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W samym środku naszego kraju leży osobliwy region – bez 
wątpienia centralny, a przecież niełatwo go nazwać, trud-
no przypisać do któregoś z wielkich sąsiadów: Mazowsza, 
Wielkopolski czy Małopolski. To województwo łódzkie, na 
które składają się niewielkie krainy historyczne, takie jak Zie-
mia Sieradzka czy Ziemia Łęczycka. Region ma swoje trady-

cje, ale wszystko zmieniło wybudowanie 
tu w  XIX wieku znaczących ośrod-

ków produkcyjnych – przede 
wszystkim Łodzi. Dziś zatem 

znajdziesz w województwie 
łódzkim jedyne w  swoim 
rodzaju połączenie pomni-
ków wielkiego przemysłu 
i wielobarwnych tradycji lu-
dowych, których symbole 
to łowickie pasiaki i  kwiet-
ne dywany w Spicymierzu.

 W  średniowieczu do najważniejszych miast regionu 
należała niewielka dzisiaj Łęczyca. Wystawiono tutaj za-
mek, w którym zgodnie z legendą mieszkał diabeł Boruta, 
strzegący ukrytych skarbów. W zamku mieści się muzeum 
regionalne, które organizuje mnóstwo imprez, m.in. mię-
dzynarodowy turniej rycerski i  konkurs łuczników. Waż-
nym miastem historycznym jest także Piotrków Trybu-
nalski. Jego nietypowa nazwa jest związana z rolą, którą 
odgrywał jako siedziba Trybunału Koronnego – najwyż-
szego sądu Rzeczypospolitej. Na czas trwania obrad do 
miasta przyjeżdżał sam król! Kolegiata w Tumie to jeden 
z najstarszych kościołów w Polsce.

Województwo łódzkie
Na kwietnym dywanie

Zamek w Łęczycy

Kolegiata w Tumie

Ilustracje i fotografie: (herb) reprodukcja, (Boruta) Wojciech Stachyra, (kolegiata w Tumie)  
Dejan Gospodarek/Shutterstock.com, (zamek w Łęczycy) sanzios/Shutterstock.com
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 Strój łowicki należy do najbardziej rozpoznawalnych 
strojów ludowych w Polsce. Charakterystyczne pasiaki na 
spódnicach i  spodniach widoczne są na wielu pamiąt-
kach promujących nasz kraj. Okazją do obejrzenia prze-
pięknych tradycyjnych ubiorów jest procesja Bożego Ciała 
w Łowiczu. Tego dnia ulicami miasta przechodzi tłum 
Księżanek i  Księżaków – jak nazywa się Łowiczan 
ubranych w tradycyjne stroje. Innym sławnym 
elementem kultury ludowej regionu jest 
kwietny dywan w  Spicymierzu, także 
związany z  procesją Bożego Ciała. 
Mieszkańcy Spicymierza przez 
kilkanaście dni poprzedza-
jących święto groma-
dzą w  chłodnych 
p i w n i c a c h 
ogromne 

ilości płatków kwiatów, gałązki krzewów, liście i  trawy. 
W dniu procesji bladym świtem spotykają się na ulicach, 
aby przystąpić do czasochłonnego usypywania geome-
trycznych wzorów i motywów roślinnych. Kwietny dywan 
musi być gotowy na 18.00, kiedy z kościoła wyrusza uro-

czysty pochód.
 W XIX wieku skromne dotąd miasteczko Łódź stało 

się areną wielkiej rewolucji przemysłowej. Wsku-
tek splotu wydarzeń politycznych i gospo-

