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Kościół parafialny p.w. św. Bar tłomieja
Kościół św. Bartłomieja to z pewnością jeden z najbardziej reprezentatywnych budynków na terenie Lipowej.
Wykonany z czerwonej cegły, przyciąga uwagę sylwetką typową dla kościołów neogotyckich. Jego historia
sięga lat 80. XIX w., kiedy to mieszkańcy wsi zaczęli starać się o zgodę na jego budowę. Rozpoczęto ją dekadę
później. Wcześniej na jego miejscu stał kościół drewniany, który powstał jeszcze w XIV w. Był on wówczas
jednak w bardzo złym stanie.

Prawdziwe skarby zabytek kryje jednak od wewnątrz.
To właśnie tu, w pobliżu neogotyckiego ołtarza, ambony i ławek znajdują się tak cenne eksponaty, jak:
polichromowany, barokowy krucyfiks czy też gotycko-renesansowy Tryptyk św. Rodziny, pochodzący
jeszcze z poprzedniego kościoła. Całości dopełniają:
drewniany obraz prezentujący św. Sebastiana oraz klasycystyczna monstrancja o wysokości aż 65 cm. Warto
zwrócić uwagę także na przepiękny, rokokowy kielich.

Fa r ský k o s t o l s v. B a r t o l o m e ja
Kostol sv. Bartolomeja to bezpochyby jedna z najreprezentatívnejších stavieb na území Lipowej. Postavený
z červenej tehly priťahuje pozornosť svojou siluetou,
typickou pre neogotické kostoly. Jeho história siaha do
80-tých rokov 19. storočia, kedy sa obyvatelia obce začali uchádzať o súhlas na jeho výstavbu. Tá sa začala
jednu dekádu neskôr. Predtým na mieste dnešnej stavby stál drevený kostol, postavený už v 14.storočí. Avšak
v tom čase drevený kostol bol vo veľmi zlom stave.

Ozajstné poklady táto historická pamiatka skrýva
vo vnútri. Práve tu, v blízkosti neogotického oltára,
kazateľnice a lavíc, sa nachádzajú vzácne exponáty, ako je: polychrómovaný, barokový krucifix, či goticko-renesančný Triptych sv. Rodiny, pochádzajúci
z predošlého kostola. Celok doplňujú: drevený obraz
zobrazujúci sv. Sebastiána a klasicistická monštrancia o výške až 65 cm. Pozornosť si zaslúži aj prekrásny rokokový kalich.

Adres/Adresa: Lipowa 8 , 34-3 24 Lipowa
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 867 19 40
http://www.parafialipowa.pl/

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Lipowa/Lipowa

- 5 -

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ion-beskidy.pl

CIESZYN/TEŠÍN
Rotunda św. Mikołaja
Usytuowana na wzgórzu rotunda św. Mikołaja to jeden
z najstarszych polskich zabytków, a zarazem – jedyna
romańska rotunda w Polsce. Być może ją kojarzysz,
ponieważ jej wizerunek uwieczniony został na rewersie
dwudziestozłotowego banknotu. Jak twierdzi legenda, powstała ona po wprowadzeniu do naszego kraju
chrześcijaństwa, na miejscu pogańskiej świątyni ku
czci bogini Marzanny.
W rzeczywistości początki rotundy datuje się obecnie
nie na X, a na XII w. Zbudowano ją na planie koła, z pła-
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skich ciosów wapiennych. Pełniła ona funkcję kaplicy
zamkowej oraz kościoła grodowego. W czasach zagrożenia grube mury i wąskie okna pozwalały skutecznie
obronić się przed wrogami. Dawniej przylegał do niej
również najstarszy cmentarz parafialny Cieszyna, którego szczątki odkrywane są do dziś. Rotunda prawie
w całości zachowała oryginalną konstrukcję, a od lat
90., raz do roku, odbywają się w niej msze z okazji święta jej patrona, św. Mikołaja.

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

euroregion-beskidy.pl

R o tu n da s v. M i k u lá š a
Umiestnená na kopci rotunda sv. Mikuláša je jednou
z najstarších architektonických pamiatok, a súčasne –
jedinou rotundou v Poľsku. Možno, že si ju vybavuješ,
pretože jej obraz bol zvečnený na reverze bankovky
o nominálnej hodnote dvadsať zlotých. Ako hlási legenda, rotunda vznikla po zavedení kresťanstva v našej krajine, na mieste pohanskej svätyne pre uctievanie
bohyne Moreny.
V skutočnosti za začiatky rotundy sa dnes považuje
nie 10. ale 12.storočie. Stavba o kruhovom pôdoryse,
je postavená z plochých vápenných blokov. Slúžila ako
zámocká kaplnka a hradný kostol. V prípade ohrozenia
jej hrubé múry a úzke okná umožňovali účinnú obranu pred nepriateľmi. V minulosti k rotunde priliehal aj
najstarší farský cintorín v Tešíne, ktorého pozostatky sú
odkrývané dodnes. Zachovalá sa skoro v celku originálna konštrukcia rotundy a od 90-tých rokov sa tu raz
ročne konajú sväté omše pri príležitosti sviatku jej patróna sv. Mikuláša.

