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Wejście do łęczyckiego zamku 
przez czworoboczną wieżę bramną.
W miejscu,gdzie teraz jest kamienna
droga,był kiedyś zwodzony most
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Zaczynamy cykl o zamkach w województwie łódzkim. 
Dziś zapraszamy Państwa do Łęczycy, gdzie w lochach
panoszy się diabeł Boruta, a w wieży szlacheckiej latają
nietoperze… Zamek znajduje się w centrum miasta,
nie sposób go nie zauważyć. Jego ceglaną sylwetkę 
i charakterystyczną wieżę widać z daleka

Łęczyca Zamek - warowna budowla

mieszkalna pana feudalnego (mo-

narchy, biskupa, możnowładcy),

w przeciwieństwie do grodów

drewnianych pobudowana z mate-

riałów trwałych, czyli z kamienia

bądź z cegły. Stanowiła ona kom-

pleks architektoniczny złożony z

murów, baszt, wieży bramnej ze

zwodzonym mostem nad fosą oraz

zabudowań zgrupowanych wokół

dziedzińca wewnętrznego. W źró-

dłach określany zazwyczaj jako

„castrum” i „arx”.

Początki Łęczycy sięgają prawdopo-

dobnie VI wieku i związane są z budo-

wą warownego grodu wśród rozlewisk

Bzury. Gród pełnił ważną rolę w regio-

nie oraz strzegł przeprawy przez istnieją-

ce na tym obszarze rozległe bagna. 

W średniowiecznej Polsce Łęczyca od-

grywała pierwszoplanową rolę. Była po-

łożona w centralnej części państwa pia-

stowskiego, przy ważnym szlaku handlo-

wym. Stała się stolicą jednej z siedmiu

prowincji, na które podzielona była Pol-

ska. Na przełomie XI i XII wieku Łęczy-

ca była grodem kasztelańskim, od XIII

wieku stolicą księstwa, od XIV wieku sto-

licą województwa, siedzibą sądów ziem-

skich i starostwa grodowego. 

Około 1000 roku z inicjatywy Bole-

sława Chrobrego w Łęczycy założono,

ważne dla organizacji kościelnej kraju,

opactwo benedyktynów, jedno z pierw-

szych na naszych ziemiach, utworzone

prawdopodobnie przez świętego Woj-

ciecha, podążającego na dwór Bolesła-

wa, a następnie z misją chrystianizacyj-

ną do Prus. Łęczyca stała się wtedy waż-

nym ośrodkiem politycznym i religij-

nym naszego kraju. 

W okresie rozbicia dzielnicowego Łę-

czyckie otrzymała księżna Salomea, wdo-

wa po Bolesławie Krzywoustym, a po niej

syn Kazimierz Sprawiedliwy. Prawdopo-

dobnie z inicjatywy dziedziczki na fun-

damentach benedyktyńskiej placówki

wzniesiono w latach 1141-1161 wspa-

niałą kolegiatę pod wezwaniem Najświęt-

szej Marii Panny i świętego Aleksego.

Mury świątyni były przez kilkaset lat

miejscem zjazdów książęcych oraz licz-

nych synodów gnieźnieńskiej prowincji

kościelnej. 

Najpierw 
trochę historii…

Gród łęczycki zlokalizowany wśród

bagien był siedzibą Konrada Mazowiec-

kiego, a po jego śmierci w 1247 roku

jego syna Kazimierza Konradowica,

księcia łęczycko-kujawskiego i jego po-

tomków. W XIV wieku Łęczycę prze-

jął król Kazimierz Wieki. 

OSADA
W wieku XII od ośrodka łęczyckiego w kilku
kierunkach zaczęła kształtować się osada
o charakterze miejskim. Dawny gród 
ze względu na bagnistą okolicę nie mógł się
dalej rozwijać. Mimo to aż do XIV wieku
spełniał rolę siedziby książęcej.
Odpowiednie warunki osadnicze
znajdowały się około 300 metrów 
na północny wschód od pierwotnych
zabudowań. Tam właśnie wybudowano
wspomniane opactwo,a następnie
kolegiatę. Miejsce to zaczęto nazywać
Tumem. Łęczyca rozwijała się również jako
osada targowa na zachodnim brzegu Bzury,
w miejscu zwanym Emaus, gdzie stał
kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża
i młyn (część północna dzisiejszej
łęczyckiej ulicy Ozorkowskie Przedmieście).
Tę część z czasem nazwano Starym
Miastem. Wreszcie w okolicy dzisiejszego
placu Tadeusza Kościuszki - obecna
starówka - powstała kolejna osada zwana
Nowym Miastem,której w połowie XIII
wieku (a na pewno przed 1267 rokiem)
nadano prawa miejskie. 
Zatem w średniowieczu Łęczyca składała
się z aż czterech punktów osadniczych,
które tworzyły swoisty kompleks
mieszkalno-obronny.

