
WYCIECZKA z cyklu Kolory Polski 2013

24 sierpnia 2013

Trasa: Małków

   Wycieczkę rozpoczęliśmy w sobotę kilka minut po godz.12.00 wyjeżdżając 
już tradycyjnie spod Łódzkiego Domu Kultury. Grupa liczyła łącznie 53 osoby. 
Z ramienia TPŁ towarzyszyły nam 2 sympatyczne Panie: Ela, sprawująca 
pieczę nad logistyczną częścią wyjazdu oraz Kasia- fotograf. 

   Nad bezpieczeństwem jazdy czuwał kierowca Piotr. Trasa wiodła przez 
okolice Pabianic, Dobroń, Łask, Zduńską Wolę i Sieradz. Podczas przejazdu 
przewodnik przekazał najważniejsze informacje oraz ciekawostki o atrakcjach 
turystycznych i historii powyższych miejscowości. Pierwszym przystankiem 
było Muzeum Walewskich w Tubądzinie, Oddział Muzeum Okręgowego w 
Sieradzu. 

   Grupę dla komfortu zwiedzania podzielono na 2 części, z których jedna 
podążyła za pracownikiem muzeum, a druga udała się z przewodnikiem do 
parku, aby wysłuchać opowieści o Tubądzinie, rycerzu Tubądzie, rodzinie 
Walewskich, kościółku św. Wawrzyńca i dowiedzieć się co wspólnego z tym 
miejscem ma Władysław Reymont. 

   Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w 
Charłupi Małej, gdzie oprowadził nas jego proboszcz i kustosz- ksiądz 
Grzegorz Drzewiecki. Ksiądz Grzegorz jest wspaniałym przewodnikiem, żywo 
zainteresowanym historią sanktuarium. Największym skarbem tego miejsca jest
malowany na desce, cudowny obraz Matki Bożej, autorstwa nieznanego 
malarza, pochodzący z XVII wieku. 

   Kolejnym przystankiem na naszej trasie była Warta, jedno z najstarszych 
miast w regionie łódzkim. Odwiedziliśmy kościół OO. Bernardynów pw. 
Wniebowzięcia NMP, o którym ciekawie opowiedział jeden z siedmiu braci 
żyjących w klasztorze. Obejrzeliśmy m.in. najstarsze freski, polichromię 
Walentego Żebrowskiego oraz nagrobek o. Rafała z Proszowic, otoczony 
kultem. Zajrzeliśmy także do sąsiedniego kościółka Sióstr Bernardynek. 
Uczestnicy wycieczki wysłuchali opowieści przewodnika o najważniejszych 



zabytkach Warty, urodzonym tutaj dzielnym pilocie Stanisławie Skarżyńskim 
oraz o procesach czarownic, z których „słynęło” to miasto. 

   Z Warty udaliśmy się do Małkowa. W tutejszym zespole pałacowo-parkowym
bywał Władysław Reymont. Pałac wybudowano na wzór rezydencji Napoleona 
na Elbie. Część osób wzięła udział w warsztatach tanga, które prowadzili 
Małgorzata Chojnacka i Jakub Kania z Ośrodka Kultury „TANGOŁÓDŹ”. 

   O godz. 19 rozpoczął się koncert zespołu „Sentido del Tango” i „Reymont 
Quartet”, wzbogacony śpiewem Marii Romy Klatki i tańcem wspomnianych 
już wyżej tancerzy. W programie znalazły się utwory tango nuevo, klasyczne 
tanga oraz kompozycje własne członków zespołu. 

   W drodze powrotnej autokar wypełnił się wrażeniami z tego wspaniałego 
koncertu. Dziękuję raz jeszcze wszystkim Uczestnikom za wspólną wycieczkę!
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