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Zamek w Łowiczu był kiedys dumą
prymasów Polski, bywali w nim
królowie,mieszkali kolejni
arcybiskupi gnieźnieńscy,
a dziś zostały po nim tylko fragmenty
ceglanych murów i fundamenty
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W
arownia arcybisku-

pia powstała na ni-

zinnym brzegu

Bzury. Pierwotny

gotycki zamek za-

łożono na planie czworoboku opasane-

go murami kurtynowymi o boku około

35 m. Składał się on z opartych o kurty-

ny północną i południową, równoległych

względem siebie, dwóch budynków: re-

zydencjonalnego o szerokości około 13

m (północny) i usługowego o szeroko-

ści 10 m (południowy), wieży bramnej,

wysuniętej przed lico kurtyny wschod-

niej, wypełniającej wnękę powstałą po-

między wspomnianymi budynkami oraz

muru zamykającego dziedziniec od za-

chodu. Zamek zajmował powierzchnię

1200 mkw. 

Wraz z nastaniem doby Odrodzenia

włodarze grodu postanowili przebudo-

wać surowe zamczysko zgodnie z ów-

cześnie panującą modą w stylu renesan-

sowym, dodając lekkości budowli oraz

cech rezydencjonalnych. Z inicjatywy

wybitnego męża stanu arcybiskupa Jana

Łaskiego warownię podzielono na za-

mek wysoki - „arx superior” obejmują-

cy gotyckie założenia i „castrum inte-

rior” - zamek niski, pełniący rolę pod-

zamcza. Założenie okalała fosa zasilana

w wodę z Bzury, zaś część zamku wy-

sokiego - mur i fosa. Tam też znajdowa-

ła się część rezydencjonalna - trzykon-

dygnacyjny dom północny, zwany do-

mem wyższym. W części najniższej

znajdowały się magazyny. Parter krył

trzy pomieszczenia: dużą pięciookienną

salę i dwie mniejsze izby, piętro zaś sied-

miookienną salę królewską, której strop

Już w XI wieku pośród rozlewisk rze-

ki Bzury i jej dopływów: Uchanki, Bo-

brówki i Zwierzyńca, w miejscu do-

godnym do przeprawy, powstał gród

drewniano-ziemny o wyjątkowym zna-

czeniu strategicznym. Założono przy

nim osadę zwaną Łowiczem. 

Pochodzenie nazwy Łowicz nie jest

dostatecznie wyjaśnione. W jednej z

hipotez wywodzi się ją od okolicznych

„łowisk”, w innej zaś od „łowów", bę-

dących podstawowym zajęciem miej-

scowej ludności. 

Przed 1136 rokiem osada będąca

siedzibą kasztelani, wraz z najbliższą

okolicą, przeszła z nadania monarchy

na własność arcybiskupów gnieźnień-

skich. Poświadcza to słynna bulla pa-

pieża Innocentego II. Nowi właścicie-

le w szybkim tempie przeprowadzili

proces kolonizacji oraz stworzyli do-

godne warunki rozwoju gospodarcze-

go swych włości. Łowicz stał się waż-

nym ośrodkiem administracji tych

dóbr, które zaczęto nazywać mianem

Księstwa Łowickiego. Jak podaje kro-

nikarz Jan z Czarnkowa, z inicjatywy

arcybiskupa Jarosława Bogorii Skot-

nickiego w 1355 roku w miejscu daw-

nego grodu rozpoczęto budowę zam-

ku. Ten duchowny przed 1358 rokiem

dokonał również lokacji Starego Mia-

sta. W 1405 roku kolejny arcybiskup,

Mikołaj Kurowski, lokował Nowe

Miasto. Stare i Nowe Miasto wraz z

podgrodziem arcybiskup gnieźnień-

ski i pierwszy prymas Polski Mikołaj

Trąba połączył około 1419 roku w je-

den organizm miejski, nadając przy-

wilej lokacyjny na prawie średzkim.

