkowski. Po wakacjach zlokalizowano Szkolne Schronisko w kilku pomieszczeniach budynku szkolnego.
1963/1964
Zakończono remont urządzeń centralnego ogrzewania, odnowiono szkolne sale, korytarze. Otrzymaliśmy
przydział nowych ławek. Z naszych sal lekcyjnych korzysta na trzecią zmianę Szkoła Wieczorowa dla
pracujących, prowadzona przez pana Stanisława Grzyba.
15 X 1965 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane rozpoczęło prace przy odbudowie spalonej przed rokiem
sali gimnastycznej.
8 III 1966 r.
Dalszy ciąg remontu sali gimnastycznej przebiegał w szybkim tempie. Przed nadejściem zimy nowy stropodach
nakrył puste mury. Oszklono okna, uzupełniono brakujące ramy, zamknięto drzwi, podłączono grzejniki
i przystąpiono do prac tynkarskich. Lekka zima sprzyjała na szczęście pracom wykończeniowym. Pomalowano
ściany, sufit, lamperie oraz położono podłogę. Dzień Kobiet obchodziliśmy już na sali gimnastycznej.
6 I 1967 r.
W budynku szkolnym zlokalizowano Szkołę Podstawową Specjalną. Uczniowie jej zajęli północne skrzydło
suteren, a więc miejsce, które zajmowało dotychczas Schronisko Młodzieżowe. Na ten czas zawieszono po prostu
jego działalność.
VI 1967 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Mury naszej szkoły opuszczają po raz pierwszy uczniowie klas ósmych.

VI 1967 r.
Ukończono prace tynkarskie nad elewacją całego budynku, który dzięki remontowi tak naprawdę wiele zyskał.
Zmienił się zewnętrzny wizerunek naszej szkoły. Inwestorem tych prac był Wydział Oświaty zaś wszelkie prace
wykonali: p. Langowski oraz p. Klemens. Nadzór nad remontem sprawował p. Władysław Fudała.
VIII 1967 r.
Przy pomocy organizacyjnej Komitetu Opiekuńczego zostały wykonane prace nad renowacją ogrodzenia. Wzdłuż
frontowej ściany budynku ułożono płyty chodnikowe. Dotychczasowe betonowe ogrodzenie całkowicie usunięto,
zaś na jego miejscu postawiono lekkie słupy stalowe. Budynek od strony ulicy został w ten sposób odsłonięty.
Okna suteren okratowano ze względów bezpieczeństwa a Łowickie Zakłady Metalowe wykonały ponadto bramy
i furtki. Remont ogrodzenia szkoły poprawił znacznie zewnętrzny wygląd budynku. Odbyły się też prace przy
poszerzeniu boiska szkolnego kosztem areału działki szkolnej. Plac gier w piłkę oraz boisko pokryto ponadto
warstwą roślinnej gleby, którą nawieziono z wykopów, które prowadzono przy budowie fabryki „Syntex”.
1 IX 1967 r.
Z powodu choroby pan Jan Kołodziejczyk otrzymał 2-letni urlop. Na kierownika szkoły powołano
dotychczasowego nauczyciela naszej placówki, p. Józefa Krupińskiego. Objąwszy stanowisko wraz z początkiem
roku szkolnego, skierował urzędowe pismo do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi, o nadanie szkole imienia
bohatera narodowego – Tadeusza Kościuszki.
17 XII 1967 r.
Odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Z tej okazji wszystkie klasy udekorowano portretami naszego
patrona - Tadeusza Kościuszki. W uroczystości uczestniczyły 10-osobowe delegacje uczniowskie z każdej klasy,
przybyli także licznie zaproszeni goście oraz uczniowie z innych szkół podstawowych. Prelekcję na temat życia
i działalności T. Kościuszki, wygłosił gościnnie profesor, Józef Wagner. Następnie dokonano uroczyście
odsłonięcia tablicy z pełną nazwą naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki
w Łowiczu.
IX 1968 r.