Pozostałości ziemnych umocnień 
na terenie łęczyckiego grodziska

Średniowieczna Łęczyca – plan prezentowany w muzeum
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D

la niego tu przyjechali-

śmy. Położony jest na

sztucznym nasypie

ziemnym w południo-

wo-wschodnim narożu

miasta. Wzniesienie warowni łączy się

z inicjatywą budowlaną króla Kazimie-

rza Wielkiego. Nie ma jednak pewno-

ści, czy prace budowlane rozpoczęto

dopiero po przejęciu przez króla Łę-

czycy w 1352 roku po zmarłym Wła-

dysławie, księciu Dobrzynia i Łęczycy,

czy też jeszcze za władania grodem

przez owego Władysława. Pewne jest,

że król Kazimierz dokończył budowy

zamczyska. 

Zamek łęczycki był jednym z  ogniw

obrony przed coraz potężniejszym pań-

stwem krzyżackim, a mury obwodowe

połączono z system fortyfikacji miejskich.

Warownia była dość pokaźnych rozmia-

rów jak na tamte czasy. Powierzchnia jej

wynosiła blisko 3000 mkw. Obiekt zlo-

kalizowano przy ujściu rzeczki Wró-

bliny do jednej z odnóg Bzury. Było to

miejsce z natury rzeczy podmokłe,

więc przy wznoszeniu dziedzińca na-

leżało podnieść teren aż o pięć metrów.

Warownię założono na planie czworo-

boku o wymiarach 42,5 x 44 x 59 x 63

m, spiętego murami kurtynowymi. Od

miasta oddzielała go jedynie fosa. Do-

minantą założenia była - i jest nadal -

usytuowana w południowo-zachodnim

narożniku wieża główna, mająca 32 m

wysokości, dołem kwadratowa o boku

9,5 m, przechodząca w górnych kon-

dygnacjach w ośmiobok. Zwana jest

wieżą szlachecką, gdyż - jak podają za-

pisy z 1433 roku - więziono w niej

szlachtę skazaną za rozbój, morder-

stwo, gwałt i inne ciężkie występki.

Loch więzienny znajdował się w naj-

niższej kondygnacji wieży, gdzie nie

było otworów okiennych. Więźniom

spuszczano na sznurze chleb i wodę. 

W górnej części wieży przetrzymy-

wano więźniów skazanych za lżejsze

przewinienia. We wnętrzu znajdowa-

ły się kuny, czyli żelazne obręcze, za

pomocą których skuwano jeńców za

szyję lub ręce. Dzisiaj na szczycie wie-

ży mieści się punkt widokowy (wejście

prowadzi z ganku na murach obwodo-

wych).

- Z dziedzińca nigdy nie było wejścia

do wieży ze względów obronnych. Naj-

niższa kondygnacja znajduje się jakieś

5-6 metrów poniżej poziomu ziemi. Nie

było jednak badań, czy obecna głębo-

kość jest ostateczna. Będziemy robić

sondażowe odwierty - mówi Andrzej Bo-

rucki, dyrektor muzeum, które ma sie-

dzibę w zamku.

Więzienie funkcjonowało w tym miej-

scu do XVIII wieku aż do chwili, gdy z

lochu uciekło dwóch więźniów. Nie

wiadomo kim byli i jak uciekli. Podob-

no wydrapali cegły łyżkami!  - Jeszcze

nie opracowano Łęczycy pod kątem kry-

minalistycznym, a to byłoby bardzo cie-

kawe - uważa Borucki.

W 1882 roku bracia Jasińscy posta-

nowili sprawdzić, jak głębokie są lochy,

w zamku. Zrobili głęboki wykop i po-

noć natrafili na drzwi. Kiedy próbowa-

li je otworzyć, nastąpił zawał. Legenda

mówi, że uczynił to diabeł Boruta chro-

niący skarby, do których chcieli się do-

stać bracia. Ale jest też inne, bardziej

racjonalne wyjaśnienie. Jasińscy byli

inżynierami rolnictwa, specjalistami od

nasiennictwa. Przyjeżdżali do nich na-

wet studenci ze Szwajcarii. Bracia

chcieli wybudować w podupadłym

zamku  magazyn nasion, ale tragicznie

zginęli.

Ich grób znajduje się na miejscowym

cmentarzu.

Wjazd do zamku prowadził od strony

miasta po zwodzonym moście przez

czworoboczną wieżę bramną wkompo-

nowaną w zachodnią część kurtyny.

Wchodzimy przez nią na teren warowni. 

Na osi wjazdu wzdłuż kurtyny

wschodniej (czyli vis-a-vis wejścia) jest

tak zwana prochownia. Stanęła tu w

XIX wieku na miejscu pierwotnego bu-

dynku. Kiedyś w tym miejscu była pół-

nocna część domu głównego z czasów

Kazimierza Wielkiego.

