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Zamkowe wzgórze w Sieradzu. 
Z potężnej  królewskiej warowni,
która była świadkiem wielu
historycznych wydarzeń,
nie zachowało się właściwie nic. 
W miejscu dawnego zamku są
bunkry z czasów II wojny światowej,
a tam,gdzie stała rotunda,ułożono
kamienny krąg (w jednym z głazów
odbijają się chmury). Po drugiej
stronie  fosy,w miejscu dawnego
podgrodzia,widać fragment
skansenu. 
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Sieradz jest jednym z najstarszych punktów osadniczych Polski środkowej. Badania archeologiczne
dowodzą, że już od połowy XI wieku można mówić o otwartej osadzie, posiadającej charakter targowy.
Pod koniec XI wieku osadę przekształcono w gród, który stał się za czasów panowania Bolesława
Śmiałego siedzibą kasztelanii. 

Dziś kolejne miejsce, gdzie kilka wieków te-

mu znajdował się masywny zamek królewski.

Sieradz położony jest w zachodniej części wo-

jewództwa łódzkiego, przy drogach krajowych

nr 12, 14, 83. Wzgórze zamkowe znajduje się

we wschodniej części miasta, w sąsiedztwie

Sieradzkiego Parku Etnograficznego.

Informacji o istnieniu sieradzkiej

kasztelanii dostarcza nam bulla protek-

cyjna papieża Innocentego II dla arcybi-

skupa gnieźnieńskiego z 1136 roku. Jest

to zarazem najstarsza znana nam wzmian-

ka źródłowa o Sieradzu. Oznacza to, że

Sieradz jest jednym z najwcześniejszych

ośrodków władzy państwowo-administra-

cyjnej w kraju. W tym czasie gród kasz-

telański znajdował się na jednej z piasz-

czystych kęp nadwarciańskich, co było

typowe dla większości ówczesnych sku-

pisk osadniczych w pasie Niżu Polskie-

go. Do grodu od południowego-wscho-

du przylegała osada tworząca rzemieśl-

niczo-targowe podgrodzie.

Nie znamy niestety daty uzyskania

przez Sieradz praw miejskich. Do dnia

dzisiejszego nie zachował się bowiem

dokument lokacyjny. Można jednak

przypuszczać, że przekształcenie się

wsi Sieradz w miasto lokacyjne pod

względem prawnym musiało nastąpić

zapewne pomiędzy 1247 a 1255 ro-

kiem. Z dokumentu z 1298 roku wia-

domo, że prawa miejskie nadał książę

Kujaw i Łęczycy Kazimierz Konrado-

wic, sprawujący rządy w Sieradzkiem

od 1247 roku, to jest od śmierci Kon-

rada Mazowieckiego. Natomiast w

1255 roku znani są dwaj mieszczanie

sieradzcy, Wilkin i Marcin, otrzymu-

jący pozwolenie od księcia Kazimie-

rza na lokowanie miasta Warta. Na tej

podstawie wnioskujemy, że Sieradz,

którego mieszczanie organizowali in-

ne miasto, musiał już sam posiadać no-

wą formę prawno-ustrojową, jaką by-

ła lokacja na prawie magdeburskim.

Do połowy XIII wieku Sieradz na-

leżał do prowincji łęczyckiej. W 1262

lub 1263 r. nastąpił rozpad Księstwa

Łęczyckiego na dwa odrębne księ-

stwa: Łęczyckie i Sieradzkie, i od te-

go momentu miasto to staje się stoli-

cą księstwa, następnie od końca XIII

wieku ziemi, a od XIV wieku woje-

wództwa sieradzkiego. To wszystko

potwierdza wysoką rangę średnio-

wiecznego Sieradza w skali kraju. Do-

Najpierw 
trochę historii…

Plan średniowiecznego Sieradza 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego

Sieradz

Widok na wzgórze zamkowe od strony dawnego
podzamcza. Sieradzki zamek nie zachował się,
bo stał na drewnianych balach. 
Kiedy one zbutwiały ściany się rozpadły. Już pod koniec 
XVIII wieku został przeznaczony do rozbiórki 
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HIPOTETYCZNY PLAN ZAMKU,wg
Urszuli Perlikowskiej-Puszkarskiej
1. GŁÓWNY BUDYNEK
MIESZKALNY,
2. BUDYNEK STOJĄCY NA
MIEJSCU ROTUNDY,
3. WIEŻA GŁÓWNA,
4. PRZEJAZD BRAMNY 

Wizja wzgórza zamkowego 
z końca XVIII w. Widoczny mur
obwodowy,budynek bramny,
wieża i dom główny. 
Reprint T. Karpiński 
za J. Kobierzycki 1915 r.,
www.zamkilodzkie.pl

J
edenastowieczny gród kaszte-

lański, usytuowany na wschód

od starego miasta w dolinie

zalewowej Żegliny, miał cha-

rakter drewniano-ziemnego

założenia obronnego, pełniącego rolę

jednej z siedzib monarchy. Utworzono

go na zachowanym współcześnie

sztucznym nasypie przypominającym

formą ścięty stożek o górnej średnicy

około 80 metrów. Wał grodu w XII bądź

na początku XIII wieku miał u nasady

szerokość siedmiu metrów i otaczał ko-

listy dziedziniec. 

Za panowania Leszka Czarnego w la-

tach 1264-1278 obiekt poddano grun-

townej przebudowie. Wzmocniono wa-

ły i w południowo-wschodniej części

dziedzińca wzniesiono murowaną ro-

tundę, pełniącą rolę kaplicy grodowej.

Świątynia nosiła wezwanie Świętej

Trójcy. 

Badania archeologiczne, przeprowa-

dzone w 1968 roku i latach następnych,

potwierdziły istnienie tej ceglanej ro-

tundy. Była to budowla centralna, dwu-

kondygnacyjna, zorientowana na osi

wschód - zachód. Murowana z cegły o

układzie wendyjskim, składała się z na-

wy założonej na planie koła oraz z sze-

ściobocznej absydy. Warto zaznaczyć,

że świątynia stanowiła jedyny ceglany

element XIII-wiecznego grodu sieradz-

kiego, stając się pierwszą wieżową bu-

dowlą zamku, o wysokości dochodzą-

cej do 10 metrów. Kaplica podupadła

podczas zniszczenia „castrum” przez

Krzyżaków w 1331 roku.

Na miejscu drewnianego założenia

obronnego, jak podaje Jan z Czarnko-

wa, z inicjatywy Kazimierza Wielkie-

go wzniesiono murowany zamek. Pra-

ce budowlane rozpoczęto w ostatnim

piętnastoleciu rządów wspomnianego

monarchy. Ukończono je za panowa-

nia Władysława Jagiełły. Zamek w

czasach rozkwitu składał się z muru

obwodowego o długości około 220 m.

Zamek

datkowym atutem, poświadczającym

wielkość i znaczenie miasta, jest wy-

mienienie Sieradza przez geografa

arabskiego Al-Idrisiego, opisującego

Europę, razem z największymi mia-

stami ówczesnej Polski: Krakowem,

Gnieznem, Wrocławiem.

Wysoka ranga Sieradza związana by-

ła również z dogodnym położeniem

przy szlakach komunikacyjnych i z ro-

lą, jaką odgrywał w ówczesnej sieci

drogowej. Położony w pobliżu prze-

prawy przez Wartę, na lewym jej brze-

gu u ujścia Żegliny, był obok Kalisza

i Łęczycy jednym z trzech głównych

węzłów drogowych środkowej Polski.

Przez sieradzką przeprawę przebiegał

tak zwany szlak środkowopolski z za-

chodu na wschód - od ziem niemiec-

kich ku Rusi Kijowskiej oraz główna

droga z Wielkopolski do Małopolski.

