
 
   Województwo Łódzkie 

Nazwa województwa                                        Łódzkie 

Stolica województwa                                      Łódź 

Powierzchnia             18 218,95 km² 

Mniejszości narodowościowe     czeska , niemiecka , rosyjska    

          żydowska 

Gwara/język              łódzka 

Województwo łódzkie –  położone jest w centralnej części kraju , znajduje się na pograniczu 

dwóch dużych jednostek geomorfologicznych: Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn 

Polskich. W północnej części województwa znajdują się  rozległe i prawie płaskie równiny, 

natomiast w południowej pagórki. Pod względem fizycznogeograficznym przeważającą część 

województwa zajmuje Wysoczyzna Łódzka ograniczona od zachodu doliną Warty, od 

wschodu doliną Pilicy, od północy Pradoliną Warszawsko-Berlińską, zaś od południa łącząca 

się ze strefą wyżyn Polski . Ukształtowanie powierzchni ma charakter nizinny.Stolicą 

województwa łódzkiego jest Łódź – trzecie co do wielkości miasto w Polsce. Główne miasta 

to :Łódź , Pabianice , Zgierz, Ozorków ,Aleksandrów Łódzki , Konstantynów Łódzki 
.Województwo łódzkie graniczy z sześcioma województwami: wielkopolskim, kujawsko-

pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim i opolskim. 

 

                                  Ciekawostki 

 
 Łódź to miasto Festiwali. Każdego roku odbywa się tu kilkadziesiąt kulturalnych imprez 

cyklicznych. Jednym z nich jest Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Jego idea zrodziła się na 

wspomnienie dialogu, który w Łodzi toczył się nieprzerwanie przez kolejne dziesięciolecia 
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 Łódź jest znana jako centrum filmowe Polski. Sławę tą miasto zawdzięcza m.in. znanej na 

świecie „Filmówce", czyli Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 

Schillera w Łodzi, która wykształciła takie światowe sławy jak: Andrzej Wajda, Roman 

Polański, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Kutz 

 Znajdująca się w województwie łódzkim kopalnia "Bełchatów" jest największą i 

najnowocześniejszą kopalnią odkrywkową węgla brunatnego w Polsce. Rozmiary odkrywki 

oraz maszyn w niej pracujących przyprawiają turystów o zawrót głowy. 

 Województwo Łódzkie ma najmniejszą lesistość w kraju 

 Grodzisko na Górze Chełmo  uznawane jest za jeden z najcenniejszych obiektów 

archeologicznych w centralnej Polsce. 

 Łódź szczyci się najdłuższą ulicą handlową w Polsce – Piotrkowską 

 Konstantynów Łódzki –w  2000 roku kilka kilometrów od północnych granic miasta 

natrafiono na ślady obozowiska człowieka sprzed 8 tysięcy lat. 

 W Warcie urodził się Stanisław Skarżyński – pilot, który samotnie 8 maja 1933 r. pokonał 

Atlantyk na polskim samolocie RWD-5bis (odbył lot w garniturze, a nie kombinezonie 

pilota), ustanawiając przy tym światowy rekord odległości lotu 

 Geometryczny środek Polski – znajduje się we wsi Piątek w powiecie łęczyckim (ok. 50 km 

od Łodzi, w kierunku północnym ) 

 

 

                               Znane postacie 

 
 

Julian Tuwim polski poeta żydowskiego pochodzenia .Autor 

wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek; jeden z 

najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. 

 Poeta którego wiersze stanowią klasykę polskiej literatury 

dziecięcej  np Lokomotywa ,Bambo , Pstryk ,Rzepka  ,Okulary , 

Ptasie radio , Abecado 
 

 

 

 

 

 

Władysław Stanisław Reymont, właśc. 

Stanisław Władysław Rejment (ur. 7 maja 1867 w Kobielach Wielkich, 

zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik i nowelista, 

jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w 

prozie Młodej Polski. Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. 