Adres/Adresa: Zamkowa 3B , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 608 091 561

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín
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eża Piastowska
Wieża Piastowska to prawdziwy symbol Cieszyna i zarazem – jedna z najciekawszych jego atrakcji. Powstała
w XIV wieku, jako element systemu obronnego, jeszcze
w czasach dynastii Piastów. Jest to jedna z niewielu
pozostałości po średniowiecznym zamku. Została wybudowana na planie kwadratu, w stylu gotyckim. Jej
wysokość sięga prawie 30 m, a – położona na szczycie Wzgórza Zamkowego – malowniczo unosi się nad
miastem, pośród przepięknej scenerii drzew i krzewów
parkowych.
Cała budowla składa się z czterech głównych części.
Dolna pełniła niegdyś funkcję gospodarczą, natomiast
środkowa najpewniej była przeznaczona na mieszkanie. Górną kondygnację wykorzystywano z kolei do
celów militarnych. Na najwyższej kondygnacji wieży,
po pokonaniu ponad 120 stromych schodów, można
wejść z kolei na taras widokowy, z którego rozciąga
się cudowny widok na polską i czeską cześć Cieszyna
oraz górskie szczyty Beskidu Śląskiego. I nic dziwnego,
wszak obiekty tego typu służyły dawniej do obserwowania okolicznych terenów. Warto zwrócić uwagę również na jego część podziemną, w której niegdyś znajdowały się lochy.

Piastovská veža
Piastovská veža je ozajstným symbolom Tešína a súčasne aj – jednou z jeho najzaujímavejších atrakcií. Bola
postavená v 14.storočí, ako súčasť obranného systému,
ešte za čias dynastie Piastov. Je to jeden z mála zvyškov po stredovekom hrade. Veža má pôdorys štvorca,
je postavená v gotickom slohu. Dosahuje výšku takmer
30 m, a keďže stoji na kopci zvaným Hradný vrch, tyčí
sa malebne nad mestom, uprostred krásnej scenérie
parkových stromov a kríkov.

Stavba sa skladá zo štyroch hlavných častí. Spodná
časť kedysi plnila funkciu hospodárskej stavby, prostredná časť s najväčšou pravdepodobnosťou bola
určená na bývanie. Horné poschodie slúžilo na vojenské účely. Na najvyššom poschodí, po zdolaní strmých
schodov, možno vyjsť na vyhliadkovú terasu a obdivovať rozprávkový výhľad na poľskú a českú časť Tešína
a horské vrcholky Sliezskych Beskýd. A nič v tom čudného, však takéto objekty slúžili kedysi na sledovanie
okolitých terénov. Hodná záujmu je aj podzemná časť
veže, v ktorej sa nachádzali žaláre.

Adres/Adresa: 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: 608 091 561

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín
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Pałac Myśliwski
Pałac Myśliwski Habsburgów to budynek w stylu klasycystycznym, położony u stóp Góry Zamkowej. Powstał
w 1838 r., na podstawie projektu Josepha Kornhäusela.
Zbudowano go na pozostałościach fortyfikacji zamku
gotyckiego. Pierwotnie miał on być rezydencją Habsburgów, w rzeczywistości był jednak rzadko przez nich
odwiedzany. Na pierwszym piętrze znajdował się wówczas specjalny, przeznaczony dla nich apartament, złożony m.in. z gabinetu, salonu, pokoju toaletowego oraz
sypialni.

W XIX w. swoją siedzibę w Pałacu Myśliwskim miała
kancelaria Komory Cieszyńskiej. W sąsiadującej z budynkiem oranżerii odbywały się z kolei liczne koncerty oraz spektakle wagnerowskie artystów opery wiedeńskiej. Od 1947 r. zlokalizowana jest w tym budynku
Szkoła Muzyczna. Warto dodać, że od 2005 r., po gruntownej renowacji, mieści się tutaj również tzw. Zamek
Cieszyn – instytucja wspierająca lokalny design, turystykę, jak również i przedsiębiorczość. W budynku
odbywają się różne spotkania, konferencje, warsztaty
oraz wystawy.

Poľovnícky palác
Na úpätí Zámockého vrchu stoji Habsburský poľovnícky palác, stavba v klasicistickom slohu, postavená
v roku 1838 podľa projektu Josepha Kornhäusela. Palác umiestnili na zvyškoch fortifikácií gotického hradu.
Prvotne mal byť rezidenciou Habsburgovcov, v skutočnosti však tí ho navštevovali len veľmi zriedka. Na
prvom poschodí sa vtedy nachádzal špeciálny, určený
pre nich, apartmán zložený o. i. z kabinetu, salónu, toaletnej miestnosti a spálne.

