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Zamek w Uniejowie  jest jedną 
z najlepiej zachowanych budowli
obronnych na terenie województwa
łódzkiego, został wzniesiony na
sztucznym nasypie na brzegu Warty
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Należał do arcybiskupów gnieźnieńskich już w XII wieku. Miasto położone było na prawym brzegu
rzeki Warty, a po jej drugiej stronie, wśród zalewisk starorzecza, biskupi wybudowali zamek. 
Aż do XIX wieku dbali, by się rozwijał, rozbudowywali go. Potem przeszedł w prywatne ręce. 
Należy do nielicznych warowni w Polsce, które nieustannie były użytkowane i zamieszkane 

Położony jest w zachodniej części wo-

jewództwa łódzkiego w powiecie poddę-

bickim, przy drodze krajowej nr 72 i dro-

gach wojewódzkich nr 473 i 469. Zamek

usytuowany jest w parku nad Wartą w za-

chodniej części miasta.

Najdawniejsze dzieje Uniejowa łączą się

z kasztelanią spicymierską, jedną z najstar-

szych w Polsce. Była wymieniana już w

1136 roku w bulli gnieźnieńskiej Innocen-

tego II. Z dokumentu tego wynika, że w

tym czasie osada Uniejów „circa Spitimir”

weszła w skład majątku arcybiskupstwa

gnieźnieńskiego. Nie wiemy jednak, kie-

dy nastąpiło przejęcie tych dóbr przez Ko-

ściół. Pewne jest, że fakt ów przyczynił się

jednoznacznie do rozwoju i nobilitacji miej-

scowości, która stała się centrum kościel-

nej własności na tym terenie. 

Uniejów już w XII wieku spełniał funk-

cje typowe dla miast, był miejscem targo-

wym dla lokalnej wymiany handlowej, po-

siadał kościół, przy którym już około 1170

r. zaczęła funkcjonować kapituła kolegiac-

ka, a podróżnych witały gościnne progi

miejscowej karczmy. Z czasem Uniejów

Najpierw 
trochę historii…

Uniejów

przejął inicjatywę osadniczą w miejsce spi-

cymierskiej domeny książęcej. Już w pierw-

szej połowie XIII wieku czytamy w źró-

dłach o miejscowościach, które lokalizo-

wano względem Uniejowa, a nie jak to by-

ło dotychczas w stosunku do Spicymierza.

O wysokiej randze miejscowości mogą

świadczyć również uroczystości konsekra-

cji  nowych biskupów na stolice diecezji

polskich, mające miejsce właśnie w Unie-

jowie. Odbyły się tu konsekracje: w 1172

r. Wilka (Lupusa) na biskupstwo płockie,

w 1266 r. Pawła z Przemkowa - na krakow-

skie, a w 1314 r. Borzysława na arcybiskup-

stwo gnieźnieńskie. Dzięki staraniom arcy-

biskupa Jakuba Świnki już przed 1290 ro-

kiem Uniejów podniesiony został do rangi

miasta. Można by rzec, że ów arcybiskup

był jednym z pierwszych miłośników Unie-

jowa, często tu powracał, a w marcu 1314

roku zmarł w miejscowym dworze. Zwią-

zany był również z powstaniem tenuty unie-

jowskiej, jednej z największych w dobrach

arcybiskupstwa. Niestety, w 1331 roku

Uniejów, podobnie jak inne miasta ziemi

sieradzkiej czy Wielkopolski, padł ofiarą

łupieżczej wyprawy Krzyżaków. Świadko-

wie opisujący tę akcję militarną donosili o

zniszczeniu umocnień miejskich, świąty-

ni, rabowaniu przez zakon dóbr i majętno-

ści, zarówno Kościoła, jak i mieszczan.

Krzyżacy grabili złoto, srebro, sukna, ko-

nie, szaty i wszelkie ozdoby należące do

przybyszów odwiedzających miasto. Pisa-

no też o pohańbieniu panien i kobiet. Na

szczęście zrujnowane miasto nie musiało

długo czekać na odbudowę. Stało się to oko-

ło 1350 roku za przyczyną wielkiego bu-

downiczego zamków i kościołów, właści-

ciela miasta, arcybiskupa gnieźnieńskiego

Jarosława Bogorii ze Skotnik. Do najwspa-

nialszych budowli należą: murowana go-

tycka kolegiata pod wezwaniem Wniebo-

wzięcia NMP, wzniesiona w 1349 r. na

miejscu spalonej przez Krzyżaków, oraz

monumentalny zamek. 