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową 

„epopeję chłopską” Chłopi        
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      Jan Henryk Machulski (ur. 3 lipca 1928 w Łodzi, zm. 20 listopada 

2008 w Warszawie) – polski aktor teatralny i telewizyjny, reżyser i 

pedagog, Współzałożyciel Teatru Ochoty w Warszawie (1970). Pedagog 

w PWSTTviF w Łodzi. Wieloletni dziekan Wydziału Aktorskiego tej 

uczelni. Mąż aktorki Haliny Machulskiej i ojciec reżysera filmowego 

Juliusza Machulskiego. Pomysłodawca Alei Gwiazd w Łodzi . 
                                                              

 

 

 

Piotr Pustelnik (ur. 12 lipca 1951 w Łodzi) – polski inżynier 

chemik, alpinista i himalaista, zdobywca Korony Himalajów i 

Karakorum. Jako trzeci z polskich himalaistów zdobył wszystkie 

14 szczytów liczących powyżej 8000 m n.p.m. Koronę zamknęło 

wejście na Annapurnę (8091 m n.p.m.) w dniu 27 kwietnia 2010 r. o 

13:45 czasu lokalnego. Dokonał tego jako trzeci Polak w historii po 

Jerzym Kukuczce i Krzysztofie Wielickim . 

 Andrzej Sapkowski (ur. 21 czerwca 1948 w Łodzi) – 

polski pisarz fantasy. Jest najczęściej po Lemie 

tłumaczonym polskim autorem fantastyki .W 2012 roku 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan 

Zdrojewski odznaczył go srebrnym medalem Gloria 

Artis.    Jest  laureatem wielu nagród literackich polskich 

i zagranicznych, w tym Paszportu Polityki oraz 

pięciokrotnie nagrody im. Janusza A. Zajdla .  

 

Zbigniew Zamachowski (ur. 17 lipca 1961 w 

Brzezinach koło Łodzi) – polski aktor filmowy i 

teatralny, kompozytor muzyki do etiud 

filmowych oraz autor muzyki i tekstów 

piosenek, które sam wykonuje. Jest absolwentem 

technikum i szkoły muzycznej. W filmie 

debiutował w 1981 roku rolą w Wielkiej majówce 

Krzysztofa Rogulskiego. 

 

Irena Szewczyk-Kowalewska (ur. 5 grudnia 1947 w Łodzi) – polska 

aktorka filmowa i teatralna, pracownik naukowy Uniwersytetu 

Łódzkiego. Ukończyła w 1975 Wydział Aktorski Państwowej Wyższej 

Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi 

.Najbardziej znana z roli Ani, dziewczyny, w serialu Daleko od szosy. W 

latach 1975–1978 występowała w Teatrze Nowym w Łodzi, następnie w 

sezonie 1978/1979 była aktorką Teatru Komedia w Warszawie. W latach 

1979–1984 pracowała jako aktorka Teatru Dramatycznego w Warszawie, 

następnie w latach 1984–1989 wróciła do Teatru Nowego w Łodzi. 

Karierę aktorską zakończyła w 1994.Po zakończeniu kariery została pracownikiem 

naukowym w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu 

Łódzkiego. 
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                                                        Strój ludowy 

 
 

W stroju łowickim na początku XIX 

w. pojawiły się obok lnianego płótna 

wełniane pasiaki, które niedługo potem 

niemal zupełnie wyparły starsze tkaniny. 

Zmieniała się także kolorystyka stroju 

łowickiego. W drugiej połowie XIX 

wieku najczęściej w stroju 

łowickim można było spotkać kolor 

czerwony, który pojawiał się na męskich 

spodniach, damskich spódnicach, 

wełniakach, gorsetach, kaftanach, 

zapaskach. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Kuchnia 

 
  Kuchenne tradycje Łodzi silnie wiążą się z kulturą robotniczą. Posiłki w domach ciężko 

pracujących robotników musiały być tanie, pożywne i szybkie, dlatego królowały 

jednogarnkowe dania. Gdy brakowało mięsa, zastępowano je tłuszczami, dodawano warzywa 

i kaszę. Kuchnia była tłusta i zawiesista 

 
 Zalewajka to najbardziej znana zupa w polskiej kuchni ludowej wywodząca się z Łodzi i jej 

okolic. W XIX wieku stanowiła obok żurów i barszczy główną potrawę spożywaną o każdej 

porze dnia, zaczynając od śniadania. Powodem tak częstego przygotowywania zalewajki była 

nie tylko prostota wykonania tej potrawy, ale również fakt, że była ona sporządzona z 

najbardziej powszechnych i dostępnych składników, takich jak ziemniaki, cebula i zakwas, 

czasami suszone grzyby. Odświętna zalewajka była podawana z zasmażką lub skwarkami ze 