Zanim obejrzymy średniowieczny gród 
i romańską archikolegiatę przed nami 

gotycki zamek łęczycki
11 ZDARZYŁO SIĘ

W ŁĘCZYCY

1  W 1180 r. 
w Łęczycy miał
miejsce zjazd

księcia Kazimierza
Sprawiedliwego 

z duchowieństwem
polskim. 
Do jego

postanowień
należała rezygnacja

przez władcę 
z części uprawnień

wobec poddanych w
dobrach

kościelnych 
i z prawa 

do majątku
ruchomego 
po zmarłych
biskupach

i opatach; zjazd był
następstwem

przejęcia przez
Kazimierza tronu

krakowskiego
i władzy

zwierzchniej wśród
książąt polskich
(tzw. pryncypat).

1  Po bitwie pod
Grunwaldem 

w 1410 roku w
zamku więziono

pojmanych po walce
komturów

krzyżackich.

1  W 1414 roku król
Władysław Jagiełło

wypowiedział tu
wojnę zakonowi

krzyżackiemu.

Łęczycki zamek otaczała niegdyś fosa
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Dwukondygnacyjny dom mieszkalny,

tzw. dom stary, mający charakter rezy-

dencji monarszej, przypominał kształ-

tem wydłużony prostokąt. Podzielony

był sienią na część reprezentacyjną - po-

łudniową, z jedną lub dwiema salami

na każdym poziomie - było to miejsce

zjazdów i sejmików - oraz na część pół-

nocną, podzieloną na trzy izby na każ-

dej kondygnacji. Zachowały się tylko

relikty dawnego budynku we wschod-

niej części założenia. W 1816 r., gdy na

zamku kwaterowało wojsko na reszt-

kach „domu starego” postawiono skład

amunicji. Dziś mieści się tam restaura-

cja Stara Prochownia.

Między wieżą bramną a murem pół-

nocnym znajduje się tak zwany dom no-

wy, który powstał w stylu renesanso-

wym w latach sześćdziesiątych XVI

wieku z inicjatywy miejscowego staro-

sty Jana Lutomierskiego, podskarbiego

nadwornego koronnego, żupnika kra-

kowskiego i bliskiego przyjaciela kró-

la Zygmunta Augusta. Koszt budowy,

opiewający na kwotę 3 tysięcy florenów,

uiszczono ze skarbca królewskiego.

Trójkondygnacyjny jednotaktowy bu-

dynek o wymiarach 8,2 x 16,2 x 17,5 m

dodał przepychu siedzibie starościń-

skiej. Podczas prac przebudowano tak-

że otwory okienne, dodając bogato zdo-

biony detal kamieniarski oraz zmienio-

no wystrój wnętrz. W tym samym cza-

sie zmieniony został kształt krenelaża

na wieży szlacheckiej. Nadano mu cha-

rakterystyczne półkoliste zwieńczenia

Upadek
Wiek XVII przyniósł upadek zamku.

Był on skutkiem działań zbrojnych

szlachty podczas rokoszu Zebrzydow-

skiego w 1606 roku oraz potopu

szwedzkiego w 1655 roku, jak również

walk z rokoszanami Lubomirskiego.

Dalsze zniszczenia nastąpiły podczas

wojny północnej w 1703 roku, zwanej

drugim potopem szwedzkim. W wieku

XVIII częściowo rozebrano zamek, w

1788 roku zawalił się budynek bramny.

Podczas gospodarowania przez władze

pruskie powstał projekt modernizacji

fortyfikacji, ostatecznie jednak go nie

zrealizowano. W XIX wieku zamek peł-

nił funkcje magazynowe, a w drugiej

połowie tego stulecia stał się miejscem

pozyskiwania budulca. Potem dom no-

wy został zmieniony na kamienicę, za-

mieszkali tam m.in. żydowscy miesz-

czanie i miejscy strażnicy, w prochow-

ni był areszt, a na dziedzińcu strażnica

straży pożarnej. 

W 1915 r. zaczęto akcję inwentaryza-

cji, ale próby ratowania zamku nie po-

11 ZDARZYŁO SIĘ
W ŁĘCZYCY

1  W 1420 roku
Czesi ofiarowali

koronę swego
państwa

Władysławowi
Jagielle,

którą polski 
król odrzucił.

1  Kolejny wielki
monarcha
Kazimierz

Jagiellończyk był
najczęstszym

gościem w zamku.
Przebywał w nim

około 40 razy. 
W zamku mieszkała

także przez blisko
dziesięć lat jego

żona Elżbieta.

1  Łęczyckie
grodzisko

- pozostałość
pierwotnego grodu,

będącego jedną 
z siedzib władców

Polski do XIV w.,
zwane jest

„szwedzką górą”,
gdyż podczas

potopu
szwedzkiego na

jego wałach Szwedzi
umieścili armaty

w celu ostrzału
zamku łęczyckiego.

