
 

 

                    KSIĘSTWO  ŁOWICKIE 

                 31 maja – 3 czerwca 2023 

Łowicz – Łęczyca zamek królewski – Gród Łęczycki – 
Zagroda Łęczycka skansen - Tum archikolegiata – Piątek 
geometryczny środek Polski – Walewice pałac pani 
Walewskiej – Nieborów rezydencja Radziwiłłów – 

Arkadia park Heleny Radziwiłłowej – Motonostalgia 
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie - Muzeum Ludowe w 
Sromowie – skansen Łowicki w Maurzycach – Oporów 
zamek Oporowskich 
Księstwo Łowickie 
Ogromny obszar dóbr ziemskich wokół Łowicza należał do arcybiskupów 
gnieźnieńskich co najmniej  od XII wieku. Już w XV wieku arcybiskupi 

uzyskali dla kasztelanii łowickiej całkowite wyłączenie spod władzy 
królewskiej. Nazwa Księstwo Łowickie po raz pierwszy pojawiła się w 

dokumentach dopiero w połowie XVIII wieku. Po II rozbiorze Polski dobra 
arcybiskupie przejęły władze pruskie, potem cesarz Napoleon Bonaparte 
podarował je swojemu marszałkowi Louisowi Davoutowi. W 1820 roku 

księstwo z nadania cara Rosji objął w posiadanie wielki książę Konstanty. 
Tytuł Księżnej Łowickiej przypadł w udziale małżonce księcia, słynącej z 
urody Joannie Grudzińskiej. Pod panowaniem księcia poprawił się byt jego 

podwładnych ponieważ był „ludzkim panem”, pańszczyznę zamienił na 
czynsze. Mieszkańcy księstwa zwani Księżakami, wraz ze wzrostem 

zamożności, zaczęli bardziej dbać o swoje zagrody, pojawiły się nowe 
obyczaje, powstał bardziej zdobny strój: pasiaste wełniaki (spódnice) i męskie 
spodnie w kolorze pomarańczowym - wytworzył się księżacki folklor. Dziś 

kultura księżacka powoli zanika. Relikty jej przeszłości pozostały w muzeach 
i skansenach. A dowodami dawnej świetności są pałace i rezydencje 

magnatów. 

31 maja 2023, środa - 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z placu Solidarności. Na trasie przerwa 

kawowa. 

 Łowicz – stolica Księstwa Łowickiego 
Nazwa miasta Łowicz wywodzi się najprawdopodobniej od osady łowców. 
Pierwsza wzmianka o Łowiczu pojawiła się już w 1136 r. Prawa miejskie 

Łowiczowi zostały nadane przed 1298 r. W połowie XIV wieku  w miejsce 
drewnianego grodu nad rzeką Bzurą wzniesiony został murowany zamek gotycki. 
Inicjatorem jego budowy był arcybiskup Jarosław Skotnicki. Wkrótce  zamek stał 

się ośrodkiem administracji gospodarczej i kościelnej. Szybko Łowicz stał się  
ośrodkiem kształcenia duchownych dla całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Miasto 

rozwijało się też doskonale pod względem gospodarczym, co ułatwiały przywileje 
nadawane Łowiczowi przez królów i prymasów. 
 

https://podroze.onet.pl/polska/lodzkie/co-warto-zobaczyc-w-lowiczu-najwieksze-atrakcje-zabytki-i-historia-miasta/vpwqeld


 

 

       

                                                                Oto z czym nam się kojarzy Łowicz 

Zapoczątkowano wtedy słynne jarmarki łowickie, na które przybywali kupcy z 
dalekich stron. Wiek XVII i XVIII to wojny, zniszczenia, upadek miasta. Dopiero 

w 1820 roku, w momencie przejścia pod władzę księcia Konstantego nastąpiło 
ożywienie gospodarcze. Miasto bardzo ucierpiało w czasie II wojny światowej. 

Podczas kampanii wrześniowej było kluczową pozycją bitwy pod Bzurą. Po wojnie 
miasto postawiło na rozwój rolno-przemysłowy. W 1963 r. powstało duże 
przetwórstwo owocowo-warzywne, a w 1969 r. uruchomiono zakłady dziewiarskie 

"Syntex", powstały nowe osiedla mieszkaniowe.  Dzisiaj miasto liczy ok. 28 tys. 
mieszkańców. Podczas spaceru z przewodnikiem poznamy najważniejsze zabytki 

Łowicza, świadectwa jego dawnej świetności. 