świeżej słoniny. W późniejszych latach słoninę i skwarki zastąpiono kiełbasą albo boczkiem, 

dodawano jako okrasy śmietanę lub maślankę, zaprawiano mąką. Z czasem zaczęto dodawać 

liść laurowy i majeranek. Zupie zawsze towarzyszyła pajda chleba. 

 

Prażoki, tradycyjna łódzka potrawa, przygotowana z ugotowanych ziemniaków z dodatkiem 

mąki, okraszona skwarkami i smażoną cebulką. Prażoki najczęściej łączy się z kapuśniakiem 

lub z kapustą zasmażaną. 
 

Zupa chrzanowa lub polewka chrzanowa, to zupa z kawałkami mięsa, boczku, kiełbasy i jajek, 

o zapachu wędzonki i smaku chrzanu. To zupa zwiększająca odporność organizmu z uwagi na 

dużą zawartość witaminy C, B, E i prowitaminę A. Zupa idealna na zimę. Idealna na karnawał. 

Dodatek chrzanu do potraw wzmaga przemianę materii, pobudza wydzielanie soków 

trawiennych, poprawia pracę wątroby i nerek. Przygotowywano ją z serwatki, maślanki lub 



zsiadłego mleka. Zupę zaprawiano mąką i śmietaną, dodawano kawałki mięsa, boczku, 

kiełbasy, a do tego jajka i oczywiście duuużo tartego chrzanu. 

 

 

Tatarczuch czyli placek z mąki gryczanej jest  produktem, pieczonym od niepamiętnych 

czasów w okolicach Radomska .. Specyficzną cechą tego placka jest to, że przygotowuje się go 

z mąki gryczanej z pełnego przemiału. Taka mąka bardzo rzadko jest wykorzystywana do 

pieczenia ciast. Dawniej tatarczuch pieczono w tradycyjnych piecach ceglanych, które 

pozwalały na utrzymywanie stałej temperatury, dzięki temu placek nabierał niepowtarzalnego 

aromatu i smaku. Receptura tego wypieku przekazywana była z pokolenia na pokolenie. 
 

Polewka gruszkowa to nazwy zupy gruszkowej, gotowanej ze świeżych lub suszonych 

gruszek polnych. Grusze należały do bardzo popularnych drzew owocowych, które najczęściej 

rosły dziko na miedzach i przy polnych drogach. Owoce dzikiej gruszy nazywano ulęgałkami 

albo pierdziołkami. Potrawa gotowana ze świeżych lub suszonych gruszek znana była już w 

kuchni staropolskiej, nazywano ją garusem lub famułą. W XIX wieku zupa z gruszek polnych 

należała do ulubionych i najczęściej przygotowywanych zup owocowych, taka zupa nosiła 

nazwę grusconki.. Zupę gruszkową zaprawiano mąką i śmietaną, podawano z ugotowanymi 

ziemniakami okraszonymi słoniną. Z czasem do gruszek zaczęto dorzucać jabłka i śliwki, 

zamieniono sól i śmietanę na cukier i cynamon . 

 

 

Kapłonek (wodzianka) to zawiesista, gęsta zupa z czerstwego chleba, ze skwarkami 

przygotowanymi ze słoniny i cebuli. Podstawowym pożywieniem na terenach województwa 

łódzkiego były potrawy gotowane, a wśród nich przede wszystkim zupy. Zupy gotowano z 

najtańszych i najłatwiej dostępnych składników. Często zamiast zalewajki na śniadanie 

gotowano kapłonek, czyli wodziankę. Wodzianka była potrawą pożywną i sycącą, a 

jednocześnie lekkostrawną. Żytni chleb używany do kapłonka był czerstwy, a woda potrzebna 

do gotowania pochodziła ze studni głębinowej.  
 

