Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki - to hasło tegorocznej
polskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Muzeum w Łęczycy wielokrotnie włączało się
aktywnie w obchody tego europejskiego święta kultury. Organizowaliśmy akcje parateatralne,
wystawy, koncerty i wycieczki zabytkoznawcze związane ściśle z każdego roku innym
motywem przewodnim EDD.
W tym roku, 17 września, pragniemy zaprosić Państwa na szczególną wyprawę. Być może
nie zaimponuje ona ilością przebytych kilometrów, natomiast podczas jej trwania będziemy
mieli okazję poznać dzieła kościelnej architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła
artystycznego (w tym również sztuki ludowej) powstałe w regionie łęczyckim na przestrzeni
wielu stuleci. Nie zabraknie wśród nich prawdziwych arcydzieł! Cudze chwalicie, swego nie
znacie, sami nie wiecie co posiadacie. To stare przysłowie może być znakomitym mottem dla
naszej podróży, która rozpocznie się w łęczyckim muzeum, a następnie przeniesie się do
kościołów: św. Andrzeja i ojców Bernardynów. W dalszą drogę udamy się autokarem do
Tumu, gdzie w romańskiej świątyni znajdują się relikwie św. Wojciecha, a całą peregrynację
zakończymy w Świnicach Warckich w nowoczesnej kaplicy z XXI wieku związanej z kultem
Miłosierdzia Bożego i świętej Faustyny Kowalskiej. Te dwa miejsca będą niejako klamrą
duchową naszej wyprawy.
Cała trasa będzie wiodła przez następujące miejscowości: Łęczyca – Tum – Leśmierz – Góra
św. Małgorzaty – Piątek – Pęcławice – Witonia – Sławoszew - Siedlec – Topola Królewska –
Błonie – Leźnica Mała – Grodzisko – Świnice Warckie - Łęczyca. Warto zaznaczyć, że w
poszczególnych obiektach będziemy zwracać uwagę tylko na wybrane zagadnienia. Nabiorą
one pełnego znaczenia dopiero w kontekście wszystkich zaprezentowanych Państwu
elementów tej zabytkoznawczej układanki. Z tego względu prosimy o dostosowanie się do
wyznaczonego przez organizatora harmonogramu i fakultatywnego sposobu zwiedzania
poszczególnych obiektów, a także o uszanowanie ich charakteru sakralnego.
Przewodnikiem i pilotem wycieczki będzie historyk sztuki mgr Andrzej Borucki, st. kustosz
działu artystycznego i dyrektor Muzeum w Łeczycy, a planowana wyprawa jest częścią
naszych działań muzealnych w ramach obchodów 1050 rocznicy chrześcijaństwa w Polsce.