Uniejów położony jest nad Wartą,miasto na prawym brzego, zamek - na lewym 

11 SKARB
BISKUPÓW

Najważniejszą funk-
cją twierdzy była

ochrona skarbów
kościoła gnieźnień-

skiego zabezpiecza-
nych tu podczas za-
wieruchy wojennej.

Do początku XVI
wieku uniejowski

zamek zabezpieczał
dobra kościelne aż
dziesięć razy. Pod-
czas wojny trzyna-

stoletniej, która wy-
buchła w 1454, ro-

ku skarb ów po-
mieszczony w kilku
skrzyniach składał
się z sześciu boga-
to zdobionych orna-

tów, kilku drogich
kap i dalmatyk daro-

wanych przez mo-
narchów,monstran-

cji, kielichów litur-
gicznych, trybularza,
drogich kamieni, pa-

storałów, czterech
bryłek złota, kilku
kawałków srebra,

ksiąg liturgicznych i
tego, co miało naj-
większe znaczenie
w średniowieczu -
relikwii świętych.

Należały do nich gło-
wa i ręka świętego
Wojciecha, głowa

świętego Gereona,
ręka świętego Sta-
nisława i jego pier-
ścień oraz relikwie
jedenastu tysięcy
dziewic - towarzy-

szek świętej Urszuli
męczennicy. Niektó-
re źródła podają, że
owych panien było

tylko jedenaście, co
wydaje się bardziej
prawdopodobne,a
rozbieżność w licz-

bie wynikła z przepi-
sywania żywota na

przestrzeni wieków.

Uniejowski 
zamek od strony
zachodniej.
Widok na taras
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PLAN ZAMKU W UNIEJOWIE
(KOLOR CZARNY PRZEDSTAWIA
ZARYS ZAMKU
ŚREDNIOWIECZNEGO) 
za B. Guerquin,Zamki w Polsce

1. BUDYNEK MIESZKALNY
2. WIEŻA
3. BRAMA WJAZDOWA
4. FUNDAMENTY DAWNEJ KAPLICY
5. DZIEDZINIEC

Zamek w Uniejowie 
wg ryciny z pierwszej 
połowy XIX w.,
E. Raczyński,Wspomnienia
Wielkopolski

J
ednym z najcenniejszych za-

bytków miasta jest wspania-

ła warownia oddalona około

300 metrów na zachód od

rynku. Zamek wzniesiono na

sztucznym nasypie, na zachodnim brze-

gu Warty, w miejscu chronionym do-

datkowo przez podmokłe łąki i staro-

rzecze. Obecnie zamczysko jest jedną

z najlepiej zachowanych budowli

obronnych na terenie województwa

łódzkiego.

Warownia posiada cechy kilku stylów

architektonicznych, co jest efektem kil-

kakrotnej przebudowy obiektu, począw-

szy od średniowiecza. Założoną na pla-

nie czworoboku tworzą trzy skrzydła

mieszkalne - zachodnie, południowe z

bramą wjazdową i wschodnie docho-

dzące do gotyckiej dwudziestopięcio-

metrowej wieży cylindrycznej, usytu-

owanej w połowie kurtyny wschodniej.

Od północy założenie zamyka gotycki

mur kurtynowy.

Pierwotny zamek założony był na pla-

nie czworoboku o wymiarach 23 x 29

m, opasanego murami obwodowymi.

Wzdłuż zachodniej kurtyny znajdował

się dom mieszkalny o trzech kondygna-

cjach, dwuizbowy w przyziemiu, ma-

jący charakter rezydencji, do której od

strony dziedzińca dostawiono kaplicę.