Najpierw 
trochę historii…

Zamek

Z dawnego zamku łowickiego pozostały dziś tylko ruiny

Dziś przed nami zamek łowicki, który był ulubioną rezydencją 
prymasów Polski. Aż dwunastu z nich spoczywa w miejscowej 
świątyni katedralnej. 
Ruiny zamku usytuowane są przy drodze nr 14, 
łączącej Łowicz z Łodzią. Od kilku lat są własnością prywatną. 
Ale właściciele serdecznie witają gości. 
Ich zamek powoli znowu zaczyna nabierać blasku. 

Łowicz
Po obejrzeniu Łowicza zapraszamy

też w trzy inne miejsca, gdzie kiedyś

stały warownie: do Soboty, Strykowa

i Skierniewic. Niestety, do dzisiej-

szych czasów uchowały się tylko re-

likty zamkowych założeń. Aż żal, że

możemy zaledwie zasygnalizować, co

jest do obejrzenia w okolicy Łowicza.

A trzeba podkreślić, że ten region wo-

jewództwa jest bardzo atrakcyjny tu-

rystycznie, wiele tu interesujących pa-

łaców, dworków, pomników przyro-

dy i niezwykła barwność folkloru.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W ŁOWICZU

1 Zamek łowicki był
ulubioną i

najwspanialszą
rezydencją

prymasów Polski do
1795 roku.

1Progi zamczyska
prymasowskiego
niejednokrotnie

gościły
znamienitych gości.

Wśród nich byli
także monarchowie

- Zygmunt August,
Stefan Batory,

Zygmunt III Waza,
Jan Kazimierz

Waza.
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Plan zamku w Łowiczu 
wg. B. Guerquin

Zamek
w Łowiczu
z
fortyfikacjami 
bastionowymi,
ok. 1655 r.
otoczony fosą.
Wyraźnie
widać podział
na zamek
wysoki,
arx superior
(A)
i zamek niski
- castrum
interior (B),
już 
nieistniejący
(tu przebiega
teraz droga
Łódź-Łowicz).

Fragment
sztychu z
Pufendorfa
za:
B. Guerquin,
„Zamki 
w Polsce”
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zdobiły freski i złote kule. Wzdłuż fryzu

umieszczony był poczet władców Pol-

ski. Z sali można było przejść do kapli-

cy w rozbudowanej czterokondygnacyj-

nej wieży bramnej z zegarem. Kaplica

nosiła wezwanie świętego Mikołaja,

świętej Anny i świętej Barbary. Poprzez

wieżę przejście prowadziło aż do domu

południowego, zwanego domem niż-

szym. Na piętrze tego obiektu znajdowa-

ły się trzy sale z malowanymi stropami.

Dominantą założenia była cylindryczna

wieża prochowa na zamku wysokim, peł-

niąca rolę magazynu materiałów wybu-

chowych i zbrojowni. Obok znajdowała

się jeszcze jedna niższa kwadratowa

wieża. 

Wjazd prowadził od strony miasta

przez groblę i dwa mosty. Budynki

wieńczyły wspaniałe attyki. Zamek ni-

ski wypełniały budynki drewniane,

gdzie znajdowała się kaplica, mieszka-

nia dla urzędników, służby i załogi zam-

kowej oraz zaplecze gospodarcze. 

W 1573 roku z inicjatywy arcybisku-

pa Jakuba Uchańskiego (1562-1581)

wzniesiono nowy budynek. Powstała

także w narożu południowo-wschodnim

czworoboczna wieża więzienna. 

O renesansowy charakter warowni za-

dbali kolejni prymasi: Mikołaj Dzierz-

gowski (1545-1559) i Stanisław Karn-

kowski (1581-1603). Zamek górny i dol-

ny połączono w całość, funkcje dolne-

go zaczęło pełnić nowe podzamcze z

drewnianymi budynkami gospodarczy-

mi. 

W XVII stuleciu dokonano kolejnej

modernizacji założenia zamkowego.

Obiekt na planie rozszerzonego pięcio-

11 ZDARZYŁO SIĘ
W ŁOWICZU

1W latach 1795-
-1801 rezydował w

Łowiczu Ignacy
Krasicki,

najwybitniejszy
poeta i bajkopisarz

polskiego
oświecenia. Był

wówczas
arcybiskupem

gnieźnieńskim,ale -
jak piszą mu

współcześni - wcale
nie interesował się

rządami i
administracją.