1  W murach 
warowni oficjalnie
przywitano nowo
obranego króla

Zygmunta III Wazę.

ETNOGRAFIA
Na wystawie etnograficznej można obej-
rzeć stroje ludowe z regionu. Charaktery-
styczne tkaniny, z jakich wyrabiano stroje,
to czerwono-zielone pasy. Kolory są sym-
boliczne. Czerwień ma pochodzić od mu-
rów Łęczycy, a zieleń od łąk, które ją ota-
czają - tak wyjaśniają przewodnicy. Cha-
rakterystyczna dla łęczyckiego jest też
chusta kamelowa z pięknymi wykończe-
niami brzegów. W pierwszych latach XX
wieku takie chusty były bardzo ważnym
elementem tradycyjnego kobiecego stroju
ludowego. Wykonywano je ręcznie, z przę-
dzy kamelowej w kolorach czarnym lub
białym. Teraz chusta ma stać się luksuso-
wym produktem regionalnym. Charaktery-
styczne są też pająki wykonywane przez lu-
dowych artystów.

GDZIE ZJEŚĆ? 
Stara 

Prochownia
- restauracja 

na terenie warowni. 
Polecamy pierogi 
z pieca palonego
drewnem,pyszną

pizzę, a także
zamkowe

rycerskie piwo,
ale (uwaga!) ma aż

8 proc. alkoholu.

Dom nowy został zbudowany w drugiej połowie XVI w. i zmienił wygląd
gotyckiego zamku

Każdego roku w przedostatni weekend sierpnia dziedziniec zamkowy 
staje się scenerią jednego z największych w kraju turniejów rycerskich
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wiodły się. Prace remontowe przepro-

wadzono dopiero po drugiej wojnie

światowej. Zrekonstruowano wieżę szla-

checką i górną kondygnację domu no-

wego. Pomieszczenia zaadaptowano do

celów muzealnych. 

Obecnie w warowni mieści się mu-

zeum.  Można pospacerować w średnio-

wiecznych przestrzeniach, zajrzeć do

szlacheckiej wieży, gdzie od czasu do

czasu latają nietoperze i obejrzeć cieka-

we wystawy.  Niestety z oryginalnego

wyposażenia zamku nic się nie zacho-

wało. 

Eksponaty. W salach wystawowych

eksponowane są m.in. portrety ziemian

i fabrykantów związanych z ziemią łę-

czycką, w tym rodziny Wernerów, wła-

ścicieli cukrowni w Leśmierzu (Anna z

Wernerów była żoną łódzkiego

fabrykanta Karola Scheiblera), jest też

portret Jana Sołohuba, właściciela zam-

ku w Oporowie, a także ciekawy obraz

autorstwa Antonio Servito: Jan III Sobie-

ski jako duch przekazuje koronę Polski

swojemu synowi - królewiczowi Jakubo-

wi. Jak wiadomo taka sytuacja w rzeczy-

wistości nigdy nie nastąpiła. W Łęczycy

możemy obejrzeć jeszcze rzadszy obraz:

pościg Rosjan za imamem Szamilem, do-

wódcą wojsk czeczeńskich w latach

1829-1859. Jest też fragment panoramy

siedmiogrodzkiej z 1897 roku. 

Obraz namalowany pod kierunkiem

Jana Styki pokazywany był w Budapesz-

cie z okazji rocznicy powstania węgier-

skiego, któremu przewodził Józef Bem,

polsko-węgierski bohater (do 1818 ro-

ku stacjonował w Łęczycy). Obraz po-

kazywano na Węgrzech w 1898 r., wy-

budowano nawet rotundę, by go ekspono-

wać. W Warszawie wystawiony był w

1907 r., potem obraz został pocięty i sprze-

dany jako samodzielne kompozycje. Zo-

stał rozproszony. Od 1977 r. Muzeum

Okręgowe w Tarnowie prowadzi kweren-

dę, udało się znaleźć 27 części. Jedna z

nich jest w łęczyckiej ekspozycji.

W muzeum znajduje się również nie-

wielki dział archeologiczny. Jest tam

pokazywana m.in. cembrowina studni

odkopanej na terenie kopalni w Łęczy-

cy, pochodzi z I-IV w. n.e. Mogła słu-

żyć do gromadzenia soli. - Może wła-

śnie z eksploatacji słonych źródeł pły-

nęło bogactwo łęczyckiego w począt-

kach naszej ery - mówi Borucki. Były

tu solanki i rudy żelaza. W latach 50.

XX wieku Łęczyca zaczęła korzystać

z rudy, wybudowano nawet kopalnię -

Łęczyckie Zakłady Górnicze, które

działały do lat 80.