W Sieradzu również krzyżowały się

drogi o mniejszym zasięgu i znacze-

niu lokalnym.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W SIERADZU

1 Dogodne położe-
nie między dzielni-

cami Polski pia-
stowskiej, zwłasz-

cza między Wielko-
polską i Małopol-
ską, sprawiło, że
Sieradz stał się

miejscem uroczy-
stości o charakte-

rze ogólnopaństwo-
wym,w których nie-

jednokrotnie brali
udział wysocy do-

stojnicy państwowi
z monarchą na cze-

le. Był miejscem
licznych synodów bi-

skupich i zjazdów
książęcych,na któ-

rych zapadały po-
stanowienia ważne
dla losów ojczyzny.

Do najważniejszych
należy,mający miej-

sce w kościele 
pw. Wszystkich

Świętych,wybór Ja-
dwigi na władcę Pol-

ski w lutym 1383
roku,a w 1445 po-
twierdzenie pano-
wania Kazimierza

Jagiellończyka. 

1 W Sieradzu rów-
nież miała miejsce
nietypowa korona-

cja. 16 czerwca
1383 roku przeciw-
nicy wyboru Jadwigi

na króla Polski
okrzyknęli władcą

kraju księcia mazo-
wieckiego Siemowi-
ta IV. Ten planował
uprowadzenie i po-

ślubienie Jadwigi i w
ten sposób uprawo-
mocnienie się w roli
prawowitego władcy
kraju. W końcu jed-
nak,pod wpływem
nacisków możno-

władztwa małopol-
skiego,niedoszły

król zrzekł się prawa
do tronu.

4

3

PN

Sieradzki zamek na rycinie z Muzeum Okręgowego

Na wzgórzu zamkowym w 1944 roku Niemcy postawili schrony bojowe,
tzw. tobruki,które zachowały się do dziś 
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ODRZWIA W KOŚCIELE
Jedyną pozostałością po sieradzkiej warowni, poza zamkowym wzgórzem,są
odrzwia wkomponowane w ścianę frontową fary pod wezwaniem Wszystkich

Świętych, które umieszczono tam z inicjatywy miejscowego proboszcza Walerego
Pogorzelskiego w marcu 1925 roku. Wykonane z piaskowca składają się z dwóch

filarów podtrzymujących górną część. Przedstawiają pośrodku orła polskiego,
którego rozpostarte skrzydła podtrzymują lew i gryf. Jest jednak wielce wątpliwe,

że faktycznie pochodzą one z miejscowego zamku. Weryfikację takiej tezy w
przyszłości mogą przynieść jedynie specjalistyczne badania. Lokalni przewodnicy

opowiadają, że zamkowe odrzwia odkupił ksiądz prałat od miejscowych Żydów. Nie
wiadomo jednak, jak miałyby one do nich trafić.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W SIERADZU

1 Zjazd z 1213 był
jednym z ważniej-

szych w dziejach Ko-
ścioła w naszym

kraju. Dotyczył bo-
wiem reformy Ko-

ścioła w Polsce. Po
tym wydarzeniu za-

chował się doku-
ment wydany dla

klasztoru w Sulejo-
wie. Sporządzony

był przez kanclerza
Iwona,a poświad-

czony przez najwyż-
szych dostojników

Kościoła, do których
należeli:  Henryk

Kietlicz arcybiskup
gnieźnieński; bisku-
pi: krakowski - Win-
centy, poznański -
Paweł, kujawski,

wrocławski i płocki,
opaci klasztoru w

Tyńcu,św. Wincen-
tego we Wrocławiu i
w Jędrzejowie; dzie-
kani: gnieźnieński,
krakowski, opatow-
ski; prepozyci: kra-
kowski, płocki, łę-
czycki; kantorzy:

gnieźnieński, płocki,
łęczycki oraz archi-
diakoni krakowski,
wrocławski, sando-

mierski.