 Kluski żelazne, zwane także często "szarymi". Przyrządzano je na bazie przetartych, 

surowych ziemniaków, czasem z dodatkiem mąki. Masę nabierało się łyżką i wrzucało na 

wrzątek. Do "żelaznych" należało podać skwarki i kapustę, a cała rodzina była szczęśliwa. Dziś 

szare kluski jada się z żeberkami. 

 

                                           Legendy 
    Legenda o powstaniu kościoła cystersów 

Dawno, dawno temu na terenie obecnego opactwa 

cystersów w Sulejowie zamieszkiwały dzikie zwierzęta i 

ptactwo. Nikt nie zapuszczał się w ostępy tej puszczy, aż 

do czasu kiedy to Kazimierz Sprawiedliwy zapędził się tu 

ze swoją drużyną na łowy. Książę ujrzawszy jelenia, 

pognał za nim bez namysłu. Zwierzę oddalało się szybko, 

a książę nie chciał go zgubić z oczu i oddalił się od swej 

drużyny. Kiedy Kazimierz zorientował się, że jest sam, 

zaczął szukać drogi powrotnej lecz pobłądził w puszczy. Książę bezradny i zrezygnowany, 

szukał pocieszenia w modlitwie. Nagle oślepiła go jasność i usłyszał głos mówiący: „Zbuduj w 



tym miejscu kościół, a doprowadzę Cię do sług twoich”. Książę słysząc wolę bożą, upadł na 

ziemię i przyrzekł gorliwie wykonać polecenie opatrzności. Gdy wstał, ponownie ujrzał jasność 

na niebie, a po chwili wokół niego pojawiło się dwanaście ogromnych lwów. Kazimierz 

przeraził się tych ogromnych stworzeń, lecz w tym momencie rozległy się słowa: „Nie lękaj 

się! - ta jasność i lwy – stróże Twoi, wyprowadzą cię stąd”. Tak też się stało, Kazimierz 

powrócił szczęśliwie do swej drużyny i oznajmił wolę bożą. Książę Kazimierz Sprawiedliwy 

słowa danego Bogu dotrzymał i w miejscu swojego ocalenia nakazał wybudować kościół, a 

wewnątrz umieścić dwanaście lwów, pięknie w drewnie wyrzeźbionych. 

 

Jak Boruta w zamku zamieszkał 

Legenda o tym, jak diabeł Boruta wszedł w posiadanie 

łęczyckiego zamku królewskiego. Pewnego roku król 

Kazimierz Wielki postanowił wybrać się do Gniezna, aby 

odwiedzić grób św. Wojciecha i w dniu jego święta 

pomodlić się i prosić o błogosławieństwo i dobrobyt dla 

kraju. Kiedy orszak króla Kazimierza zbliżał się do Łęczycy, 

kareta królewska zaprzężona we wspaniałe konie, zapadła 

się w błoto aż po same osie. Dworzanie królewscy 

wielokrotnie próbowali wyciągnąć karetę z błota, lecz ona 

zapadała się coraz głębiej. Zbliżał się wieczór, było coraz 

chłodniej i coraz mniej było widać. Postanowiono poszukać kogoś do pomocy, z silnymi końmi 

lub mocnymi wołami. W okolicy nikt nie miał koni, ani wołów, ale pod Łęczycą mieszkał 

bardzo silny mężczyzna. Nazywał się Boruta. Posłano więc po niego. Kiedy przybył na 

mokradła, była już noc. Boruta przewiązał się mocnym sznurem, zaprzągł się do karety, mocno 

się natężył i sam wyciągnął z błota karetę wraz z końmi. Król był mu bardzo wdzięczny. Zabrał 

go do swej karety i zawiózł na królewski zamek w Łęczycy, gdzie tak mu rzekł: "Boruto, po 

mojej śmierci będziesz tu panem". Tak też się stało i Boruta zamieszkał w łęczyckim zamku. 