LEGENDA ŁĘCZYCKA
Według jednego z podań orszak króla
Kazimierza Wielkiego, jadący do Łęczycy,zagubił
się w okolicznych lasach,zaś kareta królewska
ugrzęzła w mokradłach, tak że żaden z dworzan
nie mógł jej wyciągnąć. Niespodziewanie wśród
sług znalazł się rosły,barczysty mężczyzna 
o imieniu Boruta,który z łatwością wydobył
powóz królewski. 

Diabeł Boruta łączony był z Łęczycą od stule-

ci. To on ma rządzić zamkiem od XIV wieku. Wy-

wodzi się od przedchrześcijańskich słowiańskich

demonów. A jego nazwa bierze się od borów, w

których mieszkał (warto zaznaczyć, że sosna -

święte drzewo - to po staropolsku borta). 

Początkowo Boruta był strażnikiem lasów i opie-

kunem zwierząt, pojawiał się na mokradłach i pod-

łęczyckich bagnach, w końcu stał się najpopular-

niejszym polskim diabłem. Boruta był najczęściej

przedstawiany jako polski szlachcic, silny, spryt-

ny, chciwy i przebiegły, ale przybierał też inne

postaci, co odzwierciedla ludowa rzeźba i trady-

cja.

Najbogatsza w Polsce kolekcja figur o tematy-

ce demonicznej w łęczyckim zamku liczy już 397

dzieł twórców ludowych. 

- Nasz najstarszy eksponat pochodzi z 1957

roku, kiedy zaczęła się kolekcja. Najwięcej

rzeźb wykonano w drewnie lipowym lub topo-

lowym, ale są także diabły kamienne, ceramicz-

ne  i kute z żelaza. Najmniejsze mają kilka cen-

tymetrów, największa blisko 2 m - opowiada

Anna Dłużewska-Sobczak, kustosz działu etno-

grafii.

Najbardziej popularny jest diabeł Boruta zam-

kowy, wyobrażony w stroju szlachcica w kontu-

szu i z szablą u boku. Ich jest na wystawie kilku-

dziesięciu, w tym największy, wielkości człowie-

ka, siedzący przy zamkowym piecu. 

Boruta przedstawiany jest też w postaci tra-

dycyjnego czarnego diabła z ogonem i widła-

mi. Zwany jest wtedy „tumskim”, bo to on wła-

śnie chciał przewrócić kolegiatę. Jest też Boru-

ta błotny - w postaci owada. Pod postacią sowy

pilnuje lochów w zamku i skarbów w nich zgro-

madzonych. Jako „topielec” ma kształt ryby z

rogami i pojawia się w wodach Bzury. Jest też

diabeł „wietrzny” - pokazywany na polnych dro-

gach, „bartnik” podkradający miód z uli, a tak-

że „fircyk” - paniczyk w meloniku. Na wysta-

wie jest nawet Boruta wspierający polskich żoł-

nierzy w walce z Niemcami. Bo ten diabeł w

sumie nigdy nie robił ludziom krzywdy, co naj-

wyżej psikusy i figle. Największym jego prze-

stępstwem była chęć przewrócenia kolegiaty w

Tumie. Zostawił nawet na świątyni ślad swoich

łap. Ale kościółka nie zdołał przwrócić.

Boruta w 397 odmianach

Boruta fabryczny albo przemysłowy

Diabeł łęczycki wśród polskiej szlachty

Diabeł zamkowy,stateczny...
... i frywolny,a nawet rozpustny

Wdzięczny
monarcha obiecał
wybawcy po swojej
śmierci władanie
nowo budowanym
zamkiem
królewskim.
Monarcha nie
wiedział jednak,
iż owym Borutą był
sam diabeł. 
I tak to od XIV wieku
zamkowe lochy
przemierza w
pochmurne dni nowy
pan zamku
–  diabeł Boruta.
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Aby dotrzeć do dawnego

grodziska i romańskiej

kolegiaty trzeba kiero-

wać się na wschód od

drogi z Łodzi na Kwiat-

kówek. Mijamy park miejski, potem skrę-

camy w prawo. Już z daleka ponad pola-

mi widać smukłą sylwetkę kolegiaty.

Grodzisko, zwane przez okolicznych

mieszkańców „szwedzką górą”, znajdu-

je się jakieś 300 metrów za nią. Docho-

dzi się do niego polną drogą. Zachowa-

ły się pozostałości ziemnych umocnień,

m.in. wysoki wał ziemny o wymiarach

140 na 80 metrów otoczony mniejszy-

mi wałami z dwiema fosami. Według

badaczy początki umocnień na tym te-

renie przypadają na VI wiek n.e. Gród

bronił przeprawy przez Bzurę. Stał na

szlaku z południowego Mazowsza na

południową Wielkopolskę. Dziś trudno

uwierzyć, że w tym miejscu była sie-

dziba polskich książąt. 