1 Kolejny synod 
z 1233 roku odby-

wał się pod prze-
wodnictwem arcybi-

skupa Pełki herbu
Lis. Kontynuowano
na nim debatę nad
reformą Kościoła.

11KLASZTOR
PODOMINIKAŃSKI 

Należy do
najstarszych

zabytków Sieradza,
powstał w pierwszej

połowie XIII wieku.
Obecna budowla

kryje elementy
gotyckiej

poprzedniczki.
Należący do

zespołu kościół pw.
św. Stanisława ma
zachowany gotycki
portal, znajdujący

się od strony rynku.
Od lat 20. XX wieku

zespół klasztorny
został przekazany

siostrom
urszulankom. 

Wzdłuż wałów wczesnośredniowiecz-

nych stał wysunięty przed północną

linię murów czworoboczny budynek

bramny z XV wieku.  Na zachód od

bramy była ośmioboczna wieża. 

Dom główny ulokowany był przy mu-

rach w części południowej założenia

zamkowego, znajdowały się pod nim

relikty rotundy Leszka Czarnego. Był

też drewniany dom sądowy, położny

między domem mieszkalnym a wie-

żą. 

W 1578 roku dom spalił się i co naj-

mniej przez dziesięć lat nie był remonto-

wany. W XVI wieku kilkakrotnie przebu-

dowywany. Zniszczony przez Szwedów

podczas potopu został odbudowany oko-

ło 1670 roku. Na przestrzeni następnych

lat zamek ulegał powolnemu upadkowi.

Kres jego istnienia przyniosła ostateczna

rozbiórka ruin w 1800 roku. 

Teren założenia zamkowego częścio-

wo zniszczono podczas działań II woj-

ny światowej.

Gotycki kościół
farny 
pw. Wszystkich
Świętych został
wzniesiony 
w 1370 r. 
a odbudowany 
po pożarze 
w połowie XVII w.

Typy sieradzkie 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

Można wyróżnić trzy rodzaje
czepców: „kopki”,„okrągle”,
„rąbki”, i „olenderskie”.
„Kopki” to duże czepce. No-
szono je w okolicach Siera-
dza. Składały się - jak tłuma-
czą specjaliści - z półkolistej
główki, uszytej z ręcznie ha-
ftowanego tiulu i falbanki kar-
bowanej na specjalnej kar-
bownicy. Czepce te przewią-
zywane były zwiniętą w wałe-
czek jedwabną chustką tzw.
„jedwabką”. A prezentowały
się wyśmienicie.

SSttrróójj  ssiieerraaddzzkkii  
Najbardziej charakterystycznym elementem
ludowego stroju kobiecego w Sieradzkiem
były nakrycia głowy,a zwłaszcza czepce.
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11 ZDARZYŁO SIĘ
W SIERADZU

1 Rynek w
Sieradzu zachował
charakterystyczny

średniowieczny
kształt.  Z każdego
rogu wychodzą po
dwie prostopadłe

do siebie ulice. Na
środku stał kiedyś

ratusz, dziś
potwierdza jego
istnienie zarys
wyłożony cegłą. 

ANTONI
CIERPLIKOWSKI,
znany jako Antoine,
największy fryzjer XX
wieku, który czesał
Gretę Garbo, Polę Ne-
gri i Matę Hari, a także
Eleonorę Roosevelt i
Brigitte Bardot, urodził
się w Sieradzu i w Sie-
radzu umarł (1884-
1976). Jego grób znaj-
duje się na lokalnym
cmentarzu. Stoi na
nim rzeźba Xawerego
Dunikowskiego, której
oryginał jest w war-
szawskiej Królikarni
(na zdjęciu obok). Po-
noć sam do niej pozo-
wał. Po jego śmierci w
paryskim „Le Figaro”
napisano: „Był naj-
większym z tych,którzy
na równi z Chanel
stworzyli kobietę
współczesną”. To on
wylansował obcięcie
na chłopczycę. Nazy-
wany był królem fryzje-
rów i fryzjerem królów.