V 19.storočí v Poľovníckom paláci mala svoju kanceláriu Tešínska komora. V priľahlej k palácu oranžérii
sa konali mnohé koncerty a vágnerovské predstavenia umelcov viedenskej opery. Od roku 1947 je v tejto
budove Hudobná škola. Stoji za zmienku, že od roku
2005, po úplnej renovácii je tu aj tzv. Tešínsky zámok
– inštitúcia podporujúca lokálny dizajn, turistiku, ako aj
podnikanie. V objekte sa konajú rôzne stretnutia, konferencie, workshopy a výstavy.

Adres/Adresa: ul. Zamkowa 1
www. zamekciesz yn.pl
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Wieża Ostatecznej Obrony
Wieża Ostatecznej Obrony umiejscowiona jest w północno-zachodniej części Wzgórza Zamkowego. Powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. Została zbudowana z kamienia wapiennego i od tego
momentu posiada kształt walca, zwieńczonego stożkowym dachem. Obecnie mierzy 12 m wysokości, ale
najpewniej była kiedyś dwukrotnie wyższa. Z pewnością była jednak najważniejszym elementem tutejszego
systemu obronnego.
Warto zaznaczyć, że generalnie wieże ostatecznej
obrony, określane też mianem „stołpów” czy „słupów”,

pełniły dawniej rolę tzw. refugium – stanowiły ostatnie
schronienie, w którym władcy mogli się schować przed
wrogami, nawet po zdobyciu grodu czy zamku. Dawały one również możliwość dalszej, długotrwałej obrony. W Wieży Ostatecznej Obrony w Cieszynie znajdowało się również więzienie oraz strażnica. W 2002 r.,
po gruntownej renowacji, wieża powróciła do dawnej
świetności i odzyskała imponujący, pierwotny wygląd.
Warto zwrócić uwagę na znajdujące się w jej pobliżu
ruiny dawnej kuchni zamkowej, pochodzące z XVI w.

Veža poslednej obrany
Veža poslednej obrany sa nachádza v severozápadnej časti Zámockého vrchu. Vznikla pravdepodobne
v druhej polovici 13.storočia. Postavili ju z vápenného
kameňa vo forme valca ukončeného kužeľovitou strechou. V súčasnosti má výšku 12 m, ale s veľkou pravdepodobnosťou bola kedysi dvakrát vyššia. Avšak s úplnou istotou bola najdôležitejším prvkom tunajšieho
obranného systému.
Treba podotknúť, že vo všeobecnosti veže poslednej
obrany, nazývané aj „stĺpom“ (donjon, nebojsa) plnili

v minulosti úlohu tzv. refugium – teda posledné útočište, v ktorom sa panovníci mohli skryť pred útočníkmi aj vtedy, keď ti už dobyli hrad alebo zámok. Poskytovali ony tiež možnosť dlhotrvajúcej obrany. Vo Veži
poslednej obrany v Tešíne sa nachádzalo tiež väzenie
a strážnica. V roku 2002, vďaka celkovej obnove, veža
nadobudla svoju dávnu nádhernosť aj pôsobivý prvotný vzhľad. Za zmienku a pozornosť stoji aj nachádzajúce sa v blízkosti ruiny dávnej zámockej kuchyne z 14.
storočia.

Adres/Adresa: ul. Stroma, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 851 08 21

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín
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Dom Narodowy
Dom Narodowy to budynek w stylu eklektycznym, który powstał w odpowiedzi na potrzebę rozwijania polskiej działalności kulturalnej. Do jego budowy przyczyniło się Towarzystwo Domu Narodowego, które zostało
założone w 1887 r. Jego pomysłodawcą był natomiast
Franciszek Michejda, który jako pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia przestrzeni dla przebywających w Cieszynie aktywistów.
Uroczyste otwarcie Domu Narodowego nastąpiło w 1901 r.
i od tego momentu siedzibę miało w nim wiele polskich

organizacji, biblioteka, Czytelnia Ludowa oraz Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. W jego gmachu miał
miejsce również teatr amatorski oraz restauracja. Swoją rolę kulturotwórczą Dom Narodowy utracił podczas
II wojny światowej i odzyskał ją, tak naprawdę, dopiero
w latach dziewięćdziesiątych XX w. Obecnie organizowane są w nim warsztaty, koncerty, spotkania, prelekcje.
Dom Narodowy aktywizuje lokalną społeczność oraz
wspiera rozmaite inicjatywy obywatelskie – pełni zatem
tę samą rolę, którą pełnił już ponad 100 lat temu.