Nowy rok szkolny uczniowie rozpoczęli w zmienionych warunkach. Od 1 września 1968 roku zarządzeniem
Władz Szkolnych, szkoły podstawowe: nr 1 i nr 6 mieszczące się w jednym budynku, zostały połączone w jedną
placówkę, Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Kierownikiem został p. Józef Krupiński a na jego
zastępcę powołano panią Bolesławę Kwestarz.
27 IV 1969 r.
Turniej miast: Łowicz – Sieradz był okazją do zaangażowania się naszej młodzieży, która to na tę uroczystość
przygotowała transparenty, sztuczne kwiaty oraz popisała się swymi umiejętnościami muzycznymi i tanecznymi
podczas krótkiego pokazu.
9 -17 II 1970 r.
Odbyła się wizytacja szkoły przez Zespół Pracowników Oświaty z Inspektorem Oświaty. W ciągu tygodnia
wizytacją objęto wszystkich nauczycieli, bibliotekę i świetlicę szkolną. Zespół wizytujący ocenił pozytywnie
pracę naszej placówki.
VI 1970 r.
Szkolna Kasa Oszczędności, którą kierował M. Sieczkowski, działała bardzo prężnie i aktywnie. Nasza szkoła
przez wiele lat znajdowała się we wszelkich konkursach niemal w czołówce najlepiej oszczędzających. Tym
bardziej cieszyło zajęcie przez naszych uczniów I miejsca w Konkursie SKO, jako najlepszych w całym
województwie łódzkim. Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału PKO w Łodzi za sumienną działalność Szkolnej Kasy
Oszczędności przekazał naszej placówce wysoką nagrodę pieniężną.
14 X 1970 r.
Z okazji Dnia Nauczyciela odznaczono panią Janinę Grzyb Brązowym Krzyżem Zasługi a naszego długoletniego
pracownika, pana Wieczorka - Srebrnym Krzyżem Zasługi.
16 III 1971 r.
Naszą szkołę odwiedził redaktor sportowy Polskiego Radia, Bogdan Tuszyński. W związku z tzw.
„Eksperymentem 200” nasza szkoła została objęta programem Szkolnych Igrzysk Sportowych. Redaktor
nawiązywał w spotkaniu do umasowienia sportu w szkole oraz zachęcał do czynnego uczestnictwa uczniów
w różnych formach rozgrywek sportowych na terenie szkoły i miasta.

01 V 1971 r.
Decyzją Władz Oświatowych, kierownicy szkół otrzymali tytuł „dyrektora”. Kierownik naszej szkoły, pan Józef
Krupiński, został tym samym dyrektorem „ Jedynki”.
VI 1971 r.
Dzięki pomocy uczniów zorganizowano Izbę Pamięci Narodowej. W niewielkiej sali zgromadzono wiele
eksponatów, dotyczących okresu II wojny światowej. To mini- muzeum obok okupacyjnych dokumentów
gromadziło oryginalne zdjęcia, ordery, odznaczenia, pieniądze, wycinki z gazet oraz konspiracyjną prasę
i literaturę dotyczącą tego okresu. Izbę Pamięci Narodowej odwiedziło wiele klas z różnych szkół naszego
miasta, traktując pobyt w niej jako doskonałą lekcję historii.
14 V 1977 r.
Na szkolnym boisku, które w ciągu trzech dni pokryto asfaltem,
odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia sztandaru. Na ręce
Józefa Krupińskiego przekazał go przewodniczący Komitetu
Rodzicielskiego p. Sobieszek, a następnie poczet sztandarowy
złożony z uczniów klas siódmych, przyjął go z rąk dyrektora
szkoły. Odśpiewano po raz pierwszy hymn naszej szkoły
„Pieśń przy sztandarze”, do którego słowa napisała p. Maria
Dekowa, zaś muzykę skomponowała p. Alina Koza.

IX 1979 r.