Na zewnątrz w połowie wschodniego

muru kurtynowego dostawiona była

wspomniana cylindryczna wieża o śred-

nicy około dziewięciu metrów. Wjazd

prowadził przez bramę umieszczoną w

murze południowym. W 1381 roku wa-

rownię splądrował Bernard z Grabowa,

a w 1492 roku znany w Wielkopolsce

Zamek

2

1

Kartusze herbowe nad portalem wjazdowym

3

4
5

PN

rabuś Wawrzyniec Gruszczyński z Iwa-

nowic, toczący spory z arcybiskupami. 

W połowie XV wieku zamek podda-

no gruntownej przebudowie. Do naroż-

ników południowo-zachodniego i pół-

nocno-zachodniego domu mieszkalne-

go dobudowano dwie czworoboczne

wieże mieszkalne i trzecią na miejscu

dawnego przejazdu bramnego. Całe za-

łożenie osłonięto murami kurtynowy-

mi. Baszty z dwoma poziomami strzel-

nic, flankujące korpus mieszkalny, two-

rzyły wraz z murem międzymurze za-

chodnie. Od południa istniało między-

murze o szerokości około 6,5 metra,

wzmocnione wieżą bramną. Baszta ta

była wyższa od baszt bocznych, posia-

dała dwie kondygnacje zaopatrzone w

strzelnice oraz przejście łączące ganek

obronny z wieżą. Od północy założenie

zamykał mur kurtynowy z XIV stule-

cia. Dominującym obiektem była wie-

ża po wschodniej stronie założenia.

Punktami obrony, poza basztami, były

jeszcze ganki strzelnicze biegnące od

naroża północno-wschodniego, przez

kurtynę północną, basztę północno-za-

11Z INWENTARZA

W Inwentarzu archi-
diecezji gnieźnień-
skiej z 1685 roku

odnotowano: „Doj-
ście do zamku od
miasta prowadziło

przez zwodzony
most na Warcie i

drugi most przez fo-
sę. Z dziedzińca po
lewej stronie prowa-
dziło wejście do piw-

nic, gdzie przecho-
wywano trunki; rów-
nież wejście do izby

skarbowej. I z niej
do skarbca - dalej
po prawej stronie

wejście do spiżarni,
spichlerza oraz do

kuchni. Na pierwsze
piętro prowadziły dę-

bowe schody, znaj-
dowały się tam po
jednej stronie dwa
pokoje i alkierz - po
drugiej pokój i izba

stołowa. Na drugim
piętrze sala, a z niej
wejście do pokoi na-
rożnych; po przeciw-
nej stronie dwa po-
koje i kaplica, z któ-

rej przejście gan-
kiem do wieży mają-

cej zegar, dwie ko-
puły z blachy

i krzyż”.

Widok na bramę wjazdową,nad którą są 
renesansowe kartusze
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chodnią, wzdłuż muru zachodniego,

basztę południowo-zachodnią oraz po-

łudniowy odcinek muru aż do wieży

bramnej. Wieża poza funkcją obronną

była więzieniem. 

Kolejna rozbudowa zamku miała miej-

sce w 1534 roku po wcześniejszym po-

żarze, który strawił część warowni w 1525

roku. Kierował nią starosta Stanisław z

Gomolina, bo od XVI wieku zamek prze-

szedł pod zarząd starostów arcybiskupich.

Zabudowano południowo-wschodnią

część międzymurza obiektem o charak-

terze mieszkalnym, łączącym wieżę

bramną z wieżą główną, której nadbudo-

wano jedną kondygnację. Od północy do

wieży dochodził trakt gospodarczy. Wej-

ście do międzymurza północnego prowa-

dziło przez niewielki otwór znajdujący

się na osi bramy głównej w skrzydle pół-

nocnym. Nad nim widniały trzy blendy.

W środkowej umieszczona była tarcza

herbowa z herbem Jelita oraz inskrypcja

dotycząca przebudowy i jej fundatora Sta-

nisława z Gomolina. 

