ZDUŃSKA WOLA
Termin: 18-05-2019 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Program:
Zduńska Wola
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Dworek Złotnickich - klasycystyczny pałacyk usytuowany w centrum miasta otoczony parkiem
miejskim. Był to dworek założyciela miasta Stefana Złotnickiego. Nad głównym wejściem do dworu
umieszczono płaskorzeźbione herby założyciela miasta - i jego żony.
Park miejski - Podziwiać można w nim unikatowe okazy drzew i pomniki przyrody. W centralnej
części są dwa stawy, a w najmłodszej znajdują się place zabaw dla dzieci oraz siłownia.
Dom urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego - rodzinny dom Kolbego, typowy dom tkaczy.
W domu Kolbów, jak w wielu innych domach tkaczy, warsztat i izba mieszkalna znajdowały się w
tym samym pomieszczeniu, oddzielone od siebie jedynie szafami lub zasłonami, dzisiaj znajduje się
tu muzeum najsłynniejszego mieszkańca miasta.
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, znajdujące się w tzw. pałacyku miejskim,
wybudowanym w latach XX ubiegłego wieku w najstarszej części miasta. Muzeum gromadzi
głównie archiwa związane z dziejami Zduńskiej Woli.
Kościół ewangelicko-augsburski z połowy dziewiętnastego wieku. W okresie II wojny światowej
kościół przez krótki okres czasu był wykorzystywany jako obóz przejściowy dla jeńców
niemieckich.
Dom i tablica pamiątkowa - Janusz Teodor Dybowski - dramaturg i powieściopisarz urodził się 1
kwietnia 1909 r. w Zduńskiej Woli. Urodził się w tym niepozornym, prostym, jednopiętrowym domu
znajdującym się przy ul. Stefana Złotnickiego. Na frontowej ścianie budynku umieszczona została
tablica pamiątkowa poświęcona jego pamięci.
Cmentarz Żydowski - cmentarz założony w 1826 roku w Zduńskiej Woli. Zachowało się około
trzech tysięcy nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1832 roku.
Dom Tkaczy - "Miasto tkaczy" - jeszcze niedawno nazywano tak Zduńską Wolę. W XIX w. nastąpił
bujny rozwój miasta, a wpływ na to miało niewątpliwie sprowadzenie tkaczy przez Stefana
Prawdzic Złotnickiego(założyciela miasta) z Poznańskiego, Śląska, Prus, Saksonii i Czech. Sporo
domów jeszcze w XX w. znajdowało się w okolicach teraźniejszych ulic Piwnej, Kolbego i
Złotnickiego. Niewiele domków dotrwało do dzisiejszych czasów. W jednym z nich urodził się św.
Maksymilian Kolbe i teraz mieści się w nim muzeum. W kolejnym jest kawiarnia "Jurydyka".
Pomnik Jana Pawła || - Autorem pomnika jest Janusz Pastwa - profesor rzeźby w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Odlew wykonała firma Brązart S.C. Juliusz, Barbara Kwieciński. Pomnik
odsłonięto w 2005 roku przy Alei Kościuszki w Zduńskiej Woli.
Pomnik Józefa Piłsudskiego - Pomnik Józefa Piłsudskiego odsłonięty został 11 listopada 2000
www.horn.warszawa.pl :: ZDUŃSKA WOLA , Strona: 1 z 2

●

●

roku i znajduje się na skrzyżowaniu ulic: Placu Wolności, Łaskiej i Kościelnej. Wcześniej pomnik
znajdował się na południowej stronie parku, w samym centrum miasta lecz teraz z powodu budowy
ratusza pomnik został przesunięty. Na pomniku można usiąść i odpocząć.
Kaplica braci Morawskich - Najmniejszą wspólnotę protestancką w okresie międzywojennym
stanowili Bracia Morawscy, liczyła około 120 wiernych. W Pierwszych latach swej działalności
zbierali się w mieszkaniach. Dopiero w 1865 roku wybudowali drewnianą kaplicę. W dniu 23
listopada 1914 oku granat zniszczył dom modlitwy. Nową kaplicę zbudowali w roku 1926. przy
ulicy Belwederskiej (ul.Złotnickiego). Obecnie mieści tam Komenda Hufca ZHP.
Kościół Chrześcijan Baptystów - Drugą najliczniejszą wspólnotę protestancką dawniej Zduńskiej
Woli stanowili baptyści, liczący dziś zaledwie kilkanaście osób. Baptyści przybyli do Zduńskiej Woli
już w 1868 roku. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawione w roku 1869 przez misjonarza. W 1870
roku odbył się pierwszy w Zduńskiej Woli chrzest według obrządku baptystów. W latach 1903-1903
wzniesiono nowy obiekt przy ulicy Dąbrowskiego.

Karsznice
●

●

Dwór w Karsznicach to murowany z cegły, parterowy obiekt z mieszkalnym strychem. Powstał
prawdopodobnie w 1 połowie IX wieku. Od 1948 roku mieści się w nim Państwowy Dom Pomocy
Społecznej. W wyniku gruntownej przebudowy w 1992 roku w miejscu dawnej oficyny przed
południową elewacją powstał nowy pawilon połączony z dawnym dworem łącznikiem.
Skansen Lokomotyw (Karsznice) - narodziny skansenu to rok 1989.Do ciekawych eksponatów
możemy zaliczyc np: kolejkę linowo-terenową na Gubałówkę (oryginał z 1937r.), a także potężne
lokomotywy parowe. Można zwiedzic izbę tradycji, która znajduje się w dawnym budynku olejarni i
lampiarni.

Koszt Uczestnictwa:
109.00 zł zwykły / normalna ;

98.00 zł dla seniora / stały klientów ;

82.00 zł dla dzieci
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