Rozpoczęto prace przy rozbudowie budynku szkolnego. Postanowiono wznieść nadbudówkę nad korytarzem,
łączącym salę gimnastyczną z budynkiem szkoły. Planowane były w niej pomieszczenia na gabinety lekarskie,
sale dla klas zerowych oraz pokój nauczycielski i pokój dla pań woźnych.
IX 1980 r.
Wprowadzono w naszej szkole obowiązkową naukę języka niemieckiego. Zatem oprócz rosyjskiego nasi
uczniowie poznali drugi język obcy naszych sąsiadów. Przedmiot ten został włączony w program nauczania dla
klas VI i VII. Nauczycielką uczącą tego języka została pani Elżbieta Ostrowska – absolwentka germanistyki.
1 IX 1981 r.
Ministerstwo Oświaty i Wychowania obniżyło wymiar pracy nauczycieli do 18 godzin tygodniowo, co spotkało
się z wielkim uznaniem Rady Pedagogicznej naszej szkoły. Zapewne wpłynęło to na jakość pracy szkoły oraz
efektywniejszą edukację młodzieży.
13 XII 1981 r.
Został ogłoszony stan wojenny i na kilka dni zawieszono zajęcia w szkole.
1982 r.
Oddano do użytku nadbudówkę. Przeznaczono ją na następujące pomieszczenia: dwie sale lekcyjne, gabinet
lekarski i stomatologiczny, pokój nauczycielski i dla pedagoga szkolnego oraz pokój dla woźnych.
11 II 1982 r.
Stworzono nowy system klasyfikowania i promowania. Zniósł on promocję z ocenami niedostatecznymi i zmienił
skalę ocen ze sprawowania wprowadzając nowe kryteria dotyczące jej wystawiania.
6 V 1985 r.
W Łowiczu odbył się rajd samochodowy. Młodzież naszej placówki gorąco witała przed szkołą uczestników
rajdu, machając do nich chorągiewkami symbolizującymi barwy różnych państw.
VI 1987 r.
W przeglądzie dorobku kulturalnego szkół za rok 1986/1987 szkoła zajęła I miejsce, otrzymując tym samym
puchar przechodni. W związku z przyznanym miejscem Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Łowiczu, ufundował dla naszej szkoły nagrodę pieniężną.

X 1987 r.
Zmarła p. Maria Dekowa. W pogrzebie uczestniczyła Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, uczniowie i absolwenci naszej
szkoły. Była ona długoletnią nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Wyreżyserowała wiele szkolnych
imprez artystycznych, prowadziła szkolną kronikę i to właśnie ona była autorką hymnu szkolnego „Jedynki”.
25 VI 1987 r.
Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce we współzawodnictwie w ramach Dni Kultury Młodzieży Szkolnej.
Szczególne podziękowania za rozwijanie wszechstronnych zainteresowań młodzieży oraz pracę nad
kształtowaniem ich uzdolnień w roku szkolnym 1986/87, przesłał na ręce dyrekcji Inspektor Oświaty
i Wychowania , Bogdan Talarowski .
VI 1987 r.
W przeglądzie dorobku kulturalnego szkół za rok 1986/1987 szkoła zajęła I miejsce, otrzymując tym samym
puchar przechodni. W związku z przyznanym miejscem, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Łowiczu, ufundował nagrodę pieniężną dla naszej placówki.
17 I 1987 r.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej odbyła się akademia, podczas której przekazano na ręce Dyrekcji Szkoły
medal 850-lecia miasta Łowicza.
12 VI 1988 r.
W przeglądzie piosenki harcerskiej zespół „Iskierki” zajął I miejsce i tym samym zakwalifikował się do eliminacji
centralnych w Zamościu. Opiekunką i założycielką zespołu była nauczycielka a zarazem drużynowa – pani Halina
Pietrzak
4 III 1989 r.
Szkolny chór, prowadzony przez wspaniałą nauczycielkę muzyki, p. Alinę Kozę, odnosił dotychczas wiele
sukcesów nie tylko na terenie naszego miasta, ale i województwa. W przeglądach chórów a’capella, na przełomie
kilku ostatnich lat, nasze uczennice zawsze zajmowały bardzo wysokie pozycje. Tym bardziej byliśmy jednak
dumni, gdy 4 marca 1989roku w finale wojewódzkim XII-go Konkursu Chórów Szkolnych nasze uczennice zajęły
I miejsce. Ten niesamowity sukces otworzył możliwości zabłyśnięcia naszym dziewczętom aż na szczeblu
centralnym.
