


Około 1500 lat temu, powstał tu 
gród położony nad rzeką Bzurą. 
Stał się on  stolicą  państwa 
plemiennego Łęczan. 
Po utworzeniu państwa polskiego 
ziemia Łęczan weszła w jego skład 
na prawach prowincji, stając się w 
późniejszym czasie księstwem. 
Zajmowało ono obszar  terytorialny 
odpowiadający niemal całemu 
obszarowi dzisiejszego 
województwa łódzkiego.

W miejscu, gdzie dziś znajduje się teren powiatu łęczyckiego  
przebiegały niegdyś ważne szlaki komunikacyjne. Za czasów Imperium 
Rzymskiego  „szlak bursztynowy”, łączący tereny nadmorskie (obecnie 
Litwa)  z południem Europy.

Kurhan książęcy w miejscowości 
Gledzianówek wyrasta z pól na 
pamiątkę tamtych czasów.



Jednym z najbardziej okazałych obiektów i zarazem największą budowlą 
romańską w Polsce jest Archikolegiata Łęczycka w Tumie pod podwójnym 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego, konsekrowana 
w roku 1161, a wybudowana na fundamentach jeszcze starszego opactwa 
benedyktynów, kojarzonego z postacią św. Wojciecha, biskupa praskiego 
i męczennika oraz Bolesława Chrobrego, fundatora  kościoła. 
Budowę Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie rozpoczęła Księżna Salomea, wdowa 
po Bolesławie Krzywoustym.



Jak ważną rolę w Polsce pełniła ta świątynia świadczy fakt organizowania 
wielu synodów i sejmików kościelnych i świeckich. Między innymi odbył 
się tu pierwszy sejm. 

Jan Matejko „W Łęczycy pierwszy sejm – Spisanie praw. Ukrócenie rozbojów R. 
P. 1182” 1888. Muzeum Narodowe w Warszawie. Depozyt 
w Zamku Królewskim w Warszawie. Obraz w ramach cyklu „Dzieje cywilizacji w 
Polsce”.



Niektóre z tez historycznych 
twierdzą, że jedno z najstarszych 
malowideł  ściennych w Polsce 
„Chrystus  Sędzia”, stało się 
pierwowzorem pieśni 
„Bogurodzica”.

W wieżach zachodnich kolegiaty 
wyróżniają się romańskie biforia 
i triforia.

Na wyróżnienie zasługuje przede 
wszystkim piękny i symboliczny, 
XII – wieczny portal.



W bliskiej odległości od grodziska w Tumie (dawnej Łęczycy) 
i Archikolegiaty Łęczyckiej, rozciąga się pas  Pradoliny Warszawsko – 
Berlińskiej, wpisany w europejską sieć ekologiczną  Natura  2000. 
Obszar  Specjalnej  Ochrony Ptaków PLB 100001.

Pradolina położona jest na wysokości  od 82 do 
108 m nad poziomem morza , ma długości ok. 80 
km i szerokości od 1 do 2 km . 
Średnia ilość opadów na tym terenie  wynosi 500 
mm .
Średnia temperatura:7,5 °c
Okres wegetacyjny: 213 dni
Wiatry latem: południowo-zachodnie
Wiatry zimą: północno-zachodnie

Do innych form ochrony przyrody na terenie powiatu łęczyckiego należą m.in.:
- Rezerwat przyrody „Błonie”
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Bzury”
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Warty i Neru”
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Warszawsko – Berlińska”



Do cennych siedlisk leśnych na obszarze 
pradoliny należą:
Łęg wierzbowy,
Wikliny nadrzeczne,
Niżowy łęg jesionowo-olszowy,
Grąd subkontynentalny.

Do cennych siedlisk nieleśnych należą:
Śródlądowe  łąki halofilne,
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
Łąki świeże,
Ekstensywne użytkowane wilgotne pastwiska,
Murawy napiaskowe.

Na terenie pradoliny występują także cenne 
siedliska związane z torfowiskami oraz cenne 
siedliska zbiorniki wodne: twardowodne 
oligo - i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi 
łąkami ramienic Charetea, starorzecza i inne 
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne.