Muzeum przy rynku

W najstarszej zachowanej kamieni-

cy z XVII wieku, tzw. „kamienicy po-

jagiellońskiej”, przy rynku głównym

(ul. Dominikańska 2), mieści się Mu-

zeum Okręgowe. Stała ekspozycja po-

kazuje dzieje regionu sieradzkiego. W

zbiorach można podziwiać wiele

wspaniałych eksponatów, m.in. wcze-

snośredniowieczne garnki ze znakami

garncarskimi, szlacheckie portrety tru-

mienne, kufel srebrny wybijany mo-

netami z około 1700 r. znaleziony w

stawie w Rososzycy. Ktoś go znalazł

i zniszczył próbując wyjąć monety.

Można zobaczyć też oryginalną tar-

czę, szyszak i karwasz turecki z XVII

wieku, wyposażenie apteki z począt-

ku XX wieku. Ale najciekawsze są ob-

razy reprezentujące typy sieradzkie.

Baron Stanisław Greave (1868-

1912), etnograf i krajoznawca, był

właścicielem dóbr Biskupice w Sie-

radzkiem. Zainteresowany regionem

zamówił cykl obrazów prezentujących

sieradzkie typy w strojach ludowych.

W latach 1909-1912 powstało 30 ob-

razów pokazujących ludzi, architek-

turę i obrzędy Sieradzkiego. Ich auto-

rami byli malarze: Franciszek Łubień-

ski i Florian Piekarski. Grave napisał

też pracę naukową o stroju i zdobnic-

twie ludowym w Sieradzkiem. Wydał

serię pocztówek ludowych z tego re-

gionu i tomiki Biblioteki Krajoznaw-

czej, m.in. opisy Łęczycy, Łodzi, Sie-

radza. Część zamówionych przez nie-

go obrazów można podziwiać w sie-

radzkim muzeum.

SKANSEN NA
PODGRODZIU
Na części dawnego pod-
grodzia, od strony, gdzie
kiedyś był wjazd do zam-
ku, stoi Sieradzki Park Et-
nograficzny, będący rów-
nież częścią Muzeum
Okręgowego. Są tam zre-
konstruowane domy re-
gionalne, stodoła, zagro-
da artysty, a także dom
tkacza ze Zgierza.
Na uwagę zasługuje
przede wszystkim zagro-
da Szczepana Muchy,
rzeźbiarza ze wsi Szale. To
wyjątkowe miejsce. Z wiel-
ką pieczołowitością od-
tworzono dom tego ludo-
wego artysty wypełniony
jego rzeźbami. Jest tam
bogata kolekcja prac z lat
1972-83. Z kilku obiek-
tów, pochodzących z róż-
nych miejscowości, zre-
konstruowana została za-
groda z przełomu XIX i XX
wieku, gdzie zachowano
układ typowy dla wsi sie-
radzkiej. W jej skład wcho-
dzą: chałupa z Sieradza -
Męki,stodoła z Rudy,obór-
ka z wozownią ze wsi Wier-
telaki gm. Brąszewice
oraz sołek drewniany (tzw.
„kumora”) pochodzący z
Brąszewic Zabrodzia. 