Adres/Adresa: Rynek 12 , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 851 07 11
https ://www.domnarodow y.pl/
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rodný dom
Národný dom – eklektická budova, ktorá vznikla ako
odozva na potrebu rozvíjania poľskej kultúrnej činností. K jeho výstavbe sa pričinil Spolok národného domu,
ktorý bol založený v roku 1887 a jeho iniciátorom bol
Franciszek Michejda, ktorý ako prvý poukázal na potrebu zriadenia priestoru pre pôsobiacich v Tešíne aktivistov.
Slávnostné otvorenie Národného domu sa konalo
v roku 1901 a odvtedy mali tu sídlo mnohé poľské orga-

nizácie, knižnica, Ľudová čitáreň aj Národná rada Tešínskeho kniežatstva. V jeho budove malo svoje priestory
amatérske divadlo a reštaurácia. Svoju úlohu tvorcu
kultúry Národný dom stratil počas 2.svetovej vojny
a získal späť, tak naozaj, až v deväťdesiatych rokoch
20.storočia. V súčasnosti sa tu organizujú workshopy,
koncerty, stretnutia, prednášky. Národný dom aktivizuje lokálnu spoločnosť a podporuje rôzne občianske iniciatívy – teda plní tú istú úlohu ako pred vyše 100 rokmi.

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín
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Cmentarz Ewangelicko-Augbsburski
Śląsk Cieszyński wyróżnia się spośród innych regionów Polski na wiele sposobów. Jednym z nich jest duży
odsetek mieszkających tu protestantów – ich liczbę
szacuje się na 10-50% całej społeczności, w zależności
od miejscowości. To tu znajduje się największa w Europie Środkowo-Wschodniej świątynia ewangelicka i to
tu zlokalizowane jedno z niewielu w Europie Muzeów
Protestantyzmu.
Jednym z godnych uwagi zabytków jest również cmentarz Ewangelicko-Augbsburski, określany też mianem
„nowego cmentarza ewangelickiego”, który został za-

łożony pod koniec XIX w., a konkretnie – w 1887 r. Ze
względu na jego niewielki obszar, nie wszystkie nagrobki zostały zachowane. Ogromna ich większość ma
jednak prosty, zaskakująco współczesny kształt. Warto
się wybrać w to miejsce również dlatego, że spoczywa
tu wielu zasłużonej dla polskiej kultury luminarzy, m.in.
Paweł Hulka-Laskowski, Jan Łysek czy też Helmut Kajzar. Wielu z nich mieszkało w Cieszynie, ale niektórzy
z nich nie, a mimo to pragnęli być oni pochowani właśnie na ziemi cieszyńskiej.

Evanjelický cintorín (Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania)
Región Tešínske Sliezsko sa v mnohom odlišuje od
iných regiónov Poľska. Jednou z odlišností je vysoký
podiel protestantov medzi jeho obyvateľmi – ich počet
sa odhaduje na 10-50% celej spoločnosti, v závislosti od danej obce. Nachádza sa tu najväčší evanjelický chrám v Stredovýchodnej Európe a je tu aj jedno
z nemnohých v Európe Múzeí protestantizmu.
Jednou zo zasluhujúcich na pozornosť pamiatok je
Evanjelicko-augsburský cintorín w jest, znaný tiež „novým evanjelickým cintorínom“, ktorý bol zriadený pod

koniec 19.storočia, konkrétne v roku 1887. S ohľadom na
jeho neveľkú plochu, nie všetky náhrobky sa zachovali.
Pri tom ich obrovská väčšina má jednoduchú, prekvapivo súčasnú, modernú podobu. Stoji za to navštíviť toto
miesto aj preto, že tu odpočíva mnoho významných
osobností poľskej kultúry o. i. Paweł Hulka-Laskowski,
Jan Łysek či Helmut Kajzar. Mnohí z nich bývali v Tešíne, ale niektorí z nich nie, no túžili, aby ich pochovali
práve tu, v tešínskej zemi.

Adres/Adresa: Bielska 30, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 857 69 69
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Cmentarz Komunalny

Komunálny cintorín

Cmentarz Komunalny to największa nekropolia w Cieszynie, a zarazem – jeden z najlepiej zachowanych
kompleksów tego typu w regionie. Powstał on, podobnie jak i Cmentarz Ewangelicko-Augbsburski, pod
koniec XIX w. Uwagę przyciąga już sama znajdująca
się przed jego wejściem olbrzymia brama wjazdowa,
zbudowana w stylu austriackiego baroku. Pokryta jest
ona kopułą oraz zwieńczona krzyżem. W jej bocznych
ścianach znajdują się z kolei charakterystyczne płaskorzeźby, prezentujące dwie sceny z życia Chrystusa: złożenie do grobu oraz zmartwychwstanie.
Cały cmentarz wybudowany został na planie wydłużonego, nieregularnego wieloboku. W kolumnadzie oraz w specjalnej kwaterze znajdują się groby zasłużonych. Uwagę warto zwrócić również na
zbiorową mogiłę ofiar rozstrzeliwań hitlerowskich
w 1945 r. oraz kwatery wojskowe, pochodzące jeszcze z czasów z I i II wojny światowej. Na cmentarzu
spoczywają osoby wszystkich wyznań, jak również
bezwyznaniowcy.