Przekazał to swoim
podwładnym. Lata

spędzone w
rezydencji

arcybiskupiej w
Łowiczu poświęcił

na zakładanie
ogrodów 

i twórczość
literacką.   

Powoli w ruiny dawnej rezydencji prymasowskiej wraca życie

boku otoczono wałami ziemnymi z ba-

stionami w narożach. Wjazd od strony

miasta poprowadzono przez rawelin wy-

sunięty od południa poza mur kurtyno-

wy. Od północy znajdował się drugi

wjazd przez ziemną piattę umieszczoną

między dwoma bastionami. 

Wprowadzenie systemu bastionowego

przypisuje się około 1620 roku arcybi-

skupowi Wawrzyńcowi Gembickiemu,

który także przebudował zamek dolny i

przekształcił wnętrza rezydencji. 

Zamek prymasowski należał do naj-

nowocześniejszych warowni nie tylko

na Mazowszu, ale i w kraju. W źródłach

określano go mianem „wyborny i zbu-

dowany z kunsztem”. Mieszkało w nim

szesnaście osób: burgrabia, sędzia, le-

karz, poborcy, pisarze, kapelan, płatnerz

i puszkarz oraz straż zamkowa.

Okres inwestycji prymasowskich za-

kończyły prace budowlane biskupa Ma-

cieja Łubieńskiego w 1645 roku. 

DZIEDZINIEC

CZĘŚĆ GOSPODARCZA

WIEŻA BRAMNA

GŁÓWNY
BUDYNEK
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11 ARKADIA
I NIEBORÓW

1Dzięki inicjatywie
Heleny 

z Przeździeckich
Radziwiłłowej,

właścicielki
pobliskiego
Nieborowa 

na przełomie XVIII i
XIX wieku,ocalały

elementy
architektoniczne

pochodzące z
prymasowskiej

rezydencji. Księżna
na terenie

pobliskiej wsi
nazwanej Arkadią

od 1778 roku aż do
lat dwudziestych

następnego
stulecia urządzała

ogród romantyczny
z kompleksem tak

zwanych budowli
antycznych. 

W Domku
Murgrabiego i

Przybytku
Arcykapłana

wmontowano
elementy zamkowej

kamieniarki, fryzy,
obramowania

okien, kartusze
herbowe. Tym
samym ocaliła

część pamiątek po
łowickim zamku.

Oba miejsca -
zarówno pałac 

w Nieborowie, jak
park w Arkadii -

trzeba koniecznie
odwiedzić będąc 

w okolicy. 
To zresztą zupełnie

odrębna i bardzo
ciekawa wycieczka.

Więcej na
www.nieborow.art.pl 

Upadek

W 1655 roku wraz z rozpoczęciem po-

topu szwedzkiego rozpoczął się powol-

ny proces niszczenia zamku. Od 4 wrze-

śnia 1655 roku na zamku stacjonowali

Szwedzi, uroczyście przyjęci przez Hie-

ronima Radziejowskiego. Nowi gospo-

darze przystąpili do prac fortyfikacyj-

nych przy bastionach zamkowych. Nie-

stety, kilkakrotnie doprowadzali do za-

pruszenia ognia. Profanacji uległa ka-

plica, zniszczono także wspaniałe ogro-

dy. Opuszczając warownię w czerwcu

1656 roku ograbili ją i częściowo wysa-

dzili. Starania o odbudowę rezydencji

podejmowali kolejni purpuraci: Wacław

Leszczyński, Mikołaj Prażmowski, Jan

Wydżga, Michał Radziejowski, Stani-

sław Szembek, Teodor Potocki, Krzysz-

tof Szembek i Adam Komorowski. 

W czasie konfederacji barskiej za-

mek spalili Rosjanie, a w części oca-

lałej założyli więzienie. W 1730 roku

miała miejsce ostatnia próba odbudo-

wy warowni. W 1787 roku prymas Mi-

chał Poniatowski urządził w budyn-

kach zamkowych manufakturę płótna,

zaś w 1792 roku założono tam drukar-

nię. W 1794 roku zamek strawił pożar.

