Wycieczka do Zagłębia Dąbrowskiego – Sosnowiec
Data – 24.02.2018

Wyjazd – godz. 5.00, powrót około 20.00-21.00

Sosnowiec – 200-tysięczne miasto na prawach powiatu, położone w Zagłębiu
Dąbrowskim nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – w programie największe atrakcje Sosnowca,
zwiedzenie których umożliwi zdobycie Odznaki Krajoznawczej Miasta Sosnowca:

1. Zamek Sielecki – najstarszy obiekt w mieście (1620), mieszczący dziś Sosnowieckie
Centrum Kultury
2. Park Sielecki – drugi najstarszy park w Sosnowcu z I połowy XIX w., przez który
przepływa Czarna Przemsza

3. Zespół pałacowo-parkowy Dietla – neobarokowy pałac Dietla (niemieckiego
przemysłowca branży włókienniczej, mającego największy wkład w rozwój miasta
i uzyskanie praw miejskich przez Sosnowiec 1902) – muzeum miejskie

4. Pałac Schoena (muzeum)
5. Bazylika Katedralna – najważniejsza katolicka świątynia w mieście z końca XIX w.,
z polichromią Włodzimierza Tetmajera (czołowego przedstawiciela okresu Młodej
Polski) i kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1862 r.

6. Cerkiew prawosławna p.w. Wiery, Nadjeżdy i Luby z końca XIX w. (jedyna zachowana
z 3 istniejących niegdyś w mieście cerkwi prawosławnych)
7. Kościół ewangelicki przy ul. Żeromskiego – kościół parafii ewangelicko-augsburskiej,
zbudowany na bazie hali fabrycznej przędzalni czesankowej w końcu XIX w.
8. Dworzec PKP Sosnowiec Główny – neoklasycystyczny budynek z 1859 r.
9. Teatr Zagłębia z 1897 r.

10.Miejsca pamięci po Janie Kiepurze (dom urodzenia, Miejski Klub z izbą pamięci
wielkiego tenora, pomnik)
11.Budynki zabytkowe przy ul. Małachowskiego

12.Trójkąt Trzech Cesarzy – historyczny punkt styku granic 3 państw biorących udział
w rozbiorach Polski
Koszt: 140 zł / 1 os.; członkowie PTTK 130 zł (przejazd autokarem
turystycznym, ubezpieczenie, parkingi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
usługi przewodników).
Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego – odbywa się na zasadach
samoorganizacji i jest imprezą non-profit.
Uwaga! Organizator zastrzega możliwość niewielkiej korekty w programie wyjazdu.

Zapisy i wpłaty przyjmuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu
w Wieluniu (ul. 3 Maja 29, tel. 43 843 87 80) do dnia
wyczerpania wolnych miejsc (ich liczba jest ograniczona)

08.02.2018 lub do