Ostatnich większych przekształceń w

duchu barokowym dokonali biskup Jan

Wężyk około 1638 roku i Maciej Łubień-

ski w 1645 roku. W ich wyniku budow-

lę obronną przekształcono na wygodną

rezydencję prymasowską. Rozbudowa

dotyczyła skrzydła południowego i pole-

gała na utworzeniu budynku mieszkal-

nego między południowo-zachodnią

basztą i wieżą bramną. Obniżono wieżę

wjazdową i nadbudowano basztę od za-

chodu, nadając taką samą wysokość

wszystkim skrzydłom. Ujednolicone za-

łożenie okolono gzymsem. Motyw

gzymsu umieszczono także w naczółkach

okiennych. Bramę wjazdową ozdobiono

barokowym portalem, tworząc z niej ele-

ment dominujący w elewacji południo-

wej. Nad bramą między dwoma oknami

umieszczono tablice z inskrypcjami do-

tyczącymi opisywanej przebudowy. Przy-

ziemie trzykondygnacyjnego obiektu

miało charakter gospodarczy, pierwsze

piętro mieszkalny, a najwyższe reprezen-

tacyjny. Jedynym zachowanym pomiesz-

czeniem z tej przebudowy jest kaplica

zamkowa sklepiona kolebkowo z lune-

tami. Ozdobą wnętrza są freski ścienne

z imponującym przedstawieniem świę-

tego Wojciecha przebitego włóczniami

nad wejściem na ścianie zachodniej. Po

stronie przeciwnej przedstawiono postać

Chrystusa z krzyżem. Pozostałą po-

wierzchnię zdobi ornament roślinny.

Płaszczyznę ściany południowej zdobi

zaś wizerunek Matki Bożej, poniżej po-

stać świętego i anioła. 

Schyłek

Wiek XVI przyniósł zmierzch świet-

ności Uniejowa jako stolicy arcybisku-

pów gnieźnieńskich, co wynikało z kil-

ku przyczyn. Należało do nich wspo-

mniane spalenie zamku w 1525 roku i

odbudowa przeciągająca się aż do 1534

roku, nawiedzenie miasta przez drugi

pożar, pomór oraz zmiany na mapie ad-

ministracyjnej państwa, co wpłynęło na

przesunięcie na wschód centrów życia

politycznego kraju. W 1462 roku mia-

ła miejsce inkorporacja ziem rawskiej

i sochaczewskiej do Korony. W 1569

roku wyznaczono zatem na miejsce od-

bywania sejmów Warszawę, zaś w 1578

roku w Piotrkowie utworzono Trybu-

nał Koronny. Miejscem synodów pro-

wincjonalnych stał się Piotrków, Łę-

czyca i Łowicz, który od II połowy XV

wieku ze względu na położenie nabie-

rał coraz większego znaczenia. Tam

ostatecznie przeniesiono główną rezy-

dencję arcybiskupów gnieźnieńskich.

Od połowy XVII stulecia zamek w

wyniku zniszczeń po potopie szwedz-

kim i rokoszu Lubomirskiego zaczął

tracić na znaczeniu. Dodatkowych

zniszczeń przysporzyły pożary i de-

wastacja dokonana w kolejnym stule-

ciu. W czasie zaborów zamek częścio-

wo użytkowali Prusacy, a następnie w

1836 roku rząd carski podarował

twierdzę uniejowską generałowi Alek-

sandrowi Tollowi, który przywrócił

świetność budowli przekształcając ją

w 1848 roku w rodzinną letnią rezy-

dencję. W okolicy zamku założono

37-hektarowy park, w którym posa-

dzono około sześćdziesięciu gatun-

ków drzew i krzewów, w tym egzo-

tycznych, jak na przykład cyprysik

błotny, kłęk kanadyjski czy platan.

Park ów, a zwłaszcza jedna z alei, by-

ły dumą żony gospodarza. 

11 BIAŁA DAMA
Podobno

spacerując w
pochmurną noc po
zamkowym parku

można dostrzec
generałową Toll w

białej sukni. Szuka
ona do dzisiaj

skarbów
arcybiskupich, które
nie zostały niegdyś

wywiezione do
Łowicza i czekają 

na odkrywców
ukryte gdzieś 

w ogrodzie bądź
zamurowane 
w komnatach
zamkowych.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W UNIEJOWIE

1W 1422 roku 
z rozkazu papieża

Marcina V 
w zamkowych

lochach byli 
więzieni husyci. 