1989/1983
Nasi uczniowie nawiązali ścisłe kontakty z młodzieżą NRD. W ramach wymiany zagranicznej, dzieci nasze
chętnie odwiedzały rówieśników z Gery i Jeny. Owocem wspólnych spotkań były zawiązane bliskie przyjaźnie,
prowadzona korespondencja oraz pobyty młodzieży z Niemiec w naszym mieście.
14 X 1989 r.
Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej p. Maria Grotowska, p. Władysława Janiszewska oraz p. Józef Czajka
otrzymali Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Złotym Krzyżem Zasługi zostały odznaczone
nauczycielki: pani Alicja Michałkiewicz oraz pani Jolanta Znyk.
25 V 1990 r.
Nasza zdolna i niebywale ambitna uczennica, Dorotka Obrębska, zadebiutowała tomikiem wierszy pt.„Gniazdka
w drzewach”. Zbiór ten obejmował jej utwory, powstałe między szóstym a jedenastym rokiem życia. Tomik
został wydany nakładem „Kolegiaty” w ilości aż 500 egzemplarzy. Wszyscy byliśmy niezwykle dumni z naszej
jedenastoletniej poetki.
1 VI 1991 r.
W związku z odejściem p. Józefa Krupińskiego odbył się konkurs na nowego dyrektora szkoły. Ster „Jedynki”
przejęła w swoje ręce w wyniku konkursu, p. Iwona Rutkowska. Przez wiele lat pełniła ona funkcję
wicedyrektora szkoły, a od 1964 roku uczyła w naszej placówce.
1 IV 1991 r.
Z nieukrywanym żalem przyjęliśmy informację o odejściu na zasłużona emeryturę naszego dyrektora pana
Józefa Krupińskiego. Pracował w naszej szkole przez 37 lat, a jego cenne inicjatywy przyczyniały się zawsze do
ożywienia życia kulturalnego „Jedynki” i wysokiego poziomu nauczania. Jednoczył on zawsze doświadczonych
pedagogów z młodymi nauczycielami, wychowawców z uczniami oraz uczył gospodarności i ambitnej pracy.
W dniu 4 kwietnia, za wieloletnią pracę w naszej placówce uroczyście podziękowały mu: Władze Miasta,
przedstawiciele ZNP, Komitet Rodzicielski, Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły, absolwenci, młodzież
i emeryci.

1990/91
Z pierwszym dniem nowego roku szkolnego do programów szkolnych włączono religię. Nauczanie tego
przedmiotu ponownie wróciło do szkół, a lekcje te poprowadzili duchowni i katecheci.
1993/94
Nowo otwarta pływalnia miejska podlegała kierownictwu naszej szkoły. W związku z tym uczniowie klas
trzecich i czwartych wraz z nowym rokiem szkolnym, mieli dwie godziny wychowania fizycznego na basenie.
IX 1994 r.
Decyzją Władz Miasta basen, który podlegał przez rok Dyrekcji naszej szkoły, przeszedł od nowego roku
szkolnego pod Zarząd Miasta Łowicza.
1994/1995
Kapitalny remont urządzeń kanalizacyjnych. Zakupiono nowe umywalki, położono glazurę, łazienki odzyskały
estetyczny wygląd i lśniły czystością
XII 1996 r.
Szkolna wizytacja Kuratorium zakończyła się podsumowaniem pracy szkoły dyrektora. Naszej placówce
przyznano ocenę „wyróżniającą”, Dyrekcji szkoły zaś „szczególnie wyróżniającą”.
IV 1997 r.