Wśród gatunków zagrożonych, występujących na terenie pradoliny znajdują się:
Groszek błotny, 
Jaskier wielki,
Kokorycz pusta,
Wyka długożagiełkowa,
Kropidło piszczałkowate,
Ożanka czosnkowa,
Rdest wężownik

Ogólnie wśród fauny można znaleźć tu:
21 gatunków ryb,
13 gatunków płazów,
5 gatunków gadów (plus prawdopodobnie 
żółw błotny),
249 gatunków ptaków (163 lęgowe),
38 gatunków ssaków.

Wśród ornitofauny można wymienić  m.in. :kulika wielkiego, wodniczkę, 
rybitwę białoskrzydłą i  białowąsą, derkacza, gęgawę i awifaunę przelotną. 



Król Kazimierz Wielki pozostawił w Polsce wiele budowli. Powiedzenie, że 
zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną potwierdzają budowle w 
Łęczycy.

Czternastowieczny zamek jest tego przykładem.



Zamek Królewski w Łęczycy.
Został zbudowany w XIV wieku, prawdopodobnie w latach 1357-1365, na 
sztucznym pięciometrowym nasypie i zajmował obszar 3000 m2. 
Wyróżniająca się 25 metrowa wieża „szlachecka” służyła za więzienie dla 
szlachty. W XV wieku kilkakrotnie gościł  na zamku król Władysław Jagiełło.

Można tu ujrzeć „dom stary” nazywany 
tak już od XVI wieku. 
W latach 1563- 1564 Jan Lutomierski, 
kasztelan sieradzki 
i starosta łęczycki pobudował dom 
mieszkalny zwany „domem nowym”. 
Dziś mieści się tu siedziba Muzeum 
Regionalnego z licznymi wystawami, w 
tym największą muzealną kolekcją 
diabła Boruty.



W okolicy około trzech kilometrów znajduje się tu wiele miejsc ciekawych tak pod 
względem historycznym, jak i architektonicznym i przyrodniczym. Należy do nich 
m.in.  XVIII - wieczny Ratusz (1788-1790) projektu Jakuba Kubickiego, nadwornego 
architekta  Stanisława Augusta Poniatowskiego.



Na przełomie XIII /XIV wieku został pobudowany w Łęczycy kościół farny św. 
Andrzeja Apostoła była to świątynia pobudowana w miejscu wcześniejszego 
kościoła św. Idziego sprzed 1299 roku. W 1331 roku 
po najeździe na Łęczycę Krzyżaków  spłonęło miasto i wraz z nim kościół. 
Po odbudowie miasta nowy murowany kościół o tej samie nazwie został 
konsekrowany w 1425. 

Obok kościoła znajduje się 
dawna baszta z XIV wieku, 
obecnie dzwonnica oraz 
pozostałość po murach 
średniowiecznych , gdzie swój 
klasztor mają siostry 
Urszulanki , których 
założycielką była 
św. Urszula Ledóchowska.

Inna część murów miasta znajduje się 
w byłym zakładzie karnym w Łęczycy, gdzie  
wcześniej od XIII wieku znajdował się klasztor  
i kościół oo. Dominikanów.



Wczesnobarokowy kościół i klasztor  oo. Bernardynów 
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony 
w latach 1636 – 1643 (konsekrowany w 1652r.), ufundowany został przez Dorotę 
Piwo, podczaszynę płocką.

Obecnie odbywają się tu liczne koncerty. 
Rokokowe wnętrze kościoła oraz  
wspaniała akustyka i zabytkowe organy 
nadają wyjątkowy charakter temu 
miejscu.



Ziemia Łęczycka jest miejscem wyjątkowym pod wieloma względami, 
począwszy od usytuowania w samym środku Polski.

Hasłem wymyślonym przez inicjatorów 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Łęczyckiej  jest stwierdzenie: „Ziemia Łęczycka 
między niebem, a piekłem”.

Tu można zobaczyć rzeźby diabła Boruty 
i zwiedzić dom rodzinny Św. Faustyny 
Kowalskiej.

A w cieniu romantycznych miejsc odpocząć…
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