SSiieerraaddzzkkii  PPaarrkk  EEttnnooggrraaffiicczznnyy  ppoołłoożżoonnyy  jjeesstt  pprrzzyy  uull..  GGrrooddzzkkiieejj  11,,  
mmiięęddzzyy  ŻŻeegglliinnąą  aa  ZZaalleewweemm  PPaarraaddzziiaannkkaa..  
JJeesstt  cczzyynnnnyy  oodd  cczzeerrwwccaa  ddoo  lliissttooppaaddaa,,  ccooddzziieennnniiee  zz  wwyyjjąąttkkiieemm  ppoonniieeddzziiaałłkkóóww  ww  ggooddzziinnaacchh::
wwttoorreekk--ppiiąątteekk,,  ggooddzz..  1100--1155,,  ssoobboottaa--nniieeddzziieellee,,  ggooddzz..  1100--1166
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Wracając z Sieradza warto zatrzy-

mać się w paru miejscach. Kolejny

zamek w niedalekim sąsiedztwie

znajdował się w Wojsławicach w po-

wiecie zduńskowolskim. Do dziś za-

chowały się jedynie ściany dwuizbo-

wego domu zamkowego oraz relikty

muru kurtynowego. Ale ostatnio na

tym terenie sporo się dzieje.

Wojsławice 
Położone są w środkowo-zachodniej

części województwa łódzkiego, 6 km

od Zduńskiej Woli. Miejscowość wy-

mieniana jest w źródłach w 1311 roku

jako własność Wacława Liszowicza,

pierwotnie stanowiła jednak własność

monarszą. W drugiej połowie XV wie-

ku miejscowe dobra należały do rodu

Wężyków herbu Abdank, następnie w

XVI wieku na krótki czas przejął je mo-

narcha, po czym powróciły w ręce Wę-

żyków, zwanych z czasem Wojsław-

skimi. 

Niewielki zamek, określany często w

literaturze przedmiotu mianem dworu

obronnego, powstał prawdopodobnie w

połowie XVI wieku. Założony na pla-

nie zbliżonym do kwadratu, pierwotnie

składał się z domu mieszkalnego opar-

tego o południowy mur obwodowy,

dwu- lub trzykondygnacyjnego, oraz

położonego w części północnej dzie-

dzińca (10 x 20 m) okolonego z trzech

stron murami obwodowymi. Od wscho-

du znajdowała się brama z furtą dla pie-

szych. Do północnej ściany wjazdu

bramnego dostawiona była baszta, któ-

ra zarazem wypełniała północno-

-wschodni narożnik założenia. Prawdo-

podobnie pełniła funkcję kaplicy zam-

kowej. Mury posiadały zapewne ganki.

Dość dokładny opis założenia zamko-

wego posiadamy z relacji A. Pstrokoń-

skiego, pochodzącej z 1737 roku: 

„Idąc od wrót ku dworowi, po prawej

ręce skarbiec na kopcu murowany,

most do niego idący zły, samborza by-

wała za mostem przedtym skarbcem,

tylko już wiązanie stoi i to pokrzywio-

ne, słupy jego się nie obalą. Do skarb-

cu drzwi żelazne z skoblami i wrzecią-

dzem. Przy tym skarbcu kaplica na

piwnicach, schodki do niej, ganek

przede drzwi zły, drzwi do komory, z

ganku dobre stolarską robotą z zam-

kiem, antabą i przeciągiem, obraz w

kaplicy Najświętszey Panny Maryi. W

kaplicy okien sześć znajduje się, bez

kwater zabite deskami, szyby miejsca-

mi potłuczone. Na tym skarbcu i ka-

plicy dach sztukami wiater poodrywał

i z łatami. Dzwonek przy kaplicy… na

tymże kopcu”. 

Warto podkreślić także, że obiekt ten,

jak twierdzi badacz zamków Leszek

Kajzer, w pełni zasługuje na miano

zamku, a nie dworu obronnego, gdyż

posiada on wszystkie podstawowe ele-

menty świadczące o założeniu zamko-

wym, a więc: dom mieszkalny, wieżę,

mur kurtynowy. Dopiero jednak dalsze

badania pozwolą w pełni wyjaśnić czas

fundacji, charakter i kształt opisywanej

budowli. 

Ruiny znajdują się na wyspie na sta-

wie, w pobliżu miejscowego Zespołu

Szkół Rolniczych. Obecnie stanowią

własność prywatną i ostatnio właściciel

sporo zrobił, by teren zagospodarować.