-  Stary rynek i jego charakterystyczna zabudowa z klasycystycznym ratuszem 

- Aleja "Gwiozd Łowickich"  
Na powierzchni Starego Rynku umieszczono tablice z gwiozdami upamiętniające 
osoby zasłużone dla łowickiej kultury ludowej (gwiozda - jeden z rodzajów 

łowickiej wycinanki) 

- Trójkątny Nowy Rynek  

W Łowiczu znajduje się trójkątny rynek, którego układ architektoniczny zachował 

się od czasów średniowiecznych. W Europie trójkątne  zachowane rynki znajdują 
się także w Bonn w Niemczech i w Paryżu we Francji. Niegdyś pełnił on rolę 

targowiska miejskiego, natomiast odchodzące od niego uliczki stanowiły zaplecze 
targowe. Mieszkańcy mogli tam znaleźć rzemieślnicze kramy oraz jatki rzeźnicze. 
Na środku trójkątnego rynku stał ratusz z wysoką wieżą, która zawaliła się w 

1648 roku. 
  

 
                         Trójkątny Nowy Rynek                                                 Stary Rynek 

https://podroze.onet.pl/ciekawe/najpiekniejsze-rynki-w-polsce/5xredt3


- Katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja 
Zwana jest Wawelem Mazowsza, gdyż pochowanych jest w niej  12 arcybiskupów 
gnieźnieńskich i kilku prymasów Polski którzy od 1136 roku często rezydowali w 

będącym ich własnością Łowiczu.  Na miejscu obecnej bazyliki katedralnej 
prawdopodobnie w XII wieku powstał drewniany kościół. W XIV wieku zastąpiono 

go jednonawowym ceglanym z elementami rudy darniowej. Pozostałości 
gotyckiej świątyni odkryto podczas badań archeologicznych w 2015 roku. 
Rozbudowa do formy trójnawowej bazyliki nastąpiła w drugiej połowie XVII 

wieku, przeprowadzona przez braci Poncino. Fundatorem rozbudowy wykonanej 
"nakładem wspanialszym aniżeli królewskim" był prymas Maciej Łubieński. Na 

przestrzeni wieków przy kolegiacie łowickiej pracowali znamienici europejscy 
artyści. Od 1992 roku kościół został Katedrą, a od 1999 roku uzyskał rangę 
Bazyliki.   

 

  
 
- Muzeum Diecezjalne  

Jako jedyne w Polsce posiada przejście nad nawą główną bazyliki. Na trzech 

poziomach zgromadzono eksponaty o dużej wartości artystycznej i historycznej 
pochodzące ze skarbca katedralnego. Zbiory zgromadzone w Muzeum 
Diecezjalnym w Łowiczu są bez wątpienia wysokiej klasy dziełami, a ich autorzy, 

którym zlecano tworzenie poszczególnych przedmiotów byli wielkimi artystami, 
działającymi na dworach królewskich Polski i Europy. 

 

     

- Muzeum Regionalne w Łowiczu  
posiada bogatą ekspozycję dotyczącą historii miasta, sztuki ludowej, a także 
wspaniałą barokową kaplicę z freskami Michała Anioła Palloniego. Zwiedzimy 

dwie interesujące wystawy: 

 Sztuka baroku w Polsce  



Wystawa mieści się w kaplicy pw. św. Karola Boromeusza – jedynym 

oryginalnym fragmencie dawnego budynku seminarium misjonarskiego, 
zaprojektowanego przez Tylmana z Gameren (1632 – 1706). Sklepienie kaplicy, 

zbudowanej na planie prostokąta, ozdobione zostało freskami przez działającego  
w Polsce, pochodzącego z Włoch, malarza królewskiego Michała Anioła Palloniego 
(1637 – 1712). Freski nazywane „najpiękniejszymi na północ od Alp”, są 

przykładem malarstwa iluzjonistycznego i jedną z najciekawszych realizacji 
w Polsce. Zajmują powierzchnię ok. 360 m2. We wnętrzu kaplicy prezentowane są 

także XVII- i XVIII-wieczne meble, ceramika, szkło, wyroby rzemiosła 
artystycznego, rzeźba drewniana.  

