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LIPCE REYMONTOWSKIE 
Muzeum im. Władysława St. 
Reymonta; Największego 
rozgłosu nadał Lipcom 
Władysław Stanisław Reymont w 
swojej wielkiej epopei "Chłopi" 
wprowadzając nazwę jako 
miejsce, gdzie rozgrywa się akcja 
powieść (Nagroda Nobla w 
1924r.). W Lipcach  noblista 
mieszkał w latach 1888-1891 
pracując na rogatce kolejowej. Tu 
też powstało sporo jego utworów. 
Muzeum Regionalne im. Wł. St. 
Reymonta zajmuje zabudowania 
dawnej manufaktury 
włókienniczej rodziny Winklów, 
która zajmowała się tkaniem 
materiałów na słynne  łowickie 
pasiaki. 

NIEBORÓW Pałac Radziwiłłów - jeden z najładniejszych 
barokowych pałaców w Polsce. Zbudowany w latach 1695- 1697 
wg. projektu królewskiego architekta Tylmana z Gameren 
(architekt holenderski epoki baroku) dla prymasa Polski Michała 
Stefana Radziejowskiego. Od 1774 do 1945 należał do rodziny 
Radziwiłłów. Obecnie mieści się tutaj oddział Muzeum 
Narodowego w Warszawie prezentujący wnętrza pałacowe 
doby baroku z XVII-XIX wieku oparte na ocalałym wyposażeniu 
pałacu i jego kolekcjach (rzeźba, obrazy, grafika, meble, brązy, 
porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, zbiory biblioteczne - 
10 tys. woluminów m.in. „Kronika Polski” Macieja Miechowity z 
1521r. i „Statuty” Jana Łaskiego z 1506.), uzupełnione obiektami 
sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Przy pałacu ogród regularny 
francuski, Pawilon Myśliwski – Dom Pracy Twórczej. 

WALEWICE pałac i stadnina W pierwszej 

połowie XVIII wieku majątek obejmuje w 
posiadanie rodzina Walewskich, pałac 
znany jest z  jego lokatorki Marii Walewskiej, 
pałac został wzniesiony pod koniec XVIII 
wieku przez Anastazego Walewskiego w 
stylu klasycystycznym. Wokół pałacu 
rozciąga się park  krajobrazowy o 
powierzchni kilkunastu ha.  
Tradycje hodowli koni w Walewicach 
sięgają początków XX wieku, stadnina 
słynie z hodowli koni anglo-arabskich. 

ARKADIA park romantyczny w stylu angielskim nazwany 

Arkadią, założony w 1778 r. przez Helenę Radziwiłłową z 
Przaździeckich, żonę Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela 
pobliskiego Nieborowa. Arkadyjski zespół parkowy należy do 
unikatowych w skali europejskiej założeń parkowych. Wyróżnia 
go zespół budowli nawiązujących do czasów antycznych. 

 

ŁOWICZ – trójkątny Nowy Rynek z zachowanym 

średniowiecznym układem architektonicznym, Bazylika 
Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja zwana 
„Wawelem Mazowsza”, Stary Rynek z jego charakterystyczną 
zabudową, mini skansen przy Muzeum w Łowiczu – oglądamy  z 
zewnątrz; Aleja Gwiazd Łowickich - jedyna w Polsce aleja 
honorująca dokonania Twórców Ludowych, pomnik bitwy nad 
Bzurą; łowicki strój, wycinanki, zwyczaje i obrzędy – folklor, 
kuchnia.  

Ziemia Łowicka, wzdłuż Warty 
województwo łódzkie 

Termin 4-5 maja 2019 

http://www.zakochajsiewpolsce.org/
http://www.annatour.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
            

                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERADZ - Rynek Starego Miasta z zachowanym 
średniowiecznym  układem urbanistycznym miasta,  
zabudowa przyrynkowa,  Wzgórze Zamkowe, Kolegiata pw. 

Wszystkich Świętych – kościół farny z XIV wieku, Teatr 
Miejski,  pomnik Antoniego „Antoine” Cierplikowskiego – 
jednego z najsłynniejszych fryzjerów XX wieku - fryzjer o 

międzynarodowej sławie, właściciel zakładu fryzjerskiego 
nad Sekwaną, nosił miano „króla fryzjerów i fryzjera królów”. 
zmarł w wieku 92 lat w 1976 r. w rodzinnym Sieradzu. 