darczych ulokowano tutaj ogromne 
inwestycje. Rozwinął się przede 

wszystkim przemysł włókien-
niczy. W  krótkim czasie 

zbudowano warszta-
ty i  manufaktury 

tkackie, które 
s z y b k o 

Dzieci w  łowickich strojach

Kwietny dywan

Kamienica Karola 
Scheiblera w Łodzi na 

ulicy Piotrkowskiej

Ilustracje i fotografie: (stroje łowickie) Robert Dejtrowski, (kwietny dywan)  
Wiola Wiaderek/Shutterstock.com,  (kamienica) Velishchuk Yevhen/Shutterstock.com
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zamieniły się w ogromne fabryki. Dziś Łódź to trzecie pod 
względem liczby ludności miasto Polski. Jeśli je odwiedzisz, 
zacznij zwiedzanie od głównej ulicy – Piotrkowskiej, w któ-
rej okolicy są skupione największe zabytki: piękne pałace 
bogatych przemysłowców, okazałe kamienice i dawne fa-
bryki. Do najbardziej znanych należy pałac Izraela Poznań-
skiego. Podobno bajecznie bogaty właściciel, zapytany 
przez architekta, jaki styl ma reprezentować budowla, od-

rzekł: „Buduj pan we wszystkich, stać mnie na to!”. W pałacu 
mieści się dziś Muzeum Miasta Łodzi.
 Podczas zwiedzania miasta warto wstąpić do Muzeum 
Kinematografii mieszczącego się w  równie pięknym pa-
łacu dawnego przemysłowca Karola Schreibera, w końcu 
Łódź to filmowa stolica Polski. Na wystawie Pałac pełen 
bajek spotkasz bohaterów filmów animowanych: Misia 
Uszatka, Muminki czy Bolka i Lolka.

Pałac Izraela Poznańskiego

Ławeczka Juliana Tuwima  
- ulica Piotrkowska

Gigantyczne przedmioty, część scenografii filmowej 
z ekspozycji w Muzeum Kinematografii

Muzeum 
Kinematografii 
w pałacu Karola 
Scheiblera

Zabytkowa remiza 
strażacka w Łodzi

Ilustracje i fotografie: (remiza strażacka) MrMR/Shutterstock.com,  
(pałac Poznańskiego) Sopotnicki/Shutterstock.com, (Muzeum Kinematografii) Janusz Baczynski/

Shutterstock.com, (przedmioty przed muzeum) Mariola Anna S/Shutterstock.com,  
(ławeczka Tuwima) alvant/Shutterstock.com
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 Wiele zabytków przemysłu znajduje się także poza sto-
licą regionu. Warto urządzić sobie specjalną wyprawę, 
żeby poznać najważniejsze z nich. Most w Maurzycach 
koło Łowicza jest znany na świecie. Technikę spawania,  
bez której trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek stalowe 
konstrukcje, wymyślił Polak Stefan Bryła! W  1928 roku 

w  Maurzycach na rzece Słudwi powstał pierwszy na 
świecie drogowy most spawany. Można go oglądać do 
dziś. Z kolei w Zduńskiej Woli – Karsznicach znajduje się 
skansen kolejowy, który ma w swoich zbiorach ogromną 
kolekcję największych parowozów towarowych. Do dziś 
przebiega tędy główna magistrala węglowa, na której 
możesz zobaczyć najdłuższe w Polsce pociągi towarowe 
z podwójnymi lokomotywami.
 W Łódzkiem możesz również zwiedzić prawdziwą ko-
palnię! W Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów nie tyl-
ko poznasz tajniki przemysłu wydobywczego, lecz także 
zobaczysz niezwykłe okazy geologiczne, a  nawet frag-
menty czaszki mamuta włochatego. Niedaleko Bełcha-
towa leży Ośrodek Sportu i  Rekreacji „Góra Kamieńsk”. 
Zbudowano go na najwyższym sztucznie usypanym 
wzniesieniu, które powstało z wierzchniej warstwy ziemi 
znad pokładów węgla brunatnego. To najdłuższy stok 
narciarski w centralnej Polsce.

Kopalnia Węgla  
Brunatnego  
w Bełchatowie

Stok narciarski „Góra Kamieńsk”

Most w Maurzycach

Ilustracje i fotografie: (most w Maurzycach) MrMR/Shutterstock.com,  
(kopalnia) Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock.com, (stok narciarski) MrMR/Shutterstock.com