Widzenie w Łagiewnikach  

 
Łódzkie Łagiewniki stanowiły kiedyś własność Jerzego z Bełdowa - Bełdowskiego. Ten możny 

pan, posiadający jedenaście innych włości uchodził za człowieka surowego i nieubłaganego, a 

nawet okrutnego. Zdarzyło się pewnego razu, że jeden z poddanych mu chłopów ukradł karpie 

w czasie połowu. Oburzony tym czynem Bełdowski postanowił ukarać zuchwalca chłostą, 

której ten jak się okazało, nie przetrzymał. Śmierć poddanego odebrała spokój sumienia panu 

Bełdowskiemu. Wkrótce też umarł wśród przykrych majaków.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Miasto wojewódzkie Łódź 

   
 

Łódź – stolica województwa łódzkiego , siedziba władz województwa łódzkiego, miasto na 

prawach powiatu w środkowej Polsce . Jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby 

ludności zameldowanej  i czwartym pod względem powierzchni. Ośrodek akademicki, a także 

kulturalny. Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy 

Łódź im. Władysława Reymonta. Przed przemianami polityczno-gospodarczymi w 1989 r. 

wiodący ośrodek przemysłu włókienniczego i filmowego. Łódź jest miastem związanym z 

przemysłem mody już od dwustu lat, a jego niepowtarzalny XIX-wieczny charakter wciąż 

stanowi inspirację dla wielu twórców, w szczególności projektantów ubioru. 

To tutaj znajdują się najważniejsze uczelnie kształcące projektantów i technologów ubioru – 

Akademia Sztuk Pięknych z jedyną w Polsce Katedrą Ubioru oraz Wyższa Uczelnia 

Techniczna, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na 

Politechnice Łódzkiej. Także w tym mieście swoje siedziby mają instytucje działające w 

obszarze dziedziny mody oraz organizacje skupiające projektantów, w tym: Fundacja Future 

in Fashion, Centrum Promocji Mody, Centralne Muzeum Włókiennictwa. 

 

                               Atrakcje w Łodzi  

Ulica Piotrkowska – reprezentacyjna ulica 

Łodzi i jednocześnie najdłuższa ulica 

handlowa w Europie licząca ok. 4,2 km Ulica 

ta stanowiła od samego początku oś centralną, 

wokół której rozbudowywało się miasto, a jej 

rozwój spontanicznie nadał obecny kształt jego 

centrum. Początkowo ulica stanowiła głównie 

trakt komunikacyjny, jednak z czasem 

zamieniła się w „wizytówkę miasta”, centrum 

rozrywki i handlu, gdzie koncentrowało się 

całe życie rozrastającej się aglomeracji przemysłowej.  
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Galeria Wielkich Łodzian – grupa plenerowych rzeźb z 

brązu, upamiętniających sławne osoby związane z 

Łodzią. Ustawiane są one od 1999 roku przy ulicy 

Piotrkowskiej w Łodzi. Pomniki tworzące Galerię 

Wielkich Łodzian są ławkami pomnikowymi – 

zaprojektowano je w ten sposób, że zwiedzający mogą 

wygodnie usiąść obok wyrzeźbionych postaci. W skład 

Galerii wchodzą rzeźby:„Ławeczka Tuwima” , „Fortepian 

Rubinsteina” ,„Kufer Reymonta” , „Twórcy Łodzi 

Przemysłowej”  – podobizny Izraela Poznańskiego, 

Karola Scheiblera i Henryka Grohmana ,„Fotel Jaracza” , 

„Pomnik Lampiarza”  

 

Aleja Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy– aleja w Łodzi, znajdująca 

się przy ul. Piotrkowskiej .Na pomysł alei wzorowanej na 

hollywoodzkiej  

Walk of Fame wpadł w 1996 Jan Machulski. Pierwsza mosiężna 

gwiazda – dla aktora Andrzeja Seweryna – została wmurowana 28 

maja 1998. Projektantem gwiazdy jest Andrzej Pągowski. Po 

stronie parzystej (wschodniej) są gwiazdy reżyserów i operatorów, 

natomiast po stronie nieparzystej aktorów. Kapituła Alei Gwiazd 

działa przy Muzeum Kinematografii w Łodzi i łódzkiej PWSFTviT. 

