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   Tradycyjnie, sobota, 12.00, parking przed ŁDK, autokar tym razem bez 
Patrycji, ale też sympatycznym kierowcą, duża grupa uczestników 42 osoby, 
pan Ryszard Bonisławski , ja i dwoje naszych kursantów z kursu przewodników
miejskich łódzkich - Ewelina i Albrecht. Powitanie i ruszamy na teren Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

   Jedziemy przez park powstały w 1996 roku, podziwiamy najwyższy punkt 
w Łodzi tzw. Wzgórze Radary koło wsi Dąbrowa, mijamy charakterystyczne 
gwiaździste skrzyżowanie ośmiu ulic w Nowosolnej/od 1988 roku w naszym 
mieście/, wieś Moskwę założoną przez uczestnika wyprawy moskiewskiej 
Konstantego Plichtę herbu Półkozic, wreszcie Brzeziny.

   Miasto z XIV wieku, wielki ośrodek produkcji sukienniczej w wieku XVI, 
wreszcie miasto krawców w wieku XX. Piękne kościoły, neogotycki pałacyk 
w którym mieści muzeum, warto tu przyjechać, choćby miejskim 
autobusem/linia numer 53.

   Jeszcze Szymaniszki, Kołacin, Koziołki i Nagawki - tu zaczynamy program 
krajoznawczy, zwiedzamy Żywy Skansen - Centrum Polskiego Folkloru, 
bardzo ciekawe budynki, urokliwe miejsce i cudowni ludzie. Jesteśmy 
zaskoczeni tak miłym przyjęciem, opowieścią o skansenie, zwiedzanymi 
obiektami i doskonałą zalewajką oraz ciastem, którymi nas poczęstowano!

   Żal odjeżdżać, ale w Kołacinku już na nas czekają. Jesteśmy umówieni 
z księdzem proboszczem Januszem Kalandykiem. Mamy możliwość zapoznać 
się z XVIII wiecznym kościołem drewnianym pw Wszystkich Świętych.

   Historię parafii i kościoła opowiadają nasi młodzi przewodnicy Ewelina 
i Albrecht, radzą sobie doskonale, to widać po zachowaniu uczestników 
wycieczki. Przybliżają nam życiorysy świętych, których wizerunki oglądamy 
w świątyni. Szczególnie ciekawe są informacje dotyczące św. Gertrudy 
i św. Szczepana oraz św. Pawła.

   Przez Wolę Cyrusową, Las Poćwiardówkę, Syberię i Grzmiącą docieramy 
do Buczka. Tu mnóstwo atrakcji - warsztaty tańców Polski Nizinnej, konkurs 
na najlepszy produkt regionalny powiatu oraz produkty firmy "Inter Solar". 
Karczma Letnia "Raz na Wozie" jest współorganizatorem tych atrakcji, tu też 
odbędą się koncerty...



   O godzinie 17.00 członkowie zespołu Janusz Prusinowski Trio prezentują 
pieśni i melodie ludowe, mazurki, kujawiaki i oberki. Doskonała zabawa, 
goście tańczą, a i posłuchać jest czego!

   O godzinie 18.30 prezentuje się grupa muzyczna "Tsigunz Fanfara Avantura",
co się tłumaczy - siedmiogłowe monstrum dęto-perkusyjne/tak nazwę 
wyjaśniają sami muzycy/. Wykonują własne aranżacje tradycyjnych melodii 
Bałkanów, Turcji, Bliskiego Wschodu i Indii. Ponownie doskonała zabawa.

   Jeszcze tylko spojrzenie na ogromny rożen z połówką pieczonego wołu 
i wracamy do Łodzi. Tym razem pieczonego wołu nie próbowaliśmy, 
ale następnym razem... Za tydzień spotkanie w Lipcach Reymontowskich, 
tam również coś dla ducha i dla ciała! Zapraszamy!
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