Podczas zaborów ruiny stały się wła-

snością rządową. Wtedy założenie

zamkowe poddano powolnej rozbiór-

ce, trwającej od 1822 do 1871 roku.

Użyto nawet materiałów wybucho-

wych. W czasie I wojny światowej

(1914-1918) na terenie zamkowym

urządzono cmentarz wojskowy. Po

1945 r. przez teren zamku niskiego po-

prowadzono trasę do Łodzi i zniszczo-

no ślady całego założenia. 

Współcześnie pozostał jedynie niere-

gularny pagórek z fragmentem cegla-

nych murów zamku wysokiego. Ale po-

jawiło się światełko w tunelu.

Baronia i baszta

Innym miejscem, gdzie wykorzystano

detale zamkowe, jest wieża generała Sta-

nisława Klickiego w Łowiczu (1775-

1847, uczestnik kampanii napoleońskiej,

baron Cesarstwa Francji) i tzw. baronia,

czyli romantyczny pałac generała (ul. Pa-

łacowa 6). Również do budowy tego oso-

bliwego budynku wykorzystano cegłę i

elementy pochodzące z prymasowskiego

zamku (m.in. konsole i obramienia

okienne). Obecnie mieści się tam galeria

sztuki, ale zwiedzanie trzeba wcześniej

umówić (www.muzeum.low.pl).

PLANY
Ruiny łowickiego zamku od 1993 roku są w
rękach prywatnych. W przyszłości ma tu
powstać muzeum z ekspozycją poświęconą
historii warowni i jej mieszkańców.
- Postaramy się utrzymać klimat i zachować
charakter miejsca,ale zamku nie
odbudujemy,pozostanie trwałą ruiną - mówi
właściciel Wojciech Gronecki. Wierzy, że
właśnie jego zamek stoi w miejscu
tajemniczego grodu opisanego w kronice
Galla Anonima. - Zamek łowicki leży na tym
samym południku co kaplica wawelska. Kto
wie,może i u nas jest ta sama energia
płynąca z czakramu - uśmiecha się
tajemniczo. Zdumiewa go,że wielkie 
i znaczące zamczysko,miejsce,które
wzbudzało podziw i zachwyt,zamieniło się w
kupę gruzów. Od kilku lat zaprasza
archeologów,by jak najwięcej dowiedzieć
się o przeszłości tego miejsca.
- Znajdujemy tysiące skorup z różnych
okresów -  mówi Wojciech Gronecki.
Odkrywane są coraz wcześniejsze ślady
obecności w tym miejscu warowni i inne
ciekawostki,m.in. kości ludzkie. Przecież
tutaj przez jakiś czas był cmentarz
wojskowy. W miejscu grobów,by uszanować
pamięć i uspokoić duchy,postawiono krzyż.
Wokół zamczyska odtwarzany jest naturalny
krajobraz. Fosa już wypełniła się wodą,a na
pobliskie rozlewiska Bzury wróciły bobry. 
W wodzie pływają gęsi. 
Na razie odtworzony został  budynek
dawnej bramy wjazdowej, gdzie powstaje
galeria autorska Katarzyny Fejdysz-
-Groneckiej. 
Żeby wejść na teren zamku trzeba się
wcześniej umówić: tel. 6677ZAMEK. 

- Według księżackiej definicji jest się krzokiem albo ptokiem. Krzokiem nie
jestem, bo moja rodzina jest z Puszczy Kampinoskiej, ale teraz już tutaj zapu-
ściłem korzenie - mówi o sobie Wojciech Gronecki. Zamierza uratować
obiekt. Przyznaje, że chce w ten sposób odpokutować winy swojego przod-
ka, jego krewnym ze strony matki był prymas Antoni Kazimierz Ostrowski,
który jako pierwszy w 1783 roku zaczął rozbierać łowicką warownię. Sprze-
dał fragmenty zamkowych detali Helenie z Przeździeckich Radziwiłłowej,
która umieściła je w Arkadii.
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Detale z łowickiego zamku wkomponowane 
w Przybytek Arcykapłana w parku w Arkadii

Wieża generała Klickiego w Łowiczu
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Prymasowskie centrum

Łowicz należał do najbogatszych i naj-

piękniejszych polskich miast. Do dziś

widać rozmach, z jakim był tworzony.