1 W 1485 roku 
na ponad rok pod

czujnym okiem arcy-
biskupim znajdował
się znany budowni-
czy i rzeźbiarz gdań-

ski Hans Brand -
twórca nagrobka

świętego Wojciecha
w Gnieźnie. Mistrz
nie ukończył w ter-

minie powierzonego
mu zadania, za co

aż do jego ukończe-
nia „gościł” w zam-
kowych piwnicach.
Widocznie metoda

ta dla nierzetelnego
artysty była odpo-

wiednia, gdyż dzieło,
jakie stworzył, do
dzisiaj zachwyca

swoim pięknem po-
dążających do gro-

bu świętego. 

1 W 1537 roku 
w lochu zamknięto

dwóch warszaw-
skich bernardynów

za czynienie w Łowi-
czu w nocy tumultu
ulicznego, który za-
kończył się bitwą na

miecze z tamtej-
szym oddziałem

straży zamkowej. 

Wieża zamkowa ma 9 m średnicy i 25 m wysokości
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Kolegiata Wniebowzięcia Najświęt-

szej Marii Panny w Uniejowie. 

Kościół w tym miejscu stanął w XII

wieku, już w 1170 roku został podnie-

siony do godności kolegiaty. Miasto

wraz ze świątynią spalili Krzyżacy w

1331 roku. Murowany kościół wznie-

siono w 1349 roku, potem był kilkakrot-

nie rozbudowywany. W XIX wieku

stanęła dzwonnica licząca 25 m. Ma for-

mę wieży bramnej.

Najcenniejszym zabytkiem świątyni

jest sarkofag z postacią bł. Bogumiła,

XVI-wieczny krucyfiks oraz drewniana

figura Chrystusa Zmartwychwstałego.

Bardzo ciekawe są polichromie i baro-

kowy ołtarz z XVII wieku.

11  TERMY, UNIEJÓW I... INDIANIE
Bezpośrednio przed zamkiem powstaje
kompleks basenów termalnych. W jego

ramach na błoniach zamkowych nad
samą Wartą budowane są niecki do ką-
pieli rekreacyjnych i zdrowotnych wyko-
rzystujące wody termalne,które są bo-
gactwem miasta. W ośrodku  powstają
też trzy sauny: parowa, fińska i aroma-

toterapeutyczna. Woda będzie miała
temperaturę 27-36 stopni C. Baseny

mają być dostępne już tego lata. Obiekt
uzupełnią: kompleks gastronomiczny i
centrum edukacyjne Castrum Antiqum

- stylizowana na okres średniowiecza
wieża rycerska z muzeum,salą kowal-

ską, rycerską, łaźniami termalnymi i
miejscami noclegowymi. Mają tam być

organizowane biesiady rycerskie, tur-
nieje i lekcje historii. W pobliżu zamku

ulokowana zostanie również wioska in-
diańska,gdzie turyści będą mogli zapo-

znać się z kulturą i tradycjami rdzen-
nych mieszkańców Ameryki Północnej.

A trzeba przypomnieć, że Uniejów 
od wielu lat słynie ze zlotów 

polskich przyjaciół Indian.

UUnniieejjóóww  --  kkaapplliiccaa  zz  aanniioołłaammii
Niewielka kaplica zamkowa - jedyne oryginale pomieszczenie w warowni - dziś przeznaczona jest na kameralne spotkania dla hotelowych
gości. Zachowały się tutaj bardzo piękne polichromie z końca XVI wieku. Przedstawiają Chrystusa,męczeństwo św. Wojciecha,Matkę
Boską z Jezusem,anioły i motywy roślinne. Autor fresków jest nieznany.

GDZIE ZJEŚĆ
Bez wahania polecamy Restaurację Her-

bową w zamku. Można tam zjeść m.in.
polędwicę po królewsku, czerninę czy

zamkowy talerz rozmaitości. Do wyboru
talerz z mięsem bądź z rybami (cztery ro-

dzaje świetnie przyrządzone!).

Cerkiew w lesie

Będąc w Uniejowie trzeba wybrać się

na krótką przejażdżkę. W środku lasu

przy szosie do Dąbia znajduje się kapli-

ca grobowa hrabiów Tollów. Ma formę

niewielkiej cerkwi i jej obecność w tym

miejscu jest zdumiewająca. 

