Region
dze uczelni zazwyczaj otwierajà pa∏acowe
podwoje (oczywiÊcie w godzinach urz´dowania!). JeÊli pokonamy te trudnoÊci, to
obejrzymy nie tylko z zewnàtrz, ale i od
Êrodka pa∏ac i oran˝eri´, wybudowane z inicjatywy prymasa Antoniego Ostrowskiego wed∏ug projektu Efraima
Szregera.
Z tymi dwiema postaciami zwiàzany jest
kolejny wa˝ny zabytek
Skierniewic – koÊció∏
pw. Êw. Jakuba. Fasadà
nawiàzuje on do tolos
– formy Êwiàtyni na planie ko∏a, znanej ju˝
w staro˝ytnej Grecji.
Wewnàtrz, z prawej
strony o∏tarza g∏ównego, zwraca uwag´ tron
biskupi, na którymi zasiada∏ w czasie mszy
Wn´trze koÊcio∏a Êw. Jakuba w Skierniewicach m.in. biskup Ignacy
Krasicki. Bogaty wyoprowadzajà cz∏onkowie Polskiego Stowa- strój wn´trza i rzadko spotykana w stylu
rzyszenia Mi∏oÊników Kolei, gospodarze te- klasycystycznym bry∏a czynià t´ Êwiàtyni´
go obiektu. Zobaczymy tam nie tylko wyre- wartà poÊwi´cenia jej szczególnej uwagi.
montowane parowozy, lokomotywy spaliNiedaleko koÊcio∏a pw. Êw. Jakuba znajnowe, salonki, wagony z poczàtku XX wie- duje si´ niepozorny, drewniany budynek,
ku – osobowe i towarowe, ale przy okazji w którym mieÊci si´ Izba Historii Skierniemo˝emy przekonaç si´, z jakim pietyzmem wic. W dworku tym – zwiàzanym z postacià
sà restaurowane i odnawiane.
Konstancji G∏adkowskiej, m∏odzieƒczej miObiekty kolejowe przylegajà do parku ∏oÊci Fryderyka Chopina – mo˝emy zapomiejskiego, w którym skrywa si´ kolejna znaç si´ nie tylko z bogatà historià miasta,
atrakcja Skierniewic: zespó∏ pa∏acowo-par- ale poznaç te˝ szereg postaci, które mia∏o
kowy – dawna rezydencja arcybiskupów wp∏yw na jego wspó∏czesny charakter. Izba
gnieênieƒskich, potem cara, a obecnie sie- prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç wydawniczà
dziba Instytutu Warzywnictwa. Ze wzgl´du oraz organizuje cykliczne koncerty muzyki
na pe∏nione obecnie funkcje dydaktyczno- klasycznej. To tutaj mo˝na zasmakowaç
naukowe, obiekty te niestety nie sà ogólnie troch´ sennej, ale jak˝e romantycznej atdost´pne (zw∏aszcza wn´trza pa∏acowe), ale mosfery XIX-wiecznego „prowincjonalnejeÊli wczeÊniej zapowie si´ ch´ç zwiedzenia go” miasta.
Z Izby Historii Skierniewic niedaleko do
dawnej siedziby polskich prymasów, to w∏aneorenesansowego ratusza autorstwa Henryka Marconiego oraz niedawno wyremontowanego rynku im. Jana Odrowà˝a ze Sprowy, którego ozdobà jest kompleks fontann.
Je˝eli jeszcze nie jesteÊmy zm´czeni w´drówkà po Skierniewicach, to mo˝emy zag∏´biç si´ w miejskie zau∏ki i dotrzeç do koÊcio∏a
pw. Êw. Stanis∏awa, ufundowanego przez arcybiskupa Stanis∏awa Szembeka w 1720 roku. Przy tej obecnie najstarszej w mieÊcie
Êwiàtyni znajduje si´ zabytkowy cmentarz, na
którym odnajdziemy nagrobki z ciekawymi
inskrypcjami. A majàc chwil´ czasu mo˝emy
jeszcze dotrzeç do dawnej synagogi...
I tak co chwila mo˝na odkrywaç na
nowo Skierniewice, do tej pory kojarzone
przez turystów tylko z dorodnymi warzywami, owocami i kwiatami, prezentowanymi na corocznym skierniewickim Âwi´cie
Kwiatów, Owoców i Warzyw.

Jubileusz Skierniewic
Nie ma miejsc nieciekawych dla krajoznawcy. Sà tylko takie, które dopiero
wymagajà odkrycia albo poznania na
nowo. Do takich miejsc mo˝na zaliczyç
Skierniewice. Na pierwszy rzut oka –
nic ciekawego, dopiero zag∏´biajàc si´
w zakamarki miasta mo˝emy odnaleêç
wiele interesujàcych zakàtków i ludzi,
a przy odrobinie cierpliwoÊci i czasu –
poznaç ich frapujàcà histori´.
Skierniewice – dla wielu miasto pomi´dzy ¸odzià a Warszawà – powsta∏y pierwotnie na skrzy˝owaniu innych, ówczeÊnie
wa˝niejszych traktów, prowadzàcych z ¸owicza do Rawy i Sochaczewa. Obchodzone
w tym roku 550-lecie nadania praw miejskich jest dobrym pretekstem, aby d∏u˝ej
zatrzymaç si´ w grodzie nad rzekà ¸upià.
Dla entuzjastów zabytków techniki obowiàzkowym punktem wycieczki sà zabytkowy skierniewicki dworzec kolejowy oraz parowozownia. Dworzec, niedawno odnowiony, swojà elewacjà zewn´trznà w stylu neogotyckim przypomina czasy carskie, zaÊ wewnàtrz czeka nas niespodzianka – zachowano bowiem seri´ sgraffito w stylu realizmu
socjalistycznego z lat 50. XX wieku. Warto
dodaç, ˝e skierniewicka poczekalnia dworcowa pierwotnie mia∏a znacznie bogatszy
wystrój (z∏ocone sztukaterie!) i by∏a zaliczana do najlepszych poczekalni kolei warszawsko-wiedeƒskiej. Na peronie odnajdziemy
zaÊ znajomy akcent: ∏aweczk´ Reymonta.
O ile dworzec jest ogólnie dost´pny, o tyle do parowozowni mo˝emy wybraç si´ tylko w czasie „dni otwartych”. W sezonie letnim (od maja do paêdziernika) w ka˝dà
pierwszà sobot´ miesiàca, w godzinach od
11 do 14 entuzjastów techniki kolejowej
Skierniewice - ratusz
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