  

 Historia miasta i regionu 
Dział historii miasta i regionu im. Władysława Tarczyńskiego ukazuje dzieje ziemi 
łowickiej, począwszy od najstarszych śladów osadnictwa na tym terenie po czasy 
współczesne. Jedną z aranżacji na ekspozycji jest Gabinet kolekcjonera z 

przełomu XIX i XX wieku. W gabinecie prezentowane są przykłady 
„starożytności”, które gromadził twórca kolekcji Władysław  Tarczyński – zabytki 

archeologiczne, przyrodnicze, pamiątki z podróży, dzieła sztuki, przedmioty 
użytkowe, zabytkowa broń. Na uwagę zasługuje bogaty księgozbiór w szafie 
bibliotecznej.  Kolejną aranżacją jest wnętrze mieszkalne z XIX/XX w. – salonik, 

którego wyposażenie stanowią meble w stylu rokokowym, klasycystycznym, 
biedermeier, eklektycznym 

 

  
 
 
 

 
 



 

   

- Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha  

Zbudowany został w stylu barokowym w latach 1672–1680, natomiast fasadę 

ukończono dopiero w XVIII wieku, 50 lat później. Do znanych z imienia 
fundatorów należeli Jan Szamowski – kasztelan gostyński oraz Wojciech Zimny – 
chłop z Bobrownik. Na przełomie wieków XVII i XVIII kościół został rozbudowany 

z fundacji arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Od początku gospodarzami 
świątyni byli Ojcowie Pijarzy. W kościele znajdują się freski przypisywane 

włoskiemu malarzowi Michelangelo Palloniemu. 
 

  

Przy Kolegium Łowickim Ojców Pijarów odbywały się Kapituły Prowincjalne. Na 
jednej z nich w roku 1753 staraniem ks. Stanisława Konarskiego została 
uchwalona reforma szkolnictwa, najpierw pijarskiego – zatwierdzona przez 

papieża Benedykta XIV, a potem dała impuls do powołania Komisji Edukacji 
Narodowej, co dokonało się na Sejmie Czteroletnim. 

- Muzeum Guzików 
Muzeum Guzików w Łowiczu zostało założone w 1996 roku. Pierwsza wystawa 

stała została otwarta w 2014 roku w galerii handlowej. Po siedmiu latach 
doczekała się nowego, obecnego miejsca w jednej z kamienic w rynku. 
Ekspozycja składa się z dwóch części – rekonstrukcji dawnej pracowni 

krawieckiej oraz wystawa guzików personalnych. W muzeum można zobaczyć 
między innymi guziki należące do Wojciecha Młynarskiego, Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, Stanisława Lema czy pokazywanych jest kilkaset eksponatów z dużo 
większego muzealnego zbioru. W sumie muzeum posiada cztery tysiące 
eksponatów, z czego tysiąc to guziki personalne. Wkrótce w najmniejszym 

europejskim muzeum pojawią się gabloty prezentujące guziki bezimiennych, ale 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gostynin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrowniki_(powiat_%C5%82owicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Stefan_Radziejowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Palloni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitu%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Konarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XIV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni


warte pokazania ze względu na materiał, z którego zostały wykonane, . 

technologie czy też część ubioru, z którego pochodziły.  

             

 

Jest ich ponad 4 tysiące. Są z kości, masy perłowej i plastiku. Niektóre bogato 
zdobione, inne zupełnie niepozorne. Wśród najcenniejszych eksponatów jest 

m.in. kolekcja guzików prezydenckich: ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego, a także Lecha Wałęsy, Lecha Kaczyńskiego i jego 

małżonki Marii, Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Bronisława Komorowskiego. 
Jest także guzik munduru, w którym gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił stan 

wojenny. Zobaczymy też guziki m.in. Jana Karskiego, Gustawa Holoubka, 
Zbigniewa Religi, Adama Hanuszkiewicza, Heleny Modrzejewskiej, Wisławy 
Szymborskiej, Marka Edelmana, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jerzego 

Waldorffa, Mieczysława Rakowskiego, Leszka Balcerowicza. W zbiorach są także 
guziki zagraniczne, jak chociażby po raz pierwszy prezentowany guzik Dalajlamy 

XIV. Reprezentowani są artyści, politycy, wybitni wojskowi, sportowcy 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja  