Kaplica została wybudowana w 1885

roku na planie krzyża greckiego i

zwieńczona kopułą na ośmiokątnym

bębnie. Górna jej część pełniła funkcję

sakralną, dolna to krypta grobowa. W

1987 roku kaplica została  wpisana w

rejestr zabytków i przeprowadzono jej

kapitalny remont. Niestety, już znowu

potrzebuje ratunku.

Kaplica Tollów,właścicieli Uniejowa

Klasycystyczna wieża kościoła

Termy Uniejów w budowie...

Turyści sprawdzają temperaturę wody

11  ZAMEK DZIŚ
W dwudziestoleciu
międzywojennym w
uniejowskim zamku

funkcjonował 
pensjonat, czas

II wojny światowej 
i okres powojenny

spowodował znacz-
ne zniszczenia. 
W latach 1956 

i 1967 obiekt odbu-
dowano i zaadapto-

wano początkowo
na archiwum,a na-
stępnie na ośrodek
hotelowo-gastrono-
miczny. Od 1995 ro-

ku gospodarzem
zamku jest Rada

Naczelna Zrzesze-
nia Studentów Pol-
skich,prowadząca
działalność hotelo-

wo-gastronomiczną.
Tu odbywał y się
słynne festiwale

piosenki
turystycznej. Dziś

istnieje możliwość
skorzystania 

z 46 miejsc nocle-
gowych,w tym noc-

leg w apartamen-
tach z wystrojem
iście królewskim,

degustacja dań sta-
ropolskich w zamko-

wej restauracji,
wzięcie udziału w wi-
dowisku teatralnym 
w amfiteatrze zimo-

wym, zaś latem w
turnieju rycerskim.

Organizowane są
także zabawy ple-
bejskie, konkursy
strzelania z łuku 
i kuszy, koncerty.
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Jadąc do Uniejowa warto też odwie-

dzić Poddębice, gdzie znajduje się je-

den z najładniejszych renesansowych

pałaców w Polsce, pierwotnie był to

dwór obronny.

Budowa pałacu ruszyła w 1610 roku.

Rozpoczął ją wojewoda rawski Zygmunt

Grudziński, a dokończył jego syn Ste-

fan, starosta pilski i bolimowski. Kolej-

na przebudowa jest dziełem księżnej

Barbary Sanguszkowej. W XVIII wie-

ku dobudowana została charakterystycz-

na loggia. Ma ona ciekawe sklepienia

krzyżowe z pseudożebrami i wspaniałą

dekoracją. Pojawiają się wśród nich

maszkarony, wytłaczane perły, renesan-

sowe rozety. 

- Pierwotnie pałac składał się z trzech

zasadniczych elementów. Główny trzon

na obrysie prostokąta, po jednej stronie

ciekawa ośmioboczna kaplica, po dru-

giej pięciokondygnacyjna wieża. W ten

sposób bryła była zrównoważona - mó-

wi Magdalena Binder, dyrektor

Poddębickiego Domu Kultury, który

mieści się w pałacu. 

17-metrowa wieża pełniła funkcję

przydworskiego skarbca. Na górę wcho-

dziło się tylko po drabinie. To tam cho-

wane były skrzynie z kosztownościami.

Pani dyrektor zwraca uwagę na elewa-

cję południową, gdzie są arkadowe

krużganki filarowe, a na nich trójkątny

szczyt. Widnieją na nim trzy daty: 1461,

1873 i 1980. 

- Pierwsza z nich to prawdopodobnie

ufundowanie altarii, czyli ołtarza lub ka-

plicy w kościele parafialnym. Druga to

data dobudowania północnego skrzydła,

a rok 1980 to data ostatniego remontu

zabytku - wyjaśnia. Na murze jest rów-

nież herb Wyssogota rodziny Zakrzew-

skich i resztki zegara słonecznego.

W kaplicy, gdzie mieści się teraz re-

gionalna izba pamięci, zachowało się

oryginalne kamienne nadproże i frag-

menty fresków, które odkryto w 1980

roku. W sklepieniu znajdują się herby

Rola, Jastrzębiec, Grzymała i Pomian.

W tym miejscu można poznać historię

Poddębic i dowiedzieć się wielu rzeczy

o jego mieszkańcach. Pod pałacem

znajdowała się krypta grobowa, dziś

wejście do niej jest zamurowane.