Przy naszej trasie znajduje się tak-

że skansen taboru kolejowego Karsz-

nice, dziś na terenie Zduńskiej Woli.

Niestety, miasto nie zadbało o dobrą

informację i poszukując wjazdu,

można się pogubić.

Karsznice
Skansen lokomotyw i urządzeń kole-

jowych znajduje się na terenie Zakładu

Taboru w Karsznicach-Zduńskiej Woli.

To właściwie Izba Historii, gdzie moż-

na podziwiać stare parowozy, lokomo-

tywy i inne pojazdy kolejowe. Pierw-

szym eksponatem był sprowadzony w

1990 roku ze stacji Medyka-Żurawica

parowóz Ty23-273, uznawany za jeden

z ciekawszych w swojej grupie. Obecnie

w skansenie znajduje się 14 lokomotyw,

jest też m.in. dźwig parowy samojezdny

armii amerykańskiej z 1942 r. Z urzą-

dzeń kolejowych w skansenie są m.in.:

wagon towarowy kryty, generator prądo-

twórczy, silnik spalinowy „Perłom”. W

tej chwili trwają rozmowy nad przeka-

zaniem skansenu miastu Zduńska Wola.

Relikt zamku w Wojsławicach

Na zdjęciach
eksponaty
ze skansenu
lokomotyw

Skansen Taboru
Kolejowego

Zduńska
Wola-Karsznice
ul. Kolejowa 6,

czynny 
w godz. 8 - 14 
w dni robocze

11POLIGON 
W SIERADZU

W czasie II wojny
światowej w Siera-
dzu i okolicy był po-
ligon niemieckich

wojsk pancernych,
gdzie przed skiero-

waniem na front
ćwiczyły dywizje

czołgów,
także Waffen SS.

„Poligon przygoto-
wano w latach

1940-1942 na ob-
szarze ok. 320 km2.
Na tym terenie było
4876 gospodarstw

chłopskich
i 9 folwarków. Zli-

kwidowano 150 wsi
zamieszkanych

przez ok. 26 tys. 
Polaków. Wysiedlo-

no 20 712 osób,
resztę zatrudniono

na miejscu: w za-
chowanych mająt-
kach rolnych,przy

budowie dróg, lotni-
ska, koszar, bara-

ków dla jeńców wo-
jennych. Część lud-
ności przesiedlono
do Łodzi (Litzmann-
stadt), pozostałych
do sąsiednich po-

wiatów”.
Za: Wikipedia
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Po drodze do Łodzi zachęcamy jesz-

cze do zatrzymania się w Pabianicach,

gdzie po kilkuletnim remoncie moż-

na w końcu oglądać wspaniały pabia-

nicki dwór, którym przez ponad 200

lat zarządzali kanonicy kapituły kra-

kowskiej.

Pabianice
Renesansowy dwór niesłusznie nazy-

wany jest zamkiem, ale tak o nim mó-

wią niemal wszyscy pabianiczanie, a

poza tym prowadzi do niego ulica Zam-

kowa.

Drewniany dwór mieszkalny istniał w

tym miejscu już w średniowieczu. Była

to siedziba regensów kapituły krakow-

skiej. Wspomina ją Jan Długosz. W koń-

cu XV wieku wieżę otoczono ziemnymi

obwarowaniami i  wzniesiono przy nim

basztę, która strzegła dostępu do środka.