WARTA - Klasztor i kościół 
Ojców Bernardynów pw. 
Wniebowzięcia NMP.  Klasztor 

w Warcie to jeden z 
najstarszych konwentów 
bernardyńskich w Polsce, jego 

początki sięgają drugiej 
połowy XV wieku. Kościół 
słynie z niezwykle bogatego 

wystroju, który przetrwał 
burze wojenne przechodzące 
wielokrotnie przez miasto. 

Bogaty wystrój barokowy - 
XVIII wieczne freski w nawie, 
prezbiterium i kaplicy św. 
Anny; obraz słynnego 

barokowego malarza - dzieło 
Tomasza Dolabelli 
 

 
ŁĘCZYCA – miasto położone na lewym brzegu rzeki Bzury - 

Zamek Królewski – obecnie muzeum regionalne - wzniesiony 
w połowie XIV stulecia za czasów panowania Kazimierza 
Wielkiego, jako jedno z ogniw obrony państwa, wybrane 

świątynie miasta – spacer po miejscowości. 
TUM - Według badaczy pierwsze grodzisko w Tumie 
powstało w czasach Mieszka I, czyli z końcem X wieku. 
Największy rozkwit grodu nastąpił w drugiej połowie XI 

wieku, a zwłaszcza w XII wieku. 
Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie została 
wzniesiona w XII wieku w pobliżu dawnej lokalizacji  

wczesnośredniowiecznego grodu. Archikolegiata łęczycka 
należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w 
Polsce.  

JEZIORSKO - największy zbiornik zaporowy na Warcie i 

największy akwen w województwie łódzkim. Kościół położony 
poniżej poziomu wody zbiornika  
MAŁKÓW - klasycystyczny pałac o charakterystycznej bryle, 

wzniesiony ok. 1820 r. na zlecenie ówczesnego właściciela dóbr 
małkowskich, kasztelana sieradzkiego Pawła Biernackiego, 
rezydencję zaprojektował Fryderyk Albert Lessel (ówczesny 
główny architekt Warszawy –przedstawiciel klasycyzmu żył na 

przełomie XVIII/XIXw.). Pałac Biernackich był wzorowany na 
pałacu cesarza na wyspie Elbie.   
Od 1875 do lat 30stych XX w. majątek należał do rodziny 

Pstrokońskich. W Małkowie tworzyli i odpoczywali m.in. rzeźbiarz 
Stanisław Jagmin, malarze Zygmunt Andrychiewicz, Czesław 
Tański, Józef Rapacki. Częstym gościem był również noblista 

Władysław Stanisław Reymont – wejście opcjonalne 
PIĄTEK - W miejscowości znajduje się geometryczny środek 
Polski. 

 

UNIEJÓW – miasto nad Wartą, największym bogactwem Uniejowa są 
wody geotermalne wydobywane z głębokości 2 km o temperaturze 68-

70ºC, dzięki swoim właściwościom termicznym i chemicznym woda jest 
wykorzystywana w profilaktyce i        terapii wielu chorób oraz rehabilitacji. 
Od 2012 roku Uniejów jest pierwszym w kraju uzdrowiskiem termalnym; 

gotycki zamek arcybiskupi – później rozbudowany, Park Zamkowy oraz inne 
atrakcje miasta – spacer po miejscowości.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                        

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYJAZD  4 maja   godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót następnego dnia 
ok godz. 21.30  

KOSZT wyjazdu – 420 zł. dla „małej” grupy  
wpłata zadatku gwarantuje rezerwację miejsca w hotelu (nocleg ze śniadaniem)  

 w Łowiczu  

Zadatek 200 zł - termin ostatecznej wpłaty zadatku do 3 kwietnia 2019r.  
W opłacie koszty transportu – opłaty drogowe  S8, opieka przewodników po wskazanej trasie, 
ubezpieczenie NNW, hotel o standardzie trzech gwiazdek - nocleg ze śniadaniem w pokojach 
dwuosobowych, pokój jednoosobowy wymaga dopłaty 
Koszty wstępów dodatkowo 
  
Zaprasza Anna Zwiech i Damian Kanclerski  
Prezes ( i w-ce prezes ) Stowarzyszenia Zakochaj się w Polsce  
KRS:0000772210 

tel. 604 94 89 81  
 