Pałac jest otoczony parkiem (3,6 ha).

Uwagę przyciąga kamienna grota, to

dawna dworska lodownia, gdzie prze-

chowywano produkty żywnościowe.

Na początku XIX w. hrabia Zakrzew-

ski część parku przekazał parafii

ewangelickiej i powstał tam kościół.

Wspaniała brama przed kościołem to

cenny zabytek. Niedaleko głównego

wjazdu jest kamień poświęcony Ma-

rii Konopnickiej, która mieszkała w

pobliskim Bronowie i przyjeżdżała do

Poddębic na jarmarki. Od niedawna

w parku rośnie dąb Jana Pawła II.

Przygotowywany jest projekt zagospo-

darowania parku i pałacu na potrzeby osób

niepełnosprawnych. - Planujemy „park

zmysłów”, gdzie znajdą się urządzenia do

ćwiczenia różnych zmysłów, m.in. rów-

nowagi, dotyku, wzroku, mają powstać

echostudnie. Pałac będzie miejscem

integracji - mówi Binder. Wnioski o do-

tację są już przygotowywane. 

Poddębice

1 Ostatnia 
właścicielka 

dziedzicząca pałac
- Tekla Łubieńska

- sprzedała go 
rodzinie 

Zakrzewskich,
którzy rezydowali

tu do II wojny 
światowej.

Pałac w Poddębicach należy do najpiękniejszych  zabytków renesansowych w tej części Polski

Sklepienie w dawnej kaplicy  ze szlacheckimi harbami

Romantyczny wizerunek pałacu 
wisi na ścianie Poddębickiego Domu Kultury
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Lutomiersk 
Niedaleko od Poddębic i Uniejowa,

przy drodze wojewódzkiej nr 710, leży

Lutomiersk. Na wzniesieniu, przy wjeź-

dzie od strony Łodzi, w obrębie doliny

zalewowej Neru w pobliżu ujścia rzeki

Wrzącej, stoi klasztor księży salezjanów.

W południowe skrzydło budynku

wkomponowane są relikty XV-wiecz-

nego zamku. 

W części wschodniej elewacji widocz-

ny jest ostrołukowy przelot bramny wraz

z dwiema furtami oraz później zamuro-

wane otwory okienne. Na szczególną

uwagę zasługują detale murarskie wyko-

nane z licowanej cegły palcówki w tak

zwanym wątku polskim: dekoracja rom-

bów i krzyżówek. 

Budynek miał wymiary 26,4 x 9,8 m.

Posiadał w przyziemiu trzy izby, zaś na

wysokości parteru dwie izby i wlot bram-

ny ulokowany po stronie wschodniej. Pię-

tro tworzyły trzy pomieszczenia miesz-

kalne. Około 1460 roku rezydencja

Zarembów przeszła w ręce Poddębskich.

W 1518 roku poprzez małżeństwo ostat-

niej z rodu Anny z Zygmuntem Grudziń-

skim trafiła w ręce tego rodu. W  XVII

wieku wojewoda rawski Andrzej Grudziń-

ski wraz z żoną Anną z Poddębskich ufun-

dowali w tym miejscu zespół klasztorny.

Powierzyli go opiece franciszkanów-re-

formatów. Obecnie gospodarzem obiek-

tu jest Zgromadzenie Księży Salezjanów.

Część założenia zajmuje klasztor, część

salezjańskie szkoły muzyczne: Salezjań-

ska Szkoła Muzyczna II stopnia, Szkoła

Organistowska, Salezjańska Ogólno-

kształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia.

W części klasztornej prezentowana jest

stała wystawa pochodząca ze zbiorów

Muzeum Archeologicznego i Etnograficz-

nego w Łodzi, posiadająca duże walory

edukacyjne. Wśród eksponatów są wydo-

byte podczas prac archeologicznych w Lu-

tomiersku i okolicy narzędzia pochodzą-

ce z okresu kultury ceramiki sznurowej,

popielnica z cmentarzyska kultury łużyc-

kiej, wyposażenie grobów z X i XI wie-

ku oraz ekspozycja dotycząca historii zam-

ku-klasztoru, Lutomierska i okolicy. 