Naszą szkołę odwiedził ks. biskup Alojzy Orszulik. Dostojnego gościa powitała szkolna społeczność wraz
z dyrekcja szkoły i Radą Pedagogiczną. Nasi uczniowie przygotowali na tę okoliczność program poetyckomuzyczny, prezentując w ten sposób własne umiejętności i talenty.
1998/1994
Nowe Władze Miasta zaproponowały konkurs na najaktywniejszą szkołę wśród łowickich podstawówek. Urząd
Miejski, jako organizator tego przedsięwzięcia, postanowił uwzględnić w nim osiągnięcia uczniów w konkursach
przedmiotowych oraz rozgrywkach sportowych. Nasza szkoła w kolejnych edycjach międzyszkolnej rywalizacji
zajmowała następujące miejsca:
1994/1995 – II miejsce
1995/1996 – II miejsce
1996/1997 – I miejsce
1997/1998 – II miejsce
VI 2000 r.
Ostatni rocznik uczniów ukończył 8-klasową szkołę. Podczas uroczystego zakończenia klas ósmych, delegacja
rodziców przekazała na ręce pani dyrektor nowy sztandar szkoły. Poprzedni z 1977 roku został umieszczony na
zaszczytnym miejscu w Izbie Tradycji Szkoły.
VI 2001 r.
Na zasłużona emeryturę odeszła p. dyrektor Iwona Rutkowska. W naszej szkole pracowała 29 lat.
28 VIII 2001 r.
Po długotrwałej chorobie zmarł Józef Krupiński. W latach 1967 – 1991 pełnił funkcję dyrektora naszej placówki.
Za swoją wieloletnią pracę był odznaczony m. in. medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z ogromnym bólem pożegnaliśmy oddanego szkole dyrektora, wychowawcę młodzieży i przyjaciela.
IX 2001 r.
Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Urząd Miasta jako organ kierujący szkołą, powierzył stanowisko
dyrektora p. Beacie Stabryle. W SP nr 1 pracowała od 1980 roku, choć zawód pedagoga pełniła od 1979 roku.
W latach 1985 – 1989 sprawowała funkcję wizytatora w Wydziale Oświaty i Wychowania. Od 1999 roku była
doradcą metodycznym w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z historii ewaluacji
pedagogicznych, w zakresie pedagogiki specjalnej oraz zarządzania szkoła i placówkami oświatowymi.
Przekonała Władze Miasta swa wizją szkoły, która wg niej „ powinna mieć swoja indywidualność” i wygrała
konkurs na dyrektora naszej placówki.
4 X 2001r.
Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Pasowanie pierwszoklasistów staje się odtąd coroczną
tradycją naszej szkoły.

II 2002 r.
Termomodernizacja budynku szkolnego, wymiana stolarki okiennej, drzwi oraz nowa elewacja zewnętrza szkoły
zmieniają zupełnie oblicze naszej placówki. Dotychczasowy wizerunek „Jedynki” przyszedł do historii.
18 II 2002 r.
Zmiana lokalizacji wejścia do budynku szkoły na bardziej reprezentatywne, a zarazem dawne, którym niegdyś
uczniowie przekraczali progi szkoły. Uruchomiono je po okresie ferii zimowych, w czasie których
przeprowadzono generalny remont klatki schodowej. Główne wejście do szkoły usytuowane jest obecnie od
ulicy Kaliskiej.
8 IV 2002 r.
„Jedynka” po raz pierwszy zorganizowała z własnej inicjatywy „Marsz ekologiczny”, mający zwrócić uwagę
mieszkańców Łowicza na potrzebę dbania o środowisko naturalne. Pod hasłem” Z przyrodą za pan brat”
uczniowie wraz z dyrekcją i nauczycielami wyruszyli sprzed szkoły i przemaszerowali ulicami miasta.
10 IV 2002 r.
W naszej szkole, tak jak w całej Polsce odbył się po raz pierwszy sprawdzian kompetencji uczniów klas szóstych.
Przystąpiło do niego aż 131 uczniów.