Archikolegiata pw. Najświętszej Ma-

rii Panny i św. Aleksego w Tumie to pe-

rełka wśród zabytków regionu łódzkie-

go. Najpiękniejszy zabytek romański w

Polsce. Obowiązkowe miejsce na trasie

wycieczek w te okolice. - Kościół praw-

dopodobnie stanął na miejscu dawnego

benedyktyńskiego opactwa Świętej Ma-

rii, wzmiankowanego w bulli gnieźnień-

skiej z 1136 roku. Jego fundamenty od-

naleziono podczas prac archeologicz-

nych pod główną nawą. Opactwo było

związane z działalnością świętego Woj-

ciecha - opowiada Andrzej Borucki. W

2000 roku - w czasie obchodów tysiąc-

lecia zjazdu gnieźnieńskiego - sprowa-

dzono do Tumu relikwie św. Wojcie-

cha, patrona Europy. Od tego czasu jest

tu sanktuarium. Kościół był wielokrot-

nie opisywany. Od wielu lat jest przed-

miotem zainteresowania badaczy i mi-

łośników historii i architektury, prowa-

dzone są kompleksowe badania, które

mają mu przywrócić dawną świetność.

Mimo prac organizowane są w nim uro-

czystości kościelne, a od czasu do cza-

su także wspaniałe koncerty, m.in. w ra-

mach wakacyjnego festiwalu Kolory

Polski.

Tumska świątynia była konsekrowa-

na w 1161 roku i do XVI wieku należa-

ła do najważniejszych w archidiecezji

gnieźnieńskiej. Tu odbywały się liczne

zjazdy  kościelne i książęce. Przy ko-

ściele istniał dwór arcybiskupów  i bu-

dynki kanoników. Kolegiata była wie-

lokrotnie niszczona przez najeźdźców,

odbudowywana w stylu gotyckim, re-

nesansowym, klasycystycznym. W po-

łowie XVI wieku arcybiskup Jan Łaski

nadał jej godność archikolegiaty, którą

Warto pokręcić się po Łęczycy, poza-

glądać na stare podwórka, obejrzeć za-

bytkowe kościoły i budynki. Zwracamy

uwagę tylko na kilka miejsc. 

Mury obronne otaczające Łęczycę zo-

stały wzniesione wraz z zamkiem. Miały

1150 metrów długości i sięgały 7 metrów

wysokości. Do miasta prowadziły dwie

bramy: poznańska i krakowska. Baszty

rozmieszczone były co 50-60 metrów. Za-

chowała się  jedna z wież obronnych przy

ul. Kościelnej. W XVIII wieku została

przebudowana na dzwonnicę kościoła

pw. św. Andrzeja. - Warto zaznaczyć, że

pierwotnie był to najsilniejszy poza wie-

żą zamkową samodzielny punkt obrony -

mówi Borucki. - Już w 1603 roku do na-

rożnika murów miejskich dobudowano

klasztor i kościół panien Norbertanek

(ul. Panieńska). Zachowano przy tym peł-

ną wysokość umocnień wraz z krenela-

żem. W latach 20. XIX wieku mury

obronne zostały rozebrane, ale nadal wi-

doczny jest regularny kształt średniowiecz-

nego miasta, który zachował się w ukła-

dzie ulic. Relikty murów przetrwały w

niektórych podwórkach i ścianie dawne-

go więzienia.

Więzienie, które obok zamku było w

XX wieku jednym z najbardziej charak-

terystycznych miejsc w Łęczycy, jest za-

mknięte od 2006 r. Działało od końca

XVIII w. na terenie dawnego kościoła oj-

ców Dominikanów (ul. Pocztowa), który

w tym miejscu funkcjonował od XIII

wieku. Prusacy rozebrali nawę kościoła

i przebudowali budynki. W XX wieku w

tym więzieniu siedział m.in. Władysław

Gomułka, a w latach 80. m.in. Włady-

sław Frasyniuk. Budynki zostały wysta-

wione na sprzedaż, ale wstrzymano ją

dopóki nie zostaną przeprowadzone ba-

dania archeologiczne i architektoniczne.  

Klasztor i kościół oo. Bernardynów

(ul. Poznańska). Budowa świątyni pw.

Niepokalanego Poczęcia NMP zainicjo-

wana w 1631 r. przez wdowę po cześni-

ku płockim Dorotę Piwo i realizowana

do 1643 r. Przyciąga uwagę barokowa fa-

sada z charakterystycznym szczytem i cie-

kawą dekoracją architektoniczną. Wnę-

trze rokokowe z polichromią przypisuje

się ojcu Walentemu Żebrowskiemu.

Okolica. Wokół zalewów rzeki Czar-

tówki, na południe od ulicy Belweder-

skiej, są piękne tereny spacerowe i węd-

karskie (tzw. błota łęczyckie). Od Łęczy-

cy w kierunku Poddębic aż do Chełmna

nad Nerem rozciągają się trzcinowe bag-

na. Można tam spotkać łosie, sarny, je-

lenie i około 140 gatunków ptaków. Jest

co fotografować.