Ciekawostką są dwa rynki: czworobocz-

ny Rynek Starego Miasta, przy którym

znajdują się główne zabytki i trójkątny

Nowy Rynek, położony na zachód od

niego. Jak w Krakowie nie wolno omi-

nąć Wawelu, tak tutaj trzeba odwiedzić

łowicką katedrę pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny (podniesiona

do tej godności przez Jana Pawła II w

1992 r.), gdzie są groby 12 prymasów

Polski. Warto przyjrzeć się detalom ar-

chitektonicznym świątyni, zauważając

nie tylko renesansowe nagrobki arcybi-

skupów, ale też… jednorożca i niezwy-

kły ołtarz z kości słoniowej. Kościół,

pierwotnie gotycki, został całkowicie

przebudowany w XVII i XVIII w.

STRÓJ ŁOWICKI: 
nieodzowny element to wielobarwny pasiak.

KKoobbiieettaa::  
1bawełniana koszula z szerokimi rękawami,

1 różnobarwna spódnica obszywana u dołu szeroką
aksamitką z wyhaftowanymi kwiatami,

1 stanik z czarnego aksamitu z różami z jedwabiu,
1 wielokolorowa,pasiasta zapaska z naszytym

torsem z cekinów i haftowaną jedwabiem aksamitką,
1 chustka na głowę w kwiaty.

MMęężżcczzyyzznnaa::  
1 biała koszula z wykładanym kołnierzykiem

zawiązanym amarantową wstążką,
1 wełniane pomarańczowe 

spodnie w podłużne,
rzadko rozmieszczone prążki 

(wpuszczane w buty z cholewami),
1 lejbik i spencerek z czarnego sukna 

z mosiężnymi guzikami,
1 biała lub czarna fałdzista 

sukmana przepasana pomarańczowym 
pasem w podłużne prążki,

1 kapelusz przybrany cekinami. 

FOLKLOR ŁOWICKI 
Należy do najpiękniejszych w Polsce. 
Bez trudu każdy rozpozna wyroby
rękodzieła artystycznego twórców
ludowych z łowickiego: wspaniałe,
mieniące się kolorami wycinanki 
z roślinnymi bądź geometrycznymi
motywami, hafty kwiatowe wyszywane 
na aksamicie czy ażurowe serwety.
Wyroby folklorystyczne, z których
Łowickie jest dumne,można obejrzeć 
w różnych miejscach,
także w sklepikach przy rynku. 
Miłośnicy etnografii powinni jednak
wybrać się do Muzeum Łowickiego 
przy Starym Rynku 5/7 (gmach
pomisjonarski) i do odległego 
o 5 km skansenu w Maurzycach,
który prezentuje kulturę 
Księżaków,głównie tradycyjne
budownictwo. Nieodzowna jest 
też wycieczka do Sromowa,
gdzie w Muzeum Ludowym Rodziny
Brzozowskich można podziwiać ruchome
szopki, rzeźby, stroje, a także łowickie
„gwiozdy” i „kodry” (wycinanki). 
Jeździmy po świecie i zachwycamy się
folklorem Indian czy Tybetańczyków,
a tuż obok mamy przepiękne łowickie
stroje i przedmioty.
Warto im się uważniej przyjrzeć.

Księżacy,mieszkańcy
wsi w okolicach
Łowicza i Skierniewic
będących wcześniej
we władaniu
prymasów, różnią się
od sąsiadów
zamieszkujących
wsie niegdyś
szlacheckie - mową,
ubraniem i
zwyczajami.
Symbolem kultury
Księżaków pozostaje
pasiasty, kolorowy
strój noszony 
do dziś podczas
uroczystości.

Grobowce i herby prymasów polskich 
w łowickiej katedrze
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Stryków
W dolinie zalewowej rzeki Moszcze-

nicy, na południowy zachód od centrum

miasta, podczas badań archeologicznych

natrafiono na fragmenty trzech funkcjo-

nujących po sobie obiektów obronnych.