 

 

 

Palmiarnia Łódzka – jedna z najnowocześniejszych w 

Europie palmiarni i jeden z najciekawszych budynków 

w Łodzi. Otaczający ją Park Źródliska (wpisany do 

rejestru zabytków) jest najstarszym parkiem miejskim w 

Łodzi, powstałym na początku XIX w. z części 

okolicznych lasów.Udostępniona po raz pierwszy dla 

zwiedzających w 1956 roku. Spadkobierczyni kolekcji 

roślin – przede wszystkim palm – z oranżerii 

fabrykantów i carskich urzędników. Zawiera ok. 4,5 tys. 

okazów należących do ponad 1100 taksonów (czyli gatunków i odmian) z 65 rodzin, a 

unikalna kolekcja ogromnych palm ściśle wiąże się z dziejami miasta. 

 

 

Mural przy Piotrkowskiej – znajduje  się w 

Łodzi na ścianie kamienicy przy ulicy 

Piotrkowskiej. Pomysł namalowania tak dużego 

muralu zrodził się w 2000 roku . Na stworzenie 

malowidła o wymiarach 30 m długości i 20 m 

wysokości  zużyto około 2000 puszek ze 

sprayem. 

W 2012 był to jeden z największych graffiti-

murali w Europie (po namalowaniu w 2001, był 

to największy mural na świecie ). 
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Rudzka Góra – częściowo sztucznie usypane 

wzniesienie w Łodzi (230 m n.p.m.), usytuowane 

w Rudzie Pabianickiej przy ul. Starorudzkiej. 

Naturalny fragment Rudzkiej Góry to pozostałość 

polodowcowa. Na terenie wzniesienia o ciekawym 

ukształtowaniu, znajduje się kompleks rekreacyjny 

o obszarze około 11 ha, na którym istnieje 

możliwość uprawiania różnego rodzaju sportów 

czy rekreacji (m.in. cross-country, downhill, 

saneczkarstwo, a w sezonie zimowym skoki 

narciarskie). 

W 2002 roku u podnóża Rudzkiej Góry oddano do 

użytku bacówkę, wybudowaną z drewna przywiezionego z bieszczadzkich lasów. 

 

 Teatr Wielki w Łodzi – największy łódzki teatr, 

specjalizujący się w wystawianiu oper, operetek i 

przedstawień baletowych. Budynek Teatru Wielkiego 

znajdujący się przy placu Dąbrowskiego jest drugim 

pod względem wielkości gmachem operowym w Polsce 

i jednym z największych w Europie. Na widowni może 

zasiąść 1070 osób 

 

 

 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – 

muzeum włókiennictwa mieszczące się w Białej Fabryce 

Geyera w Łodzi. Centralne Muzeum Włókiennictwa jest 

najstarszym i największym muzeum w tej części Europy. 

Zbiory muzeum obejmują wszystko, co pozostaje w 

związku z włókienniczym procesem produkcyjnym - od 

surowca, przez techniki i technologie włókiennicze do 

produktów włókienniczych o różnym stopniu i technice 

przetworzenia. 

 

 

  Stary cmentarz w Łodzi  przy ulicy Ogrodowej to 

trójwyznaniowa nekropolia z połowy XIX wieku. Jest 

to trzeci z kolei cmentarz w Łodzi, ale najstarszy 

zachowany. Na trzech częściach katolickiej, 

prawosławnej i ewangelickiej zachowanych jest szereg 

zabytkowych grobowców, w tym największy w Polsce 

neogotycki grobowiec rodziny Scheiblerów;        
 

 
 Kościół pw. św. Józefa w Łodzi jest to jeden z najstarszych 

zabytków miasta. Modrzewiowy kościołek powstał w 1765 roku 

i pierwotnie znajdował się na starym mieście. Od stu lat dzięki 

pozwoleniu rodziny Poznańskich świątynia znajduje się na ulicy 

Ogrodowej, przy kompleksie fabrycznym. 
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Kompleks fabryczny Izraela K. Poznańskiego w 

Łodzi XIX-wieczne imperium rodziny Poznańskich 

rozciąga się na 30 ha powierzchni i całą produkcję 

oparło na tworzeniu bawełnianych tkanin. Do dziś z 

samowystarczalnego kompleksu zachowały się 

budynki: przędzalni; tkalni; bielnika; wykańczalni; 

elektrowni; parowozowni; magazynów; domów 

robotniczych, straży pożarnej. W skład kompleksu 

wchodzi także pałac rodziny Poznańskich, nie bez 

powodu nazwany „łódzkim Luwrem”. Jest wyrazem zamożności przemysłowca, obiektem 

przepychu i zbiorem różnych stylów.  Dziś na terenie fabryki funkcjonuje największe 

centrum handlowo-usługowo-kulturalne w Polsce – „Manufaktura”. 