1 czerwca 2023, czwartek - 2 dzień 
Po śniadaniu  wyruszamy na zachód od Łowicza 

 Łęczyca 
Przed 1267 rokiem Łęczyca otrzymała prawa miejskie i została ulokowana na 

prawie niemieckim. W drugiej połowie XIV wieku rozpoczęto projekt wielkiej 

przebudowy Łęczycy pod patronatem króla Kazimierza Wielkiego, którego celem 
było zabezpieczenie miasta przed rosnącą potęgą państwa krzyżackiego.  Miasto 

otoczono pierścieniem murów i baszt, wybudowano zamek. W tym czasie Łęczyca 



przeżywała swój renesans. Upadek miasta przypadł na okres potopu 

szwedzkiego, podczas którego zniszczono niemalże całą zabudowę (przetrwały 
zaledwie pojedyncze domy). Łęczyca już nigdy nie wróciła do dawnej świetności. 

- Królewski zamek w Łęczycy 
Fundatorem  zamku w Łęczycy był król Kazimierz Wielki. Budowa zamku 

nastąpiła w latach 1357-65. Jednak okres swojej największej świetności twierdza 
Łęczycka przeżywała za panowania Władysława Jagiełły i jego syna Kazimierza 
Jagiellończyka którzy bardzo często tutaj przebywali w związku z toczącymi się w 

tym okresie wojnami polsko-krzyżackimi ( Władysław Jagiełło aż 36 razy!) Po 
bitwie pod Grunwaldem przetrzymywano w zamku wziętych do niewoli rycerzy 

krzyżackich i zagranicznych popleczników zakonu. W XVI wieku zamek 
rozbudowano. Po wojnie polsko-szwedzkiej w XVII wieku zamek stopniowo zaczął 
popadać w ruinę. Na skutek rozbiórki murów w połowie XIX wieku pozostały tylko 

fragmenty murów obwodowych. Generalnej odbudowy i rekonstrukcji dokonano 
w latach 60 i 70 po IIWŚ , z przeznaczeniem na siedzibę muzeum. 

 

       

Podczas spaceru po Łęczycy zobaczymy: 

- Otoczony kolorowymi fasadami rynek, którego ozdobą jest klasycystyczny 

ratusz z końca XVIII wieku (budowla została przebudowana na początku 

poprzedniego stulecia i zatraciła częściowo oryginalny wygląd). 
 

  
                     Ratusz w Łęczycy                                   Kościół św. Andrzeja Apostoła 
 

-Kościół św. Andrzeja Apostoła -świątynia była wielokrotnie 

przebudowywana, lecz mimo to zachowała trochę cech gotyckich; w środku 

malowidła ścienne oraz kaplica rodziny Szczawińskich z drugiej połowy XVII 

wieku. Zwiedzanie w miarę dostępności. 



- Kościół oraz klasztor Bernardynów, który wzniesiono w XVII wieku poza 

murami miejskimi. Kościół jest jednonawowy, a jego wnętrze wyróżnia rokokowy 

wystrój (w tym piękne malowidła oraz bogato zdobione ołtarze). 

- Dzwonnica naprzeciwko kościoła św. Andrzeja Apostoła, która powstała w 

miejscu baszty obronnej z XIV wieku. Jest to jedyna z zachowanych baszt, 

które były częścią miejskich fortyfikacji. Dzwonnica kryta jest dachem 
namiotowym. 

  

 
 
- Fragment murów miejskich, który wtopiony jest w ścianę dawnego klasztoru 

Norbetanek. 

 Gród Łęczycki 
W okolicy Łęczycy znajdował sie  średniowieczny gród typu pierścieniowego 

którego historia może sięgać nawet VI wieku. Obwarowana osada powstała we 

wschodnim skraju doliny Bzury i jej najważniejszym zadaniem była obrona 
przeprawy przez rzekę na szlaku prowadzącym z południowej Wielkopolski na 

południowe Mazowsze. W okresie piastowskim gród pełnił również rolę ośrodka 
administracyjnego, zwłaszcza w trakcie rządów Bolesława Krzywoustego. Po 
śmierci władcy ziemia łęczycka przypadła w spadku jego żonie księżnej Salomei. 

Odwiedzimy zrekonstruowany gród który od nie dawna jest wielką atrakcją 
okolic. 

 



  

Następnie przejdziemy (20-25 minut) drewnianą kładką z Grodziska Łęczyckiego 

do Skansenu Łęczycka Zagroda  
 

 

 Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska 
Pomiędzy Łęczycą a Tumem, we wsi Kwiatkówek, utworzono muzeum na wolnym 
powietrzu o nazwie Łęczycka Zagroda Chłopska, które jest zamiejscowym 

oddziałem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.  
 