Relikty założenia zamkowego znajdują

się na szczycie wzniesienia, gdzie mie-

ści się dziś oczyszczalnia.

Niegdyś była tutaj fortalicja rycerska,

której istnienie odnotowano w 1505 ro-

ku. W 1659 roku źródła określają go mia-

nem zamku. Pod koniec XVII wieku

bądź na początku następnego stulecia

fortalicja opustoszała. Jedna z hipotez

zakłada, że opisywany obiekt był dwo-

rem na kopcu. Jednak weryfikację tych

przypuszczeń mogą przynieść dopiero

wnikliwe badania archeologiczne. Teren

fortalicji został zlokalizowany dopiero

pod koniec XX stulecia. 

Miejscową warownię wzniesiono na

niewielkim nasypie o planie czworobo-

ku w części centralnej założenia zamko-

wego. Pierwotna budowla była obiektem

drewnianym, powstałym z inicjatywy ro-

dziny Strykowskich herbu Leliwa.  Obiekt

spłonął w drugiej połowie XV wieku. W

tym samym miejscu wzniesiono kolejną

drewnianą fortalicję o ścianach układa-

nych z poziomych dranic. W tym czasie

właścicielem Strykowa był już prawdo-

podobnie Mikołaj Lubelczyk z Kuro-

zwęk. Trzeci obiekt datowany na począ-

tek XVI stulecia powstał nieco na północ

od wcześniejszego. Jego budowę można

wiązać z rodziną Łaskich, która gospo-

darowała w Strykowie aż po 1576 rok.

Obiekt wzniesiony był z kamieni i cegły.

Była to budowla podpiwniczona z bru-

kowaną podłogą i być może zejściem od

strony wschodniej, na co mogą wskazy-

wać trzy kamienne stopnie. W 1657 ro-

ku gmach remontowano. Wtedy wznie-

siono komin i piec, z którego pozostały

fragmenty kafli. W tym czasie właścicie-

lem była rodzina Kamionackich. Na prze-

łomie XVII i XVIII stulecia właściciela-

mi byli Malińscy, a następnie w XVIII

wieku Czarneccy. W tym czasie obiekt

popadł w ruinę. W 1812 roku Julian Ur-

syn Niemcewicz widział już jedynie wał

dawnego zamku. 

Współcześnie widoczne są relikty trze-

ciej, najmłodszej fortalicji. Jest to kopiec

o podstawie kolistej o średnicy około 40-

-45 m i wysokości dochodzącej do jed-

nego metra. Zachowała się także dawna

fosa okalająca obiekt od strony południo-

wej i wschodniej. Zachodnie przedpole

kopca jest mocno zniekształcone ze

względu na znajdującą się na powierzch-

ni oczyszczanię. W wyniku prowadzo-

nych prac badawczych odsłonięto także

kilkumetrowy fragment prawdopodobnie

pomostu ciągnącego się nad fosą oraz wy-

dobyto zawiasy do drzwi, okucia pocho-

dzące z najstarszego obiektu, fragmenty

naczyń ceramicznych, dwa groty bełtów

z okresu funkcjonowania drugiego obiek-

tu oraz bogaty zbiór gotycko-renesaso-

wych kafli piecowych, datowanych na

okres XVI - XVII wieku o motywach ro-

ślinnych i antropomorficznych. Ciekawy

jest zbiór kafli wzorowanych na wawel-

skich o motywach szyszki i rozet oraz z

godłami heraldycznymi. Wykopano tak-

że 1 solid króla Jana Kazimierza. 

Badania nie przyniosły jednak odpo-

wiedzi, czy był to dwór obronny czy też

niewielki zamek. Miejscowi twierdzą,

że w połowie XX wieku teren zamko-

wy był równany spychaczem i natrafio-

no wtedy na partie ceglanych murów,

które rozbijano młotami. Być może był

to kolejny niezbadany jeszcze obiekt.

Odpowiedź na te i inne pytania przy-

nieść mogą jedynie kolejne wnikliwe

badania archeologiczne.