W klasztorze w Lutomiersku organizo-

wane są wspaniałe koncerty, m.in. w ra-

mach letniego festiwalu Kolory Polski.

Spory naukowców

Od lat trwają spory badaczy na temat

przeszłości lutomierskiej warowni. Tade-

usz Poklewski uważa, że zamek w Luto-

miersku był budowlą bezwieżową, zało-

żoną na planie czworoboku o wymiarach

26,4 x 35 m. Tworzył go południowy dom

główny z bramą, dom pomocniczy - krót-

szy od południowego o 8 metrów - poło-

żony przy zachodnim odcinku kurtyny

północnej oraz mury obwodowe. Leszek

Kajzer twierdzi, że zespół zamkowy za-

łożono pierwotnie na planie kwadratu o

boku 26 metrów, wykluczył istnienie bu-

dynku północnego. Ta różnica zdań spo-

wodowała kolejne badania. 

Tadeusz Horbacz, prowadzący badania

w latach 1988-1990, wysunął hipotezę,

że część północna założenia może być

znacznie późniejsza od pozostałych, a w

późnym średniowieczu wzniesiono jedy-

nie budynek południowy z przelotem

bramnym i być może południową partię

ściany wschodniej skrzydła wschodnie-

go. Przy wznoszeniu budynku południo-

wego, jak wynika z badania partii funda-

PLAN ZAMKU W LUTOMIERSKU 
WG T. POKLEWSKIEGO,E. GRABARCZYK 
I M. ŻEMIGAŁY
JASNĄ LINIĄ ZAZNACZONY ZARYS
BUDYNKÓW KLASZTORNYCH 

Relikty zamku zostały wtopione w bryłę klasztoru

W klasztorze w Lutomiersku
organizowane są wspaniałe koncerty,
m.in. w ramach letniego festiwalu
Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski.

11 GENEZA
ZAMKU 

W LUTOMIERSKU

1 Pierwotnie
inicjatywę

budowlaną
przypisywano

potomkom Jana z
Chełmicy

Lutomierskiego
herbu Jastrzębiec

lub rodzinie
Różyców

Niechmirowskich.
Naukowcy

udowodnili jednak,
że w latach 1311-

1460,a więc w
czasie powstania

budowli,w tej części
Lutomierska

gospodarowali
Zarembowie z

Kalinowej, których
należy uważać za

budowniczych
warowni.

1 Do naszych
czasów zachował

się dokument
lokacyjny

Lutomierska z
1274 roku,będący
zarazem najstarszą
wzmianką źródłową
o tej miejscowości. 

mentów tego obiektu, odstąpiono od re-

alizacji pierwotnego planu budowlane-

go. Pośrednio przemawiać za taką zmia-

ną może również włączenie wjazdu w

budynek główny, co stwarzało dodatko-

wy problem jego ochrony. Nie wykoń-

czono również całego obwodu murów.

Możliwe jest zatem, że zamek nigdy nie

został dokończony. Horbacz podnosił

również zasadność używania terminu

„zamek” do opisywanej budowli, gdyż

nigdy w źródłach pisanych miejscowego

obiektu nie określano tym terminem. Wy-

stępuje natomiast kilkakrotnie określenie

„dwór nowożytny na kopcu”. Zatem

prawdopodobne jest, że nigdy nie speł-

niał  on warunków koniecznych do otrzy-

mania miana zamku. Odpowiedzi na po-

wyższe hipotezy mogą przynieść jedynie

dalsze badania. Tymczasem warto obiekt

w Lutomiersku włączyć na listę podłódz-

kich założeń obronnych.
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ZZAAMMEEKK  WW  UUNNIIEEJJOOWWIIEE
99-210 Uniejów,ul. Turecka 12
tel. (063) 28 88 145
fax. (063) 28 89 086
biuro@zamekuniejow.pl
www.zamekuniejow.pl

PPOODDDDĘĘBBIICCKKII  DDOOMM  KKUULLTTUURRYY  II  SSPPOORRTTUU
ul. Mickiewicza 9/11 
tel./fax 043 678 29 91,
tel./fax 043 678 22 12
e-mail : pdkis@op.pl
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