  



Niektóre z budynków przeniesiono tu z innych wsi, a pozostałe zostały 

zrekonstruowane. Do każdego z nich można zajrzeć. Wszystkie datowane są 

na XIX lub XX wiek. Chlubą skansenu jest wiatrak kozłowy (popularny koźlak), 

który widoczny jest nawet z wieży zamku w Łęczycy. W trakcie zwiedzania 
skansenu zwiedzimy również chatę chłopską (z wyposażeniem), kuźnię, kilka 

budynków gospodarczych, a także zobaczymy piece chlebowe i garncarskie. Pod 
namiotem wystawiono też niewielką kolekcję historycznych wozów. Na terenie 

skansenu ustawiono wysokie i kolorowe rzeźby, które przedstawiają postacie w 
strojach ludowych. 

 

  

 Tum 
- Archikolegiata  NMP i św. Wojciecha w Tumie 
Jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych kościołów romańskich w Polsce. 
Prawdopodobnie ok. 997 roku z fundacji Bolesława Chrobrego i z udziałem św. 

Wojciecha powstało tu pierwsze na terenie obecnej Polski opactwo 
benedyktynów. Ok. 1040 roku opactwo zostało przeniesione do Mogilna. Tu 

modlili się wszyscy polscy królowie, tu odbywały się synody.  
 

  

To masywna, kamienna, trójnawowa świątynia z granitu i piaskowca. Narożne 
wieże przydają jej obronnego charakteru. Kolegiata zachowała się wraz z  

wnętrzem w bardzo dobrym stanie pomimo zniszczeń (m.in. najazdu 
krzyżackiego w XIV w. i szwedzkiego na pocz. XVIII w.). Kilkukrotne przebudowy 
sprawiły, że posiada architektoniczne elementy gotyckie i renesansowe freski. 

Kolegiatę zrujnowały też niemieckie bombardowania i ostrzały podczas II wojny 
światowej. Prace konserwatorskie zaczęły się w 1947 r. i trwają z przerwami do 

dziś. 



 Miasto Piątek – umowny geometryczny środek 
Polski 

Od wielu lat miasto Piątek stanowiło centralny punkt Polski. Dane, dzięki któremu 
tak twierdzono, dotyczyły obszaru lądowego naszego kraju – działek 

ewidencyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Piątek ma znajdować 
się w punkcie przecięcia 4 najbardziej wysuniętych punktów Polski – północ 

(Jastrzębia Góra), południe (Opołonek), zachód (zakole Odry w pobliżu Cedyni), 
wschód (Zakole Bugu w pobliżu Zosina). Tymczasem najnowsze badania i 
wyliczenia pokazały że geodezyjny środek Polski znajduje się w miejscowości 

Nowa Wieś pod Kutnem. Pod uwagę w pomiarach wzięto terytorium lądowe, a 
także wodne. Punkt w Piątku umieszczony był na rynku, natomiast ten w Nowej 

Wsi znajduje się na prywatnej działce za ogrodzeniem. Stoi kilka metrów od 
czyjegoś domu. Geodezyjne serce Polski wyznaczono z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

  
      Geometryczny środek Polski w Piątku                           Geometryczny środek w Nowej Wsi 

 Pałac w Walewicach 
Kiedy Anastazy Colonna-Walewski został szambelanem Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i objął w posiadanie majątek w Walewicach, tuż nad rzeką Mrogą 
wzniósł w 1783 roku klasycystyczny, murowany pałac, otoczony malowniczym 

parkiem.  
 

 
Budowa rezydencji nadzorowana była przez architekta Hilarego Szpilowskiego, 

który w jej wnętrzach stworzył duże reprezentacyjne sale z ozdobnymi 



murowanymi kominkami i kunsztownym umeblowaniem oraz przestronne pokoje 

pałacowe. Po śmierci dwóch żon Anastazego Walewskiego – Marii Tyzenhaus i 
Anny Pułaskiej, szambelan ożenił się po raz trzeci z Marią Łączyńską z Kiernozi, 

która wprowadziła się do Walewic i do dziś utożsamiana jest z tym miejscem. W 
jej życiu dużą rolę odegrał  Napoleon Bonaparte, kiedy została jego oficjalną 
metresą. W 1810 roku urodził się w pałacu  syn Napoleona Bonaparte i Marii 