- 16 -

Komunálny cintorín je najväčšou nekropolou v Tešíne
a zároveň – je to jeden z najlepšie zachovalých komplexov tohto typu v regióne. Vznikol, podobne ako aj
Evanjelický cintorín pod koniec 19.storočia. Pozornosť
priťahuje už samotná obrovská vjazdová brána pred
vchodom na cintorín, postavená v slohu rakúskeho
baroka. Pokrýva ju kopula, na vrchu ktorej sa týči kríž.
V jej bočných stenách sa nachádzajú charakteristické
reliéfy znázorňujúce dve scény zo života Krista: uloženie do hrobu a zmŕtvychvstanie.
Celý cintorín má pôdorys predlženého nepravidelného
mnohouholníka. V kolonáde a na špeciálnom hrobovom
mieste sú hroby zaslúžilých. Na pozornosť zasluhuje aj
masová mohyla obetí hitlerovských popráv zastrelením
v roku 1945 a vojskové hrobové miesta, pochádzajúce
ešte z čias 1. a 2.svetovej vojny. Na cintoríne odpočívajú
ľudia každého náboženského vyznania aj bez vyznania.

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

euroregion-beskidy.pl

Adres/Adresa: Katowicka, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 852 11 36
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ry Cmentarz Żydowski
Stary Cmentarz Żydowski to zabytkowa nekropolia,
która powstała jeszcze w XVII wieku. Położona na
wzgórzu Winograd, do dziś budzi spore zainteresowanie. Spacerując po jej terenie, warto odnaleźć najstarszy zachowany tutaj nagrobek, który liczy dziś
ponad 330 lat. Historia całego cmentarza związana
jest nieodłącznie z rodziną Singerów – najstarszym
żydowskim rodem mieszkającym w Cieszynie. To
właśnie dla niej został on wybudowany i początkowo
chowano na jego obszarze jedynie członków wspomnianej rodziny. W 1785 r. cmentarz wykupiła jednak

cieszyńska gmina żydowska, wskutek czego stał się
on własnością publiczną.
Obszar cmentarza szybko wypełnił się nowymi nagrobkami. Na początku XVIII w., za sprawą edyktu tolerancyjnego, nastąpił bowiem duży napływ ludności
żydowskiej do ówczesnego Cieszyna. Ostatnie osoby spoczęły tu w dwudziestoleciu międzywojennym.
Przez okres II wojny światowej cmentarz przetrwał
w dobrym stanie, choć w 1985 r. przeprowadzono na
jego terenie masową egzekucję – zginęło wówczas
ponad 80 zakładników.

Starý židovský cintorín
Starý židovský cintorín, historická nekropola, ktorá
vznikla už v 17. storočí. Položený na vŕšku Winograd,
do dnes vzbudzuje dosť veľký záujem. Pri prechádzke
po tomto cintoríne môžete nájsť najstarší zachovaný tu
náhrobok, ktorý dnes má vyše 330 rokov. Dejiny cintorína sú neodlučiteľné spojené s rodinou Singerovcov
– najstarším židovským rodom bývajúcim v Tešíne. To
práve pre nich bolo zriadene táto hrobové miesto sa
pochovávali jedine členov spomenutej rodiny. V roku

1785 cintorín vykúpila tešínska židovská obec, v dôsledku čoho sa stal verejným majetkom.
Terén cintorína sa rýchlo zaplnil novými hrobmi. A to
za pričinením tolerančného patentu, pretože po jeho
vydaní veľký príliv židovského obyvateľstva do vtedajšieho Tešína. Posledných zosnulých tu pochovali v medzivojnovom období. 2.svetovú vojnu cintorín pretrval
v dobrom hoci v 1945 roku sa na ňom uskutočnila masová poprava – pri nej prišlo o život vyše 80 zajatcov.

Adres/Adresa: Hażlaska, 43-400 C iesz yn

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín

- 19 -

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ion-beskidy.pl
Kościół i klasztor bonifratrów
Zespół klasztorny bonifratrów w Cieszynie ufundowany został dla zakonników, którzy przybyli do Cieszyna
z Moraw pod koniec XVII wieku. Do jego powstania
przyczynił się Adam Borek, który przekazał bonifratrom
swój majątek – miał on być przeznaczony na budowę
klasztoru oraz szpitala. Budowle zaprojektował z kolei
pochodzący z Wrocławia architekt Michał Klein. Dzięki
zakonnikom wkrótce powstał również przylegający do
klasztoru kościół oraz pierwsza w Cieszynie apteka.
Oko przyciąga już sama fasada kościoła i klasztoru,

która pierwotnie była wykonana w stylu barokowym,
a obecnie – w stylu klasycystycznym. Wewnątrz kościoła o charakterze halowym można podziwiać późnobarokowy ołtarz główny, z rokokowymi dekoracjami
oraz figurami św. Elżbiety i św. Jadwigi. Nad tabernakulum można dostrzec barokowy obraz „Wniebowzięcie
Matki Boskiej”. Warto dodać, że do dziś bonifratrzy kontynuują swoją misję i na miejscu dawnego, założonego
przez nich szpitala prowadzą Dom Pomocy Społecznej.