 

                            Atrakcje w województwie łódzkim 

 

 Ratusz w Kutnie jest to  budowla w stylu 

klasycystycznym zaprojektowana przez Bonifacego 

Witkowskiego ,wybudowana w latach 1843–1845. 

W piętrowym ratuszu dominuje czworoboczna wieża z 

jednoosiowym ryzalitem w fasadzie. Część 

klasycystycznego wystroju architektonicznego elewacji 

frontowej usunięto podczas okupacji hitlerowskiej Od 

1981 ratusz jest siedzibą Muzeum Regionalnego w 

Kutnie, w którym można obejrzeć pamiątki i dokumenty 

obrazujące dzieje miasta. 

 

 Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła to 

niezwykłej urody zakątek, leżący w granicach 

administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego, 

który skrywa piękne wywierzysko krasowe, będące 

fenomenem natury w skali kraju i Europy. 

 

 

 

Załęczański Park Krajobrazowy nazwany jest  

Wielkim Łukiem Warty  utworzono go w celu 

ochrony niepowtarzalnego krajobrazu jurajskich 

wapiennych ostańców oraz dla zachowania 

urokliwego odcinka Warty. Rzeka płynąc 40-

kilometrowym łukiem przez Wyżynę Wieluńską 

rzeźbi w skalistym podłożu głębokie przełomy 

(Działoszyński i Krzeczowski), urozmaicając 

krajobraz wapiennych wzgórz i wzniesień morenowych. 

Most spawany na Słudwi – zabytkowy most na rzece Słudwi w 

miejscowości Maurzyce; pierwszy na świecie drogowy most 

spawany. Oddany do użytkowania w grudniu 1928 roku .Obiekt 

ma dużą wartość historyczną i inżynieryjno-techniczną, w 

związku z czym uzyskał status zabytku 
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Zamek Królewski w Łęczycy – budowla obronna wzniesiona 

przez króla Kazimierza Wielkiego. Nie jest znana dokładna 

data rozpoczęcia budowy zamku i jej zakończenia. Początek 

prac budowlanych mógł mieć miejsce już niedługo po roku 

1345 .Niemal w całości został zbudowany z czerwonej cegły, 

osadzony na kamiennych fundamentach.  

 

 Młyn "Amerykanka" w Wieluniu to obok cukrowni 

„Wieluń” jeden z najcenniejszych wieluńskich 

obiektów postindustrialnych. Młyn został uruchomiony 

w 1927 roku, należał do kilkuosobowej spółki, po 

wojnie znacjonalizowany działał do lat 90. XX  .Ściany 

budynku wykonane są z czerwonej cegły oraz z 

kamienia wapiennego. Związane to jest z 

powszechnym występowaniem w okolicy (na Jurze 

Wieluńskiej) taniego i powszechnie niegdyś 

stosowanego materiału budowlanego jakim był kamień 

wapienny. 

 Parowozownia Skierniewice – została założona w 1845 r 

i  funkcjonowała dla potrzeb kolei do początku lat 90. XX 

w. Od 1994 r. znajduje się   w rejestrze zabytków. Obecnie 

we władaniu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei 

(PSMK). Na jej terenie znajduje się rozwijająca się 

Ekspozycja Muzealna – ponad 100 egzemplarzy 

historycznego taboru oraz liczne wyposażenie kolejowe 

(m.in. semafory, urządzenia nastawcze, sprzęt łączności) 

 

Skansen Rzeki Pilicy – tworzony jest w Tomaszowie 

Mazowieckim od 1999 roku i ma na celu prowadzenie 

edukacji historycznej i ekologicznej, oraz zachowanie 

pamiątek z przeszłości. Zaczątkiem skansenu jest 

zabytkowy młyn wodny przeniesiony z Kuźnicy 

Żerechowskiej  . W skansenie znajduje się też drewniany 

domek, przeniesiony ze Spały, a pełniący funkcję wygódki 

dla carów polujących w spalskiej puszczy. Poza tym tworzony jest tu dział wojskowy. 