O Łowiczu i ciekawych miejscach do obejrzenia w okolicy można by jesz-

cze długo pisać. Naszym celem jednak są zamki. A w tym rejonie woje-

wództwa  łódzkiego są jeszcze trzy inne miejsca, gdzie można obejrzeć re-

likty założeń zamkowych. Jadąc od strony Łodzi najpierw przejeżdżamy

przez Stryków, miasto będące pośrednio kolebką polskiego drukarstwa.

11 ZDARZYŁO SIĘ 
W STRYKOWIE

Stryków 
pojawia się 
w źródłach 

w 1387 roku jako
ośrodek

wielowioskowego
klucza dóbr

Strykowskich.
Staraniem właścicieli 

w 1394 roku król
Władysław Jagiełło

nadał osadzie prawa
miejskie. 

W okresie rozbiorów,
ukazem carskim 

z 1870 roku,Stryków
zdegradowano 

do roli wsi. 
Od 1923 roku jest

ponownie miastem. 

CIEKAWOSTKI
Warto wspomnieć,

że ze Strykowa
pochodzili: Maciej
Stryjkowski - znany
kronikarz polskiego

Odrodzenia oraz
pierwszy polski
drukarz Łazarz

Andrysowicz. Ich
powiązania z

miastem
upamiętnia

usytuowany w
centrum przed

byłym ratuszem
jedyny w Polsce,
pomnik książki. 

Pomnik książki w Strykowie

W Strykowie
uwagę przyciąga
sylwetka
kościoła 
pw. św. Marcina.
Eklektyczna
świątynia stanęła
w miejscu
dawnego
kościoła na
początku XX
wieku 
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Relikt dawnego zamku w Sobocie jest wkomponowany w bryłę XIX-wiecznego pałacu

11ZDARZYŁO SIĘ 
W SOBOCIE

Barw historii 
Soboty dodaje fakt,
że w czasie potopu

szwedzkiego na oko-
licznych polach Ste-
fan Czarniecki sto-

czył w 1655 roku je-
den ze 

zwycięskich bojów
z najeźdźcą.

KRENELAŻ
zwieńczenie muru

obronnego 
w postaci ciągu
występujących

naprzemian zębów
(merlony) i wrębów
(miedzy). Merlony
pełnią rolę osłony,

zaś wręby - otwartej
od góry strzelnicy. 

W tej romantycznej
warowni pełniły one

funkcję włącznie
ozdobną

Sobota
Położona jest przy trasie lokalnej łą-

czącej Bielawy z drogą krajową nr 2. Tu

także są relikty dawnego zamku.

Elementy wkomponowane zostały w

XIX-wieczną bryłę pałacu położonego

na wschodnim skraju wsi. 

Sobota po raz pierwszy trafiła na kar-

ty historii przy okazji swojej lokacji w

1250 roku. Zgodę na osadzenie wsi, bę-

dącej własnością prepozytury włocław-

skiej, wydał książę łęczycki i kujawski

Kazimierz I (syn Konrada Mazowiec-

kiego). W 1357 roku, jak wynika z do-

kumentu króla Kazimierza Wielkiego,

nastąpiła zamiana właściciela. Wojewo-

da łęczycki Jan herbu Doliwa, wnuk

Chwała z Żychlina, otrzymał od bisku-

pów kujawskich Sobotę w zamian na

wieś Zbrachlin na Kujawach. Od tego

momentu nowi potomkowie Jana zwa-

li się Sobockimi. 

Dogodne położenie u przeprawy przez

Bzurę oraz charakter targowy wsi przy-

spieszyły przyznanie praw miejskich

jeszcze przed 1393 rokiem. Miasto po-

wstało obok wcześniejszej wsi za pano-

wania Władysława Jagiełły, łącząc się

z jej gruntami w jeden organizm osad-

niczy. Pierwotnie Sobotą nazywano osa-

dę, którą w momencie lokowania mia-

sta zaczęto nazywać Sobocką Wsią, a

miasto przejęło pierwotną nazwę Sobo-

ta. Warta podkreślenia jest jeszcze na-

zwa miejscowości, świadcząca o rodo-

wodzie targowym. 