Kostol a kláštor Bonifratrov (Milosrdných bratov)
Kláštorný komplex Bonifratrov v Tešíne bol založený a vybudovaný pre rehoľníkov, ktorí prišli do Tešína
z Moravy pod koniec 17.storočia. K jeho vzniku sa významne pričinil Adam Borek, ktorý previedol na bonifratrov svoj majetok – mal byť určený na stavbu kláštora a nemocnice. Architektom, ktorý stavby projektoval
bol pochádzajúci z Vroclavu Michał Klein. Vďaka rehoľníkom v krátkom čase postavili priliehajúci k kláštoru
kostol a prvú v Tešíne lekáreň.

Zrak priťahuje už samotná fasáda kostola a kláštora,
ktorá prvotne bola zhotovená v barokovom slohu, v súčasnosti jej vzhľad je klasicistický. V interiéri kostola,
ktoré ja halového typu, môžeme obdivovať neskorogotický hlavný oltár, s rokokovou výzdobou a sochami
s. Alžbety a sv. Hedvigy. Nad svätostánkom je umiestnený barokový obraz „Nanebovzatia Panny Márie“. Treba podotknúť, že do dnes rehoľa Milosrdných bratov tu
pokračuje vo svojom poslaní a na mieste dávnejšie založenej nimi nemocnice vedú Dom sociálnych služieb.

Adres/Adresa: plac k s . Józefa Londzina 1, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 852 05 62
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Adres/Adresa: Liburnia 1,
43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: 3 3 857 74 40
https ://swjer z yciesz yn.ox .pl/

Kościół św. Jer zego
Będąc w Cieszynie, warto odwiedzić również dostojnie prezentujący się kościół św. Jerzego, usytuowany
nieopodal rzeki Bobrówki. To zabytkowy budynek, który powstał na przełomie XIV i XV w., jako kaplica przy
znajdującym się tu wówczas przytułku. Z czasem rozrósł się on jednak do rangi kościoła. Można w nim dostrzec cechy charakterystyczne dla stylu gotyckiego,
takie jak jednonawowość czy też konstrukcję z cegły.
Już przy wejściu do świątyni można zauważyć gotyckie
portale ostrołukowe, a także fragmenty gotyckiej polichromii.

Na tak wiekowym kościele odcisnęło się wiele śladów
historii. Pod koniec XIX wieku, w wyniku pożaru, zniszczeniu uległ całkowicie wyżej wspomniany przytułek.
Zachowało się z tych czasów jednak wiele figur. Podczas II wojny światowej, w wyniku eksplozji pobliskiego mostu, zostały zniszczone w nim wszystkie witraże. Ucierpiała wówczas również część dachu. W ciągu
ostatnich kilku lat odkryto w budynku cenne, średniowieczne dekoracje malarskie, które powstały tu w XV
i XVI w. Dzięki pracom konserwatorskim niedawno odzyskały one pierwotny blask.

K o s t o l s v. J u ra ja
Počas pobytu v Tešíne hodno navštíviť aj kostol sv. Juraja, ktorý sa dôstojne vyníma opodiaľ rieky Bobrówka.
Je to historická stavba postavená na prielome 14. a 15.
storočia, ako kaplnka pri nachádzajúcom sa tu vtedy
útulku. S časom sa však rozrástol do rangu kostola.
Možno v ňom spozorovať črty charakteristické pre gotický sloh, v tom jednoloďová konštrukcia zhotovená
z tehly. Už pri vchode do svätyne vidno gotické portály
s gotickými lomenými oblúkmi a tiež fragmenty gotickej polychrómie.

Na kostole s tak úctyhodným vekom sa otlačilo mnoho
dejinných stôp. Pod koniec 19.storočia, v dôsledku požiaru, bol úplne zničený spomenutý útulok. No z tých
čias sa zachovalo pomerne veľa sôch. Počas 2.svetovej
vojny, pri explózii nachádzajúceho sa v blízkosti mosta,
boli zničené všetky vitráže. Vtedy utrpela aj časť strechy. V posledných rokoch boli v budove objavené cenné stredoveké dekoračné maľby, ktoré vznikli v 15. a 16.
storočí. Vďaka prevedeným konzervátorským prácam
sa im prinavrátil prvotný lesk.

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín
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ściół św. Kr z yża
W XVII wieku na teren Cieszyna przybyli nie tylko
wspomniani już bonifratrzy, ale również jezuici, którzy
pragnęli prowadzić na tych ziemiach działalność misyjną. Niedługo potem postanowili się oni osiedlić tutaj
na stałe, a w 1674 r. wybudowali kaplicę, którą niedługo potem przekształcili w kościół. W latach 70. XVIII w.
kościół klasztorny stał się jednak kościołem gimnazjalnym, czyli usytuowanym obok gimnazjum. Niedługo
później został on zniszczony w wyniku pożaru.

