Powiat Włoszczowski

Izby regionalne
Izba Regionalna Ziemi Włoszczowskiej

(w budynku Biblioteki Publicznej)
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 433
41 39 42 313
czynna: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-16.00
Izba Regionalna składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym zgromadzono przedmioty dziś już nie używane:
stare żelazka, latarki, lampy naftowe, maglownice, przyrządy służące do wypieku chleba, meble. Można
zobaczyć również stare dokumenty i rzeźby twórców ludowych. Drugą część Izby stanowi kącik przyrodniczy, a w
nim: skamieniałości, spreparowane ptaki, zwierzęta oraz zdjęcia roślin będących pod ochroną i występujących na
terenie powiatu.
Centrum Edukacji i Kultury im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy
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Centrum mieści się na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej.
Czarnca
ul. Szkolna 16
29-100 Włoszczowa
Chęć zwiedzenia Centrum należy zgłosić pod nr tel. 41 39 42 111.
Centrum Edukacji i Kultury im. Stefana Czarnieckiego otwarto w 2014 r. Wcześniej (od 1979 r.) w jednej z sal
funkcjonowała Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego. Jednak ze względu na ograniczoną przestrzeń,
pamiątki związane z naszym bohaterem narodowym nie mogły być odpowiednio wyeksponowane.
Obecnie w 8 salach wystawowych o łącznej powierzchni 300 m2 zgromadzono liczne eksponaty, m.in. szaty
liturgiczne i starodruki z XVII wieku, a także dokumenty podpisane przez hetmana, pamiątki po uroczystościach
państwowych, jakie odbywały się w Czarncy z udziałem najwyższych władz, m.in. w latach 30. XX w.,
reprodukcje znanych obrazów oraz ryciny przedstawiające wydarzenia z życia hetmana, manekiny w strojach z
epoki oraz zbroję husarską i replikę siedemnastowiecznej armaty (armatę przekazał potomek S. Czarnieckiego),
mundury (podarowane przez Wyższą Szkołę Oficerską imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz 3. Pułk
Strzelców Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska na Białorusi),
motor księdza Jana Zalewskiego z parafii Haderslev w Danii, na którym przyjechał do Czarncy podczas
Międzynarodowego Rajdu Motocyklowego Ojców Starym Szlakiem „Jak Czarniecki do Poznania…” w 2008 roku i
wiele innych pamiątek.
Przedmioty przez wiele lat gromadziło Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego i szkoła w Czarncy.
Były pozyskiwane od instytucji i osób prywatnych. Część eksponatów ufundowało Starostwo Powiatowe we
Włoszczowie i Urząd Gminy Włoszczowa (m.in. reprodukcje obrazów i ryciny).
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