Stopniowo nadawano budowli coraz wy-

raźniejszy charakter obronny. W poło-

wie XVI w. kapituła zdecydowała się na

rozbudowę dworu. Nowy murowany

dwór stanął w latach 1565-1571. W trak-

cie prac konserwatorskich, prowadzo-

nych ostatnio, odkryte zostały XVI-

-wieczne polichromie, a także portal z

herbem Poraj, który był rodowym her-

bem kanonika Stanisława Dąbrowskie-

go. To on zawarł umowę na budowę

dworu w Pabianicach z Wawrzyńcem

Lorkiem. Charakterystycznym elemen-

tem budowli jest attyka, inna dla każdej

elewacji. Na kamiennych obramieniach

okien można zobaczyć tarcze herbowe,

m.in.: trzy korony herbu kapituły kra-

kowskiej, pięciolistna róża z herbu ka-

nonika Dąbrowskiego, na belce jednego

z okien jest nawet wykuty łaciński napis:

„Tak mija chwała świata”.Dwór prawie

w niezmienionym  stanie przetrwał do

Po lewej dwór kanoników krakowskich w Pabianicach, w głębi kościół pw. św. Mateusza,po prawej dawna fabryka Kindlera

dziś. W 1796 roku przeszedł na własność

rządową i stanowił siedzibę zarządu dóbr

pruskich. Od 1833 roku w stylowych

wnętrzach urzędowali kolejni burmi-

strzowie i prezydenci. Dziś to siedziba

Muzeum Miasta Pabianic. W dużej sali

kominkowej są malowidła z XVI wieku.

Ich autorem był malarz Melchior. Inne

polichromie są młodsze, pochodzą z po-

łowy XVIII wieku. W tej samej sali jest

ciekawy kominek. Na piętrze można po-

dziwiać doskonale zachowane drewnia-

ne stropy i oryginalną szesnastowieczną

posadzkę. Przez dziesięciolecia była

schowana pod deskami i parkietem.

Świetnie prezentują się także kamienne

portale z piaskowca. Ciekawostką jest...

wykusz latrynowy, do którego było se-

kretne wejście, a także polichromie Ja-

na Szulca z 1917 roku. Uwieczniają po-

byt w Pabianicach króla Władysława Ja-

giełły, który w 1432 roku przyjmował

na dworze czeskich posłów.  

Z zewnątrz renesansowy dwór lśni bie-

lą, która wspaniale kontrastuje z błękit-

nym niebem i sąsiadującym parkiem.

Według legendy między dworem i ko-

ściołem św. Mateusza było podziemne

przejście. Miała nim przechodzić do ko-

ścioła jakaś niepowabna pabianiczan-

ka. Ale do tej pory nic takiego nie uda-

ło się odkryć. 

Obok płynie rzeka Dobrzynka.

Przy ulicy Zamkowej stoi wiele pięk-

nych budynków, m.in. dawny kantor fir-

my Krusche i Ender (Zamkowa 3) i pa-

łac Enderów, dziś siedziba Starostwa

Powiatowego (Zamkowa 5). Zresztą

miasto warte jest osobnej wycieczki.
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Zwieńczenie szczytu dawnego
kantoru firmy Krusche i Ender

Polichromia z  pabianickiego dworu

11ŚWIĘTY
MAKSYMILIAN
MARIA KOLBE
Z Pabianicami 

i Zduńską Wolą
łączy się postać

świętego i patrona
obu tych miast.

Maksymilian Maria
Kolbe,właściwie
Rajmund Kolbe,

urodził się
8 stycznia 1894 w

Zduńskiej Woli,
zmarł śmiercią
męczeńską 14
sierpnia 1941 

w obozie
koncentracyjnym

Auschwitz. Był
franciszkaninem. 

W 1906 r. 
w kościele św.

Mateusza w
Pabianicach,

według jego relacji,
ukazała mu się

Najświętsza Maryja
Panna, trzymająca

w ręce białą
i czerwoną koronę.
Zapytała go, którą

chce,dając do
zrozumienia,
że czerwona

oznacza
męczeństwo,

a biała czystość.
Ojciec Kolbe założył

stowarzyszenie
osób świeckich

Rycerstwo
Niepokalanej

i klasztor 
w Niepokalanowie.

Został
kanonizowany 

w 1982 roku przez
Jana Pawła II.
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