Walewskiej, Aleksander Colonna-Walewski, późniejszy 
ambasador Francji w Wielkiej Brytanii i minister spraw zagranicznych Napoleona 

III. Został on też spadkobiercą majątku, który w 1831 sprzedał bratu Marii 
Walewskiej, Teodorowi Łączyńskiemu. 
 

   

W połowie XIX wieku pałac wraz z majątkiem przeszedł w ręce rodziny 
Grabińskich herbu Pomian. Grabińscy zmodernizowali i przebudowali pałac na 

przełomie XIX i XX w., założyli stadninę koni półkrwi (anglo-araby), rozwinęli 
hodowlę owiec karakułowych (jedyna w kraju), olbrzymią hodowlę ryb (na ponad 

100 ha stawów), fabrykę mączki ziemniaczanej i krochmalu. Ostatnimi 
właścicielami Walewic byli szambelan papieski Stanisław Bohdan Grabiński z żoną 
Jadwigą z hr. Potockich, a po jego śmierci w 1930 ich małoletnie dzieci. W pałacu 

do dziś znajduje się część wyposażenia i mebli po ostatnich właścicielach. W 
1945 pałac, stadnina koni i gospodarstwo rolne przeszły na własność państwa i 

obecnie mieści się w nim siedziba władz  stadniny. Pałac zaliczany jest do 
najciekawszych przykładów klasycystycznych siedzib wiejskich w Polsce, 
zbudowanych u schyłku XVIII w. W 1966 roku realizowano tu zdjęcia do filmu 

Marysia i Napoleon, a w 1979 roku do serialu Rodzina Połanieckich. 
 

    

- Stadnina Walewice hoduje klacze półkrwi angloarabskiej na utrzymanie stada 
podstawowego oraz na sprzedaż, ogiery półkrwi angloarabskiej oraz konie do 
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wyczynu sportowego. Podstawowe stado liczy obecnie 80 koni zarodowych, w 

tym 35 klaczy hodowlanych spełniających elitarne warunki wpisu do 
Międzynarodowej Księgi Koni Angloarabskich. Misją Państwowej Stadniny 

Walewice jest utrzymanie wzorcowego stada klaczy matek rasy małopolskiej oraz 
hodowla najlepszych koni tej rasy z doskonaleniem genotypu. Obecnie w 
stadninie jest 130 koni należących do Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego 

Sp. z o.o. oraz 20 koni prywatnych właścicieli.  
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

2 czerwca 2023, piątek - 3 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na południe od Łowicza 

 Pałac Radziwiłłów w Nieborowie 
Pałac w Nieborowie z XVII wieku jest jedną z najlepiej zachowanych i w pełni 

wyposażonych siedzib magnackich w Polsce. Historia tej przepięknej budowli 
rozpoczęła się w 1695 roku, gdy na zlecenie rezydującego w pobliskim Łowiczu 
prymasa Michała Radziejowskiego  projekt budowy stworzył słynny architekt 

Tylman z Gameren. Niespełna sto lat później okazały pałac wraz z ogrodem i 
parkiem dostał się w ręce magnackiego rodu Radziwiłłów.  

 

 
 

       

 
Największym atutem nieborowskiego pałacu jest fakt, że jest to magnacka 

siedziba prawie całkowicie wyposażona w XVIII-wieczne meble, obrazy i inne 



cenne przedmioty. Najcenniejszym z nich jest Głowa Niobe. Jest to rzymska 

kopia z IV wieku naszej ery. Zdaniem historyków jest to najlepsza kopia 
greckiego oryginału z IV wieku przed Chrystusem. Niezwykle cena jest pałacowa 

biblioteka. W trzynastu  mahoniowych szafach znajduje się 10 tysięcy 
woluminów. Wśród kilkuset unikalnych starodruków znajdują się między innymi: 
Statuty Jana Łaskiego z 1506 roku, Chronica Polonarium Macieja Miechowity z 

1521 roku czy dzieła  Andrzeja Frycza Modrzewskiego z 1554 roku.  
 