2002/2003
Szkoła brała udział w akcji „Szkoła z klasą” pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. „Jedynka”
otrzymała wyróżnienie – certyfikat Szkoły z klasą.
16 V 2003 r.
Otwarcie Izby Tradycji Szkoły. Swoją obecnością zaszczyciły nas władze miasta. Przybył także absolwent szkoły
z 1937 roku Jan Szymczak. W izbie zebraliśmy pamiątki z całego okresu istnienia placówki: fotografie z czasów
budowy, zdjęcia ze szkolnych uroczystości, medale i odznaczenia dawnych pedagogów.
1 IX 2003 r.
Nasza szkoła przedstawiła swoje logo, które od tej pory widnieje na szkolnych dokumentach.

3 III 2004 r.
Uczennica naszej szkoły - Natalia Lus – z wizytą w Pałacu Prezydenckim.
5 VI 2004 r.
Uroczystość szkolna pod hasłem Dzieci Przyszłością Europy – powiązana z faktem wejścia Polski
w szeregi Unii Europejskiej. Święto Szkoły przygotowane z wielkim rozmachem i zaangażowaniem uczniów,
nauczycieli i rodziców.
1 IX 2004 r.
Na prośbę Dyrekcji i rodziców, decyzją Burmistrza Miasta utworzono w naszej szkole dwa oddziały zerowe.
1 IX 2004 r.
Jesteśmy placówką dysponującą nowoczesną pracownią komputerową. Sprzęt do pracowni został ufundowany
w ramach rządowego programu przez MENiS. Pracownię wyposażono w 11 komputerów, drukarkę i projektor
multimedialny.
17 XII 2004 r.
Szkoła była współorganizatorem Miejskiej Choinki. Program przygotowany przez naszą placówkę bardzo się
podobał. W ramach podziękowania otrzymaliśmy aparat cyfrowy.

2 IV 2005 r.
Odszedł Jan Paweł II. Zjednoczeni w smutku i bólu z całym narodem uczciliśmy Jego pamięć.
1 VI 2005 r.
Uroczyste Otwarcie Izby Łowickiej. Zostały tam zgromadzone eksponaty związane z tradycją i kulturą regionu
łowickiego. W przygotowanie Izby zaangażowana była cała szkolna społeczność.
1 VI 2005 r.
Uruchomienie i prezentacja strony internetowej naszej szkoły. Od tego czasu umieszczane są tam najważniejsze
wydarzenia dotyczące życia szkoły.
27 X 2005 r.
Grupa Francuzów z zaprzyjaźnionego z Łowiczem miasta Montare gościła w naszej szkole. Goście zwiedzili
szkołę, wymienili uwagi na temat systemu kształcenia w Polsce i Francji oraz uczestniczyli z zajęciach
prowadzonych przez nauczycieli Jedynki.
31 III 2006 r.
„Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi” - uroczystość upamiętniająca pierwszą rocznicę śmierci papieża
Jana Pawła II. Przygotowano m. in. prezentację multimedialną na temat życia i kapłaństwa Karola Wojtyły,
wystawę prac plastycznych oraz wierszy autorstwa uczniów naszej szkoły. W uroczystości wzięło udział wielu
gości m. in. biskup Andrzej Dziuba, władze miasta, dyrektorzy i kierownicy wielu placówek oraz uczniowie,
nauczycieli i rodzice.
Prezentacja pt. Już rok barka płynie bez swojego sternika została pokazana kilka dni później w Katedrze
Łowickiej.
III 2006
Rys historyczny na temat naszej szkoły opracowany przez p. Marzenę Pawlak i p. Iwonę Nierobisz opublikował
Magazyn Oświatowy Nr 23/2006. W prezentacji można znaleźć wiele informacji na temat wydarzeń dotyczących
szkoły.
14 II 2007
Genowefa Mastalska – legenda żeńskiego harcerstwa w Łowiczu, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły –
otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. W szkole znajduje się wiele pamiątek po Genowefie
Mastalskiej. Wśród nich są liczne odznaki, medale a także legitymacje i dokumenty świadczące o ofiarnej
i sumiennej pracy w służbie polskiej szkoły i Polsce.