Wielka Synagoga w Piotrkowie Trybunalskim – synagoga 

znajdująca się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy 

Jerozolimskiej 29, we wschodniej części miasta zwanej 

dawniej Wielką Wsią lub Żydowskim Miastem 

Piotrkowem.Obecnie jest jedną z najlepiej zachowanych 

synagog w województwie łódzkim, jak i w całej Polsce, ze 

względu na swoją unikatową architekturę. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielu%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrownia_%E2%80%9EWielu%C5%84%E2%80%9D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrownia_%E2%80%9EWielu%C5%84%E2%80%9D
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yn_zbo%C5%BCowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_wapienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jura_Wielu%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jura_Wielu%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_wapienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_wapienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parowozownia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skierniewice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stowarzyszenie_Mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w_Kolei
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz%C3%B3w_Mazowiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz%C3%B3w_Mazowiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yn_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnica_%C5%BBerechowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnica_%C5%BBerechowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spa%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awojka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


Łaźnia Miejska w Zgierzu budynek został  zaprojektowany w 

1926 i oddany do użytku 5 lutego 1929 był obiektem na wskroś 

nowoczesnym i wielofunkcyjnym. Posiadał pływalnie krytą,  o 

rozmiarach 10x17 m, która do dzisiaj jest czynna. Znajdowało 

się tu również 16 wanien, łaźnia parowa – rosyjska, łaźnia 

sucha – rzymska, gabinety do masażu, 11 kabin natryskowych, 

sala natryskowa dla dzieci szkolnych, urządzenia do kąpieli 

słonecznych oraz pralnia mechaniczna  

Dworek Olszewskich w Bełchatowie – zabytkowy kompleks 

dworsko-parkowy w stylu późnobarokowym z XVIII wieku. 

Zachowało się wiele pierwotnych elementów dworu: więźba 

dachowa, elementy drzwi i okien z taflami szklanymi, kominek i 

wzorzysta mozaika parkietowa. W środku dworku znajduje się 

również Pokój Kominkowy z odrestaurowanym XIX-wiecznym 

kominkiem z piaskowca, renesansowy stolik pod samowar z 

kamiennym blatem oraz zabytkowy kufer podróżny z mosiężnymi okuciami. Wokół dworu 

zachowały się resztki parku z XVIII wieku, który został przekształcony w pierwszej połowy 

XIX wieku 

Rynek w Skierniewicach –  zachował do dziś 

średniowieczny układ urbanistyczny. Posiada zabudowę 

jedno i dwu piętrową z drugiej połowy XIX wieku. 

Większość kamienic utraciła cechy stylowe. Rynek pełnił 

funkcję targowiska do 1956 roku. Głównym budynkiem 

rynku jest ratusz wybudowany w 1847 roku  obecnie 

siedziba Urzędu Miasta. Od lat 60. do lat 90. XX wieku 

na środku rynku znajdował się skwer oraz fontanna czynna w okresie letnim. Rynek został 

przebudowany (ulice, chodniki, fontanna) w latach 2005–2006. Położono kostkę brukową 

mającą przypominać dawny charakter rynku. Na środku powstała nowa podświetlana w kilku 

kolorach fontanna. 

Dworzec kolejowy w Pabianicach  to budowla z 

nieotynkowanej cegły, wzniesiona na początku XX 

w. i typowa dla mniejszych stacji kolejowych 

ówczesnego zaboru rosyjskiego. Niemal identyczne 

budynki dworcowe znajdują się w Zduńskiej Woli i 

Łasku. Niektóre detale wyposażenia dworca (np. 

piec kaflowy, okienka kas) pamiętają początki kolei 

warszawsko-kaliskiej – 1903 rok. W roku 2005 

dworzec został odnowiony 
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