    

 Arkadia – park Heleny Radziwiłłowej 
Park w Arkadii w czasach swojej świetności należał do najsłynniejszych w 
Europie. Dziś kompleks parkowy stylizowany na mityczną krainę szczęśliwości – 

Arkadię - jest uznawany za jedno z najbardziej urokliwych miejsc w kraju. Na 
pomysł stworzenia pod Łowiczem sentymentalnego parku, gdzie będzie można 
dumać i odpoczywać wśród starożytnych ruin, wpadła Helena Radziwiłłowa pod 

koniec lat 70. XVIII wieku. W miejscowości Łupia stworzyła kompleks parkowo-
architektoniczny o nazwie Arkadia. Prezentuje on styl angielski, czyli 

nieregularny, chaotyczny w przeciwieństwie do poukładanych ogrodów w 
Nieborowie. Park powstawał przez ponad 20 lat! Efekt jaki dziś możemy oglądać 
jest wyjątkowy. Spacerujemy wśród pięknych antycznych budowli.  

Do najciekawszych zabytków zalicza się Świątynia Diany, zbudowana w 1783 
roku. W przeszłości nazywano ją różnie: Świątynią Minerwy, Mądrości, a nawet 

Miłości, bo wielu kawalerów do dziś oświadcza się na jej schodach swym 
wybrankom. 

 

  

Najbardziej z kolei charakterystycznym miejscem Arkadii jest niezwykle 
malowniczy akwedukt, wzorowany na architekturze wodociągów rzymskich, 

zbudowany nad wodą. Domek Gotycki to symboliczne mieszkanie rycerza 
poświęcone synowi Heleny walczącemu o ideały narodu, napoleońskiemu 

generałowi Michałowi Gedeonowi. Grota Sybilli to pierwszy budynek wybudowany 



w Arkadii, traktowana jest jako serce parku. To punkt rozważań nad istotą życia i 

śmierci. Ciekawie prezentują się również Dom Murgrabiego, Łuk Kamienny oraz 
liczne rzeźby, posągi i dekoracje nadające temu miejscu iście baśniowy klimat. 

Oprócz tego “ukrytych” jest tam wiele budowli (bądź ich ruin), dzięki którym 
spacerowanie tam będzie trochę wyprawą do nierealnego świata baśni 

 Muzeum Motoryzacyjne Motonostalgia w Nieborowie 
Muzeum powstało w 2012 r. i jest własnością prywatną. W trzech halach 

namiotowych i na wolnym powietrzu udostępniono kilkaset eksponatów – w tym 
ponad setkę zabytkowych samochodów oraz około dwustu motocykli, 
motorowerów i skuterów. Kolekcję uzupełniają sprzęty domowe i warsztatowe z 

epoki PRL-u, rowery, zabawki, plakaty itp. Większość wystawianych samochodów 
to pojazdy produkcji polskiej i z tzw. demoludów z okresu powojennego, a więc: 

Warszawy we wszystkich odmianach nadwoziowych, wszystkie wersje Syren, 
Mikrus, jest też bogata kolekcja Polskich Fiatów 125p i 126p (w tym kilka cabrio) 
oraz Polonezów. Najbardziej okazałym autem jest radziecka Czajka, są też Wołgi, 

Łady, a nawet jeden Zaporożec, który dziwnym trafem kompletnie nie 
zardzewiał. Na zewnątrz hal można obejrzeć kolekcję pojazdów milicyjnych 

(„nyski" i „gaziki"), Żuków i ciężarowych Lublinów, a także kilkanaście 
zabytkowych traktorów. 

 

  

  

 Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie 
Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich to własnoręcznie wykonane lipowe 
rzeźby, kolorowe wycinanki, pająki, obrazy oraz hafty. 



Ponad 600 figurek (większość ruchoma) pokazuje święta religijne i sceny z życia 

łowickiej wsi. Wykonane zostały również postacie z historii naszego kraju jak i ze 
sportu. Dodatkowo w dwóch pawilonach można oglądać ponad 30 zaprzęgów 

konnych z okolic Łowicza. Muzeum Rodziny Brzozowskich mieści się w czterech 
budynkach, otoczonych rozległym ogrodem. Już na początku zwiedzania 
zostajemy powitani przez łowicką parę, która podaje rękę przybyłym gościom. 

 

  

  

Przejazd do hotelu na obiadokolację 

3 czerwca 2023, sobota - 4 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyruszamy z hotelu aby zwiedzić jeszcze dwa 

miejsca przed powrotem do Wrocławia. 

 Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach 
Na  terenie skansenu znajduje się ponad 40 obiektów dawnej wsi łowickiej, w 
większości podchodzących z przełomu XIX/XX wieku. Są tu nie tylko chaty i 

zabudowania gospodarcze, ale także dawna szkoła, kuźnia, warsztat tkacki, a 
nawet straż pożarna. Wszystkie obiekty pochodzą z okolic Łowicza. Spacerując 
po terenie skansenu ma się wrażenie spaceru po łowickiej wsi.  Gospodarstwa 

rozmieszczono na terenie skansenu w dwóch historycznych układach. 
Pierwszym z nich jest układ owalnicy czyli  wieś z centralnym placem. Drugi to 

ulicówka, której zabudowania rozciągają się wzdłuż jednej ulicy. W 
gospodarstwach znajdują się piece chlebowe, studnie czy lamusy, a pomiędzy 
chatami przydrożne kapliczki i krzyże. Większość chat w skansenie pomalowana 

jest na jaskrawo niebieski kolor, bardzo popularny w dawnych wisach łowickich. 
Nie był to jednak zabieg dekoracyjny, ale przede wszystkim praktyczny. 

Niebieski kolor miał odstraszać owady.  



 

  

 

Wnętrza chat są pięknie dekorowane kolorowymi łowickimi wycinankami które 

zdobią ściany i sufity niemal każdej chaty. Izby wyglądają jak przeniesione w 
czasie z odległych lat. Czuć klimat prawdziwej polskiej wsi. 

 Zamek w Oporowie 
Zamek w Oporowie jest jednym z najbardziej urokliwych zamków i na dodatek od 

600 lat zachował swój gotycki charakter. Położony jest w środku rozległego 
parku, na małej sztucznej wysepce, otoczony  fosą wypełnioną wodą. Pierwotny 

dwór stojacy w tym miejscu w połowie XV wieku był drewniany.  
 

  

Ok. 1420 roku wojewoda łęczycki  Mikołaj Oporowski buduje w miejscu starego 
dworu nową ceglaną siedzibę. Przez wieki wielokrotnie zmieniali się właściciele. 



W okresie wojen szwedzko-polskich w XVII wieku zamek został częściowo 

zniszczony. Szybko jednak go odbudowano i w kolejnych latach , pomimo 
nieznacznej rozbudowy, zamek zachowała swój gotycki, pierwotny charakter. Po 

II wojnie światowej zamek został przejęty przez państwo. We wnętrzach 
urządzono muzeum. Przeprowadzono prace remontowe, starając się przywrócić 
zamkowi pierwotny wygląd. Usunięto część przeróbek, odsłaniając dzięki temu 

XVII-wieczne polichromowane stropy. W 2017 roku prawa do zamku zostały 
przywrócone rodzinie Karskich – spadkobiercom ostatnich właścicieli. Wg umowy 

w zamku nadal pozostało muzeum. Zbiory zawierają dzieła sztuki z różnych epok 
od XVI do początku XX wieku – obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego. 
Pochodzą z przekazów, darów i zakupów.  

 

  

Wizyta w zamku kończy nasze zwiedzanie. Na trasie powrotnej zjemy 
zorganizowany obiad. Powrót do Wrocławia ok. 19:00. 

CENA 

 1250 zł/os + wstępy 200 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) - zaliczka 375 zł/os 

 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1220 
zł/os +wstępy 200 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) –zaliczka - 366 zł 

 

Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejscowego  

 przewodnicy  w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 3  śniadania, 3  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 



Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  200 zł /os 

1 dzień 

Łowicz Muzeum Łowickie – 15 zł/os 
Katedra + Muzeum Diecezjalne – 18 zł/os 

Krypty w katedrze – 13 zł/os 
Muzeum Guzików - bezpłatny 

2 dzień 
Zamek/Muzeum Łęczyca – 22 zł/os 

Gród + zagroda + kładka – 14 zł/os 
Tum archikolegiata – 5zł/os 

Pałac w Walewicach- 20 zł/os 
3 dzień 

Nieborów pałac – 36 zł 
Arkadia ogród – 10 zł/os 

Muzeum Ludowe w Sromowie – 10 zł/os 
Muzeum Motoryzacji MOTORONOSTALGIA w Nieborowie – 15 zł/os 

4 dzień 

Skansen w Maurzycach – 10 zł/os 
Zamek w Oporowie – 12 zł/os 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizowanych 

punktów programu bez uszczerbku dla całości programu 
 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega sobie 

możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu wyjazdu 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