Do swojej świetności pojezuicki kościół powrócił za
sprawą ks. Leopolda Szernika. Po katastrofie zyskał
on fasadę, która wraz z wieżą tworzy dziś zachwycającą kompozycję. Wykonana ona została w stylu późnego baroku. Andreas Kaspar Schweigl zaprojektował
znajdujący się w budynku ołtarz klasycystyczny, wraz
z płaskorzeźbami przedstawiającymi ukrzyżowanie
i ostatnią wieczerzę. Warto dodać, że tuż obok kościoła usytuowany jest również budynek dawnego, wspomnianego już gimnazjum jezuickiego, z uwiecznioną
na nim inskrypcją „Psyche iatreion” („Lecznica dusz”).

K o s t o l s v. K r í ž a
V 17.storočí na územie Tešína prišli nielen už spomínaní bonifratri (Milosrdní bratia),ale aj jezuiti, ktorí chceli
na týchto územiach viesť misionársku činnosť. Krátko
na to sa rozhodli usadiť sa tu natrvalo a v roku 1674
postavili kaplnku, ktorú onedlho prestavali na kostol.
V 70-tých rokoch 18.storočia kláštorný kostol sa stal
kostolom slúžiacim pre potreby gymnázia, nachádzal
sa hneď vedľa gymnázia. Onedlho ho zničil požiar.

K dávnej nádhere sa kostol po jezuitoch vrátil za pričinením kňaz Leopold Szernik. Po katastrofálnom požiari
objekt získal fasádu, ktorá spolu s vežou tvorí dnes vzbudzujúcu obdiv kompozíciu. Je zhotovená v štýle neskorého baroka. Andreas Kaspar Schweigl zaprojektoval
klasicistický oltár v interiéri kostola, spolu s reliéfmi predstavujúcimi ukrižovanie a poslednú večeru. Za zmienku
stoji, že vedľa kostola sa nachádza aj budova dávneho
už spomenutého jezuitského gymnázia so zvečneným
nápisom „Psyche iatreion” („Ozdravovňa duší“).

Adres/Adresa: K siędza Leopolda Jana Szersznika 3 , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 852 43 57
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K o ś c i ó ł ś w. Tr ó j c y
Powstanie kościoła św. Trójcy wiąże się z pewną legendą. W XIII w., podczas najazdu Tatarów, książę cieszyński miał próbować się przed nimi bronić, jednak
bez skutku. Mieszkańcy Cieszyna oraz pobliskich miast
schowali się wtedy ze swoim dobytkiem w górach.
Pewnego dnia zdarzył się cud i wrogie wojska nagle się
wycofały. W ramach podziękowań mieszkańcy Cieszyna mieli wznieść właśnie kościół św. Trójcy. W rzeczywistości na powstanie świątyni wpłynęła głównie epidemia, panująca pod koniec XVI w. W jej wyniku zmarło
3000 osób. W początkowych latach budynek pełnił
funkcję kościoła pogrzebowego i to właśnie w nim oraz
na terenach jemu przyległych pochowano tysiące ofiar.

Warto zaznaczyć, że kościół św. Trójcy był pierwszą
protestancką świątynią w Cieszynie, jednak w połowie
XVII w., w czasach kontrreformacji, przekazano go katolikom. Należy dodać, że został on zbudowany w stylu gotycko-renesansowym. Na zewnątrz znajdują się
piękne, gotyckie portale oraz kamienne epitafia, które
wmurowano w ścianę budynku. Zdecydowanie warto
zajrzeć również do środka kościoła, gdzie znajduje się
zabytkowy ołtarz wraz z rzeźbami św. Teresy i św. Jadwigi Śląskiej.

K o s t o l s v. Tr o j i c e
K vznik Kostola sv. Trojice sa viaže istá legenda.
V 13 storoči, počas nájazdu Tatárov, sa mal tešínsky
knieža pokúsiť o obranu proti nim, avšak neúspešne.
Obyvatelia Tešína a blízkych miest sa skryli so svojim
majetkom v horách. Jedného dňa sa udial zázrak a nepriateľské vojská zrazu odišli. Ako dôvod vďaky mali
obyvatelia Tešína zbudovať práve Kostol sv. Trojice.
V skutočnosti však vznik kostola ovplyvnila hlavne epidémia, ktorá sa tu vyskytla pod koniec 16.storočia. V jej
dôsledku zomrelo 3000 ľudí. V prvých rokoch budova
plnila funkciu pohrebného kostola – v ňom a na priľahlom teréne pochovali tisíce obetí.

Patrí sa podotknúť, že Kostol sv. Trojice bol prvým
protestantským chrámom v Tešíne, avšak v polovici
17.storočia, v období protireformácie, ho pridelili katolíkom. Kostol bol postavený v goticko-renesančnom
slohu. Vonkajšiu stranu zdobia pekné gotické portály
a kamenné epitafy, ktoré sú vmurované v stene budovy. Rozhodne sa oplatí nazrieť do interiéru kostola,
kde sa nachádza historický oltár so sochami sv. Terézie
a sv. Hedvigy Sliezskej.

