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    Kolejny weekend i kolejna wycieczka w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej 
Kolory Polski, która tym razem zakończyć ma się w Łowiczu koncertem zatytułowanym 

Bach i synowie.

   Tradycyjnie wyjeżdżamy o godzinie 12:00. Zbiórka przed Łódzkim Domem Kultury. Pogodę 
mamy piękną, jak na zamówienie. Pierwszym punktem naszego zwiedzania jest miasto położone 

w sąsiednim województwie mazowieckim – Sochaczew. Na początek coś dla miłośników kolei, 
gdyż zwiedzamy Muzeum Kolei Wąskotorowej. Zbiory w Sochaczewie należą do jednych z 
największych i najciekawszych w Europie! Parowozy i stare wagony zaintrygowały nawet tych, 
którzy koleją się nie interesowali. Kto wie? Może podczas wycieczki do muzeum kolei ktoś odkrył 
swoją nową pasję? 

   Kolejnym punktem w Sochaczewie, do którego się udajemy, to ruiny zamku książąt 
mazowieckich. Nie możemy podejść do murów, ponieważ prowadzone są działania 
konserwatorskie, ale i tak zamek na wzgórzu nad rzeką Bzurą widać w całej okazałości.

   Wielokrotnie przebudowywany był miejscem wielu wydarzeń historycznych i siedzibą 
mazowieckich książąt. 

   Kolejnym punktem naszej wycieczki są Maurzyce i odbywająca się tego dnia XIV Biesiada 
Łowicka. Nim jednak udamy się do Skansenu Wsi Łowickiej, gdzie od 13:00 trwa biesiada, 
zatrzymujemy się przy niewielkim moście nad rzeka Słudwią. Jest to obiekt wyjątkowy w naszym 
regionie. Jego projektantem był znany łodzianom Stefan Bryła (projektant budynku PZU przy ul. 
Kościuszki 57). Most w Maurzycach nad Słudwią był pierwszym na świecie mostem spawanym. 
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. 

   Przedostatnim punktem naszej wyprawy jest wspomniana już Biesiada Łowicka, która odbywa się
pośród zieleni i łowickich chałup z przełomu wieków XIX i XX. Pogoda nadal piękna, więc 
spacerom i zakupom nie było końca. Mnóstwo stoisk z regionalnymi produktami (mleka, sery, 
chleby, ciasta, przetwory) kusiły zapachem i wyglądem. Do tego stoiska z pięknym rękodziełem 
(biżuteria, torby, serwety, haftowane koszule, łowickie wycinanki). Na koniec udajemy się do 
Łowicza, gdzie o 19:30 w Bazylice Katedralnej odbędzie się koncert. Przed koncertem jeszcze 
krótki spacer po mieście m.in. na Nowy Rynek, którego oryginalność polega na tym, że jest 
trójkątny. Takie trójkątne rynki oprócz łowickiego są w Europie jedynie dwa: w Bonn i Paryżu. 

   Ostatni obiekt, do którego się udajemy to Bazylika Katedralna na Starym Rynku. Tam też 
odbędzie się koncert. Wnętrze kolegiaty zachwyca pięknymi barokowymi ołtarzami i kaplicami. 

   



   W bazylice spoczywa 12 prymasów Polski (więcej niż w Gnieźnie!). Oprócz obrazów i figur 
świętych możemy przyjrzeć się nagrobkom prymasów oraz ich rodowym herbom. 

   Każda kaplica i każdy ołtarz w bazylice to historia ludzi związanych z Łowiczem, którzy 
dokładali wszelkich starań do rozwoju tego miasta i całego kraju. To w łowickiej bazylice 
znajdziemy nagrobek pierwszego interrexa Jakuba Uchańskiego oraz relikwie św. Wiktorii

 – patronki Łowicza i łowickiej diecezji. W tak pięknych i przepełnionych historią wnętrzach 
łowickiej świątyni odbywa się koncert, a w programie utwory Johanna Sebastiana Bacha, Wilhelma
Friedemanna Bacha i Carla Philipp Emanuela Bach. Koncert przenosi nas w przeszłość, a dźwięki 
wydobywane z klawesynu we wnętrzu kościoła dają niezapomniany efekt. 

   Kolejna wycieczka z Kolorami Polski dobiegła końca. Do „kolorowej stolicy polskiej wsi”, jak 
nazwał Łowicz reporter National Geographic Maynard Owen Williams, na pewno jeszcze wrócimy.
Lato wraz z Kolorami Polski powoli się kończy. Następny koncert, ostatni w tym roku już za 
tydzień, w sobotę 31 sierpnia w Wieluniu. 
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