Grodzisko i archikolegiata w Tumie

Zbigniew Nienacki napisał swoją powieść pt. „Uroczysko” w łęczyckiej
scenerii, została opublikowana w 1957 roku. Akcja dzieje się w Łęczycy,
a tłem są archeologiczne wykopaliska autentycznie prowadzone na tym

terenie w latach 50. Bohaterem jest dziennikarz, który poszukuje 
i odnajduje relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego z drugiej połowy XI lub 

początku XII wieku. Łęczycka stauroteka (od greckiego stauros - krzyż,
theka - relikwiarz, obudowa) faktycznie zaginęła w czasie II wojny świato-

wej, ale nigdy nie została znaleziona. Relikwiarz był przechowywany 
w kościele św. Andrzeja i w 1939 roku został zabrany do kurii biskupiej 

w Łodzi. Ślad urywa się w 1940 roku. Może jeszcze kiedyś się odnajdzie.
Inne zrabowane elementy,m.in. gotycka monstrancja i krzyż 

relikwiarzowy,wróciły po wojnie, odnalezione w strefie amerykańskiej.

PODŁĘCZYCKIE UROCZYSKO

Widok romańskiej archikolegiaty od strony grodziska

XII-wieczny kielich i pierścień 
z ametystem znalezione 
w grobach w tumskiej kolegiacie

Krzyż 
przed kolegiatą
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utraciła na początku XIX wieku. Tytuł

przywrócono dopiero w 1993 roku. W

połowie XX wieku przeprowadzono re-

konstrukcję świątyni pod kierunkiem

Jana Koszczyc-Witkiewicza. - Nadano

jej wówczas zewnętrzny romański cha-

rakter, zostawiając w środku dominują-

ce cechy gotyckie. Plan trójnawowej ba-

zyliki z dwiema wieżami nawiązuje do

niezachowanej katedry wawelskiej z

czasów Władysława Hermana - mówi

Andrzej Borucki. 

Kościół zbudowany jest z granitowych

bloków kamiennych. Wchodzimy do

środka przez bogato zdobiony dwunasto-

wieczny portal z Madonną i Dzieciąt-

kiem w otoczeniu aniołów. Wewnątrz

zachowała się jedyna w Polsce romań-

ska polichromia. Przedstawia Chrystusa

z Madonną i św. Janem po bokach. Są

także fragmenty gotyckich i renesanso-

wych fresków. Warto zwrócić uwagę na

XII-wieczną płaskorzeźbę Chrystusa Pan-

tokratora, a także romańską płytę nagrob-

ną z rycerzem. Warte  zauważenia  są por-

trety trumienne łęczyckiej szlachty.

W latach 1948 i 1954-56 w kolegia-

cie odkryto trzy groby dostojników ko-

ścielnych z XII-XIII wieku. Były w

nich cenne przedmioty - unikaty w ska-

li Polski, m.in.: kielich z pateną z dru-

giej połowy XI w. i pierścień z amety-

stem z XII w. 

W stojącym w sąsiedztwie osiemna-

stowiecznym kościółku św. Mikołaja

zachowała się ikona z wizerunkiem

patrona. Do tej pory nie udało się usta-

lić, skąd się tutaj wzięła.

Zaledwie kilka kilometrów od Tumu

jest malowniczo położona Góra Św.

Małgorzaty. Wyróżnikiem tego miej-

sca jest wzgórze górujące nad równinną

okolicą noszące właśnie imię świętej.

Przyjmuje się za początek miejscowo-

ści rok 1145. Istniejący dziś budynek

świątyni pochodzi z początku XIX wie-

ku, ale stoi w miejscu kaplicy klasztornej

Kanoników Regularnych Laterańskich z

pierwszej połowy XII stulecia.

Warto pospacerować po okolicy, któ-

rej ukształtowanie to wynik  zlodowa-

cenia. Pozostałością są m.in. wydmy

piaskowe, zwłaszcza w okolicy Karsz-

nic. Ale to już inna, nie całkiem „zam-

kowa” historia…

Według miejscowej legendy i świę-

ta Małgorzata miała coś wspólnego z

Borutą. Diabeł upatrzył ją sobie na żo-

nę, ale  udało jej się usypać górę, któ-

ra ją zasłoniła przed niechcianym za-

lotnikiem.

Ciekawe: Zakonnik Jan Złotowski, 

żyjący na przełomie XV i XVI wieku był

wspaniałym iluminatorem świętych

ksiąg. Jego dzieła są rozproszone, trafi-

ły m.in. do British Museum w Londynie.

Na murach tumskiej
kolegiaty można odnaleźć
legendarne ślady diabła.