II 2007
Uczeń Przemysław Płacheta zdobył tytuł „Najlepszego strzelca” w I Halowym Turnieju Piłki Nożnej.
27 IV 2007
Miejska uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole. Uświetnieniem
uroczystości była obecność specjalnego gościa, marszałka Sejmu I kadencji, profesora prawa Wiesława
Chrzanowskiego. Dostojny gość wygłosił krótki wykład.
W czasie uroczystości można było zauważyć, że profesora wzruszył występ naszego chóru, śpiewającego
piosenki upamiętniające uchwalenie pierwszej konstytucji w Europie. Bardzo podobała się profesorowi Izba
Łowicka, wzorowana na wiejską chatę. Wspominał swoje młodzieńcze lata, naznaczone latami wojny. Dla całej
społeczności Jedynki była to prawdziwa lekcja patriotyzmu, która na zawsze pozostanie w pamięci i sercach.
31 V 2007
Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Dnia Europejskiego w Księstwie Łowickim. Na tę uroczystość
przygotowaliśmy stoisko o Polsce, jej historii, wybitnych postaciach z życia polityki, muzyki, sztuki i kultury.
Na parkiecie zaprezentowaliśmy poloneza a poza parkietem, wspaniałe polskie jadło.
18-20 VI 2007
Obchody Święta Szkoły pod hasłem Tęczowa kurtyna. W programie znalazła się m. in. prezentacja
umiejętności artystycznych poszczególnych klas, Marsz ekologiczny „W kolorach tęczy dziś świętujemy, ochronę
przyrody uczcić pragniemy” oraz podsumowanie szkolnych konkursów – wręczenie nagród i dyplomów dla
zwycięzców.

XI 2007
Obowiązki dyrektora szkoły powierzono p. Danucie Lis wieloletniej nauczycielce nauczania zintegrowanego.
I 2008
Akcja charytatywna; zbieranie funduszy dla uczennicy Partycji Brochockiej, która uległa poparzeniu w czasie
pożaru jaki wybuchł w jej mieszkaniu. Do akcji pomocy włączyła się cała szkolna społeczność.
II 2008
W Jedynce odbyła się Łowicka Gala Sportu. Gościliśmy najlepszych sportowców, trenerów, instruktorów
i działaczy sportowych z naszego miasta. Uroczystość prowadziła p. Marzena Pawlak oraz p. Robert Graczyk –
nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły.
V 2008
Dyrektorką szkoły została p. Teresa Sokalska-Lebioda.
18 I 2009
W Bazylice Katedralnej z koncertem kolęd wystąpił chór naszej szkoły. Opiekunką chóru jest p. Katarzyna
Portasz. O tym jaką radość sprawił wszystkim zgromadzonym w kościele ten koncert świadczyła burza oklasków
oraz serdeczne podziękowania i ciepłe słowa ze strony proboszcza księdza Wiesława Skoniecznego.
III 2009
Uczeń klasy 3b Marcin Blus zajął pierwsze miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym. Zdobył tytuł Mistrza
Ortografii, oznacza to, że nie popełnił żadnego błędu. Sukces naszego ucznia był tym większy, że był jedynym
uczestnikiem konkursu, który zdobył ten nobilitujący tytuł. Marcin Blus był uczniem p. Róży Juszczak
Terebińskiej.
V 2009
Obchody Dnia Europejskiego. Barwny korowód dzieci i młodzieży ulicami Łowicza poprowadzili uczniowie
Jedynki. Na Nowym Rynku zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności.
16 VI 2009
Festiwal Historyczny przygotowany przez p. Jolantę Wojciechowską. Tego dnia po naszej szkole przechadzały
się postaci z różnych epok – od czasów prehistorycznych, po współczesne. To była bardzo udana podróż w czasie
i lekcja historii.