Do średniowiecznych dziejów Soboty

nawiązuje neogotycka forma pałacu po-

łożonego w miejscowym parku. W bry-

le obiektu, jak wynika z badań archeo-

logicznych, znajdują się relikty XV-

-wiecznej ceglanej, sześciobocznej wie-

ży o długości boku 4,5 metra, opiętej na-

rożnymi przyporami. Jest to fragment

wieżowego zamku-rezydencji należące-

go do Doliwitów Sobockich. Budowę

zamku przypisuje się Tomaszowi So-

bockiemu - kasztelanowi łęczyckiemu

(1459-1486). W oparciu o gotycką bu-

dowlę w drugiej ćwierci XVI wieku po-

wstał renesansowy dwór obronny, któ-

ry zatarł pierwotny charakter zamku. Ba-

daczka miejsca, Teresa Jakimowicz, po-

daje, że była to wieża mieszkalna z dwu-

przestrzennym przyziemiem i trzema

kondygnacjami nadziemnymi. Budow-

la miała wymiary 11,4 x 14,9 m. Ota-

czał ją parkan. W XVII wieku „zamek”

nie pełnił już funkcji mieszkalnych. 

W 1744 roku dobra sobockie nabył

Wincenty Zawisza, łowczy łęczycki i

szambelan króla Stanisław Augusta

Poniatowskiego, a następnie Cyprian

Zawisza. Ten podzielił majątek mię-

dzy trzech synów. Jednym z nich był

urodzony w Sobocie Artur Zawisza

Czarny - uczestnik walk z caratem

podczas zaborów, między innymi w

powstaniu listopadowym, za co został

stracony w 1833 roku na rogatkach je-

rozolimskich w Warszawie. W wyni-

ku represji majątek Artura i jego bra-

ta Alfreda władze carskie wystawiły

na licytację. Nabył je trzeci brat Au-

gust Zawisza, który w drugiej poło-

wie XIX wieku wybudował nową re-

zydencję. Piętrowy neogotycki pałac

zwany „zameczkiem” założono na

planie prostokąta z ośmioboczną na-

rożną wieżą wykończoną krenelażem,

usytuowaną w północno-wschodnim

narożu budowli. W 1890 roku soboc-

ki majątek kupił Artur Stokowski, któ-

rego żona założyła w 1896 roku wo-

koło pałacu wspaniały park w stylu

angielskim o powierzchni czterech

hektarów. Pomysłodawcą założenia

ogrodowego był znany architekt ogro-

dów Walery Kronenberg. Wśród za-

bytkowego drzewostanu, liczącego

około 60 gatunków, znajdują się mię-

dzy innymi świerki, wiązy, dęby, klon

jesionolistny, orzech czarny, platan,

modrzewie, katalpy. 

Ostatnimi właścicielami pałacu-zam-

ku w dwudziestoleciu międzywojennym

byli Bogna i Wiktor Przegalińscy, któ-

rzy nabyli majątek w 1927 roku z prze-

znaczeniem na hodowlę koni angloarab-

skich. Z inicjatywy nowych właścicieli

przebudowano w 1930 roku również re-

zydencję. Od wschodu, na miejscu

wcześniejszego drewnianego modrze-

wiowego dworu, który stał na terenie

zamkowym, dobudowano parterowy

budynek mieszkalny. Kolejnym etapem

prac była budowa wieży.

Po II wojnie światowej majątek roz-

parcelowano. W 1950 roku jedną część

przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produk-

cyjna „Przyszłość”, druga przeszła na

własność Państwowej Stadniny Koni w

Walewicach (kolejne miejsce godne

polecenia: www.walewice.pl). Obiekt

remontowano w latach 1975-1976 prze-

kształcając go na cele mieszkaniowe. 

Skierniewice
Niezidentyfikowany w terenie zamek

znajdował się również na terenie zespo-

łu pałacowo-parkowego w Skierniewi-

cach (dziś Instytut Sadownictwa). Była

to rezydencja arcybiskupów gnieźnień-

skich. Miała formę dwuwieżowej mu-

rowanej budowli, położonej na wyspie

na rzece Łupi. Obiekt został prawdopo-

dobnie rozebrany w XVII stuleciu.
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go podziwiać przy

okazji uroczystości
kościelnych.
Najlepszym

okresem,kiedy
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(w tym roku 22
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