Miał je zostawić Boruta, gdy
chciał unieść bądź

przewrócić kościółek. 
Na murze jest też wykuty

w kamieniu zegar i
tajemnicza sylwetka
leżącego człowieka.

Natomiast przed kolegiatą
stoi kamienny krzyż

zrobiony przez braci Górów.
Mówi się, że byli bardzo

pobożni i jeszcze po
śmierci przychodzili

dokończyć krzyż. W okolicy
słychać było uderzenia

młotkiem w dłuto. 
Górowie i Kornatowie 

to dwie rodziny,
które ocalały 

z epidemii cholery.

Góra Świętej Małgorzaty widok kościoła

Teren tumskiej archikolegiaty i dawne wejście od strony grodziska

Ślady diabła Boruty na tumskiej wieży

Ludowe wyobrażenie legendy

Tajemniczy detal
z elewacji romańskiej świątyni
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1  2 czerwca
w godz. 11-17 
w Łęczycy
organizowany jest
Jarmark Benedykta
Polaka. - Chcemy
przypomnieć
franciszkanina,
który towarzyszył 
w 1245 roku
papieżowi 
w pielgrzymce 
do chana
mongołów,by go
zwerbować na
krucjatę. Konrad
Mazowiecki tę
wyprawę wyposażył.
Pielgrzymi szli 
z Lyonu przez
Łęczycę aż na
Daleki Wschód 
– mówią
organizatorzy. 
Tegoroczny jarmark
towarzyszy
rozpoczęciu drugiej,
już współczesnej,
wyprawy 
do Mongolii.
Planowane są
pokazy walk
rycerskich, zabawy
plebejskie dla
publiczności,
koncert muzyki
dawnej oraz konkurs
wiedzy o
Benedykcie Polaku.
Będzie można
również zobaczyć
samochody,którymi
członkowie wyprawy
zamierzają dotrzeć
do Mongolii. 

1  W przedostatni
weekend sierpnia
organizowany jest
natomiast słynny
turniej rycerski.

ZAPROSZENIE

BBiittwwaa  nnaadd  BBzzuurrąą
Będąc w Łęczycy nie można zapomnieć, że tutaj rozgrywała się największa bitwa
zaczepna wojsk polskich podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, znana
jako Bitwa nad Bzurą. Walki toczyły się niemal na każdej ulicy Łęczycy i można tu
znaleźć ich ślady. Rozgrywały się m.in. na rynku łęczyckim,a przy drodze na Poddębi-
cę, za wiaduktem kolejowym,Polacy urządzili zasadzkę i zabili ponad stu Niemców.
Na polach po Tumem i Łęczycą zginęły setki polskich żołnierzy.

KKoorrzzyyssttaalliiśśmmyy  zz  ppuubblliikkaaccjjii::  GGuueerrqquuiinn  BB..,,  ZZaammkkii  ww  PPoollssccee,,  WWaarrsszzaawwaa  11998844..
KKaacczzyyńńssccyy  II  ii  TT..  ::  ZZaammkkii  ww  PPoollssccee  ppóółłnnooccnneejj  ii  śśrrooddkkoowweejj,,  MMuuzzaa  SSAA  11999999
KKaajjzzeerr  LL..,,  ZZaammkkii  ii  ddwwoorryy  ww  PPoollssccee  CCeennttrraallnneejj,,  WWaarrsszzaawwaa  22000044
KKaajjzzeerr  LL..,,  SSaallmm  JJ..,,  KKoołłooddzziieejjsskkii  SS..,,  LLeekkssyykkoonn  zzaammkkóóww  ww  PPoollssccee,,  AArrkkaaddyy  22000011
PPookklleewwsskkii  ––  KKoozziieełłłł  TT..,,  ŚŚrreeddnniioowwiieecczznnee  zzaammkkii  mmiięęddzzyy  PPrroossnnąą  ii  PPiilliiccąą,,  ŁŁóóddźź  11999922
PPrrzzeewwooddnniikk  ppoo  ŁŁęęcczzyyccyy  ii  rreeggiioonniiee  łłęęcczzyycckkiimm,,  ppoodd  rreedd..  JJ..  SSzzyymmcczzaakkaa  ii    TT..  NNoowwaakkaa,,  ŁŁęęcczzyyccaa  22000055..

ZZaammeekk  ii  MMuuzzeeuumm  ww  ŁŁęęcczzyyccyy  
(ul. Zamkowa 1) 
można zwiedzać cały rok,
a od 1 maja do 30 września
wtorek-piątek: w godz. 10-17,
soboty, niedziele i święta: 
w godz. 11-17,
w poniedziałki nieczynny

Ceny biletów: 6 zł i 3 zł (ulgowe)
Szczegóły:  www.zamek.leczyca.pl
e-mail: muzeum@zamek.leczyca.pl

Dziękujemy za pomoc 

Panu Andrzejemu

Boruckiemu, dyrektorowi

Muzeum w Łęczycy
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