Adres/Adresa: plac k s . Józefa Londzina 1, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 7 3 3 7 7 1 345
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Kościół św. Marii Magdaleny
Za cieszyńskim Ratuszem oraz kamienicami kryje się
kościół św. Marii Magdaleny. To najstarsza świątynia
w tym mieście, licząca ponad 750 lat. Wybudowano ją
około 1263 r. za sprawą żony Władysława Opolskiego,
Eufemii. W tym czasie kościół był klasztorną świątynią
dominikanów. W burzliwych czasach reformacji trafił
on w ręce ewangelików, a następnie z powrotem przejęli go katoliccy zakonnicy. W XVIII w., po pożarze miasta, dominikanie na zawsze opuścili Cieszyn, a świątynia stała się wówczas kościołem parafialnym.
Kościół został wybudowany w stylu gotyckim. Po
pożarze w XVII w. jego korpus zyskał późnobarokowo-klasycystyczną fasadę, która została zwieńczona
wieżą. Ciekawostką jest to, że w budynku znajdują się
szczątki Piastów Cieszyńskich. Zachował się w nim
również XV-wieczny nagrobek Przemysława I Noszaka oraz płyta nagrobna kanclerza księcia cieszyńskiego, Mikołaja Rudzkiego. Co więcej, znajduje się tu
również obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,
którą ponoć miał tu pozostawić żołnierz w czasach
wojen napoleońskich.

K o s t o l s v. Má r i e Ma g da l é n y
Za tešínskou radnicou a múrmi meštianskych domov
sa skrýva Kostol sv. Márie Magdalény. Je to najstarší
kostol v meste, starý vyše 750 rokov. Postavený okolo
roku 1263 na podnet manželky Władysława Opolského,
Eufémie. V tom čase bol kostol kláštornou dominikánov. V búrlivom období reformácie trafil do rúk evanjelikov, následne ho prevzali späť katolícky rehoľníci. V 18.
storočí, po požiari mesta, dominikáni navždy opustili
Tešín, a chrám sa stal farským kostolom.
Kostol bol postavený v gotickom štýle. Po požiari
v 17.storočí bol obnovený v štýle neskorého klasicizmu a pribudla mu veža. Zaujímavé je, že v budove sú
umiestnené pozostatky Tešínskych Piastov. Zachoval
sa aj náhrobok Przmysława I Noszaka z 15.storočia
a náhrobná doska kancelára tešínského kniežaťa Mikołaja Rudzkiego. Čo viac, nachádza sa tu aj obraz Panny Márie, Pomocnice kresťanov, ktorú tu údajne mal
nechať vojak počas napoleonských vojen.

Adres/Adresa: plac Dominikański 2 , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 7 3 3 7 7 1 345
https ://parafiamagdaleny.pl/
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Klasztor Elżbietanek
Klasztor Sióstr Elżbietanek to zabytek o bogatej historii. Jego pomysłodawczynią była zamożna wdowa
Maria Frank, która wcześniej przyglądała się pracy zakonnic we Wrocławiu – tam śluby zakonne złożyła również jej córka. Pomimo niechęci władz zakonnych, które
nie chciały zakładać nowego zgromadzenia, w XVIII w.
powstał Klasztor Sióstr Elżbietanek oraz szpital żeński.
Budynek spłonął jednak podczas pożaru. Następnie
odbudowano go i przez cały XIX w. siostry prowadziły
w nim swoją dotychczasową działalność.

Kolejny budynek klasztorny powstał w latach 19001903, na podstawie projektu Jana Müllera. Podczas
II wojny światowej znajdował się w nim również szpital
wojskowy. W czasach komunizmu budynek klasztoru
przejęło państwo, a siostry musiały płacić podatek za
jego użytkowanie. Władze starały się wówczas ograniczyć zakonnicom możliwość korzystania z wielu pomieszczeń. Dopiero po 1989 r., po obaleniu poprzedniego ustroju, klasztor stał się z powrotem własnością
sióstr.

Kláštor Alžbetínok
Kláštor sestier Alžbetínok je pamiatkou s bohatou históriou. S ideou založenia kláštora prišla zámožná vdova Mária Frank, ktorá sa už skôr oboznámila s prácou
rehoľných sestier vo Vroclave – tam zložila rehoľné
sľuby aj jej dcéra. Napriek neochote rehoľnej vrchností, ktorá nechcela zakladať nový rad, vznikol v 18.
storočí Kláštor sestier Alžbetínok a ženská nemocnica. Budova však zhorela pri požiari. Následne bola obnovená a po celé obdobie 19.storočia sestry tu viedli
svoju dočasnú činnosť.

Ďalšia kláštorná budova bola postavená v rokoch 19001903 na základe projektu Jana Müllera. Počas 2.svetovej vojny sa v ňom nachádzala aj vojenská nemocnica. V období komunizmu budovu kláštora prevzal štát
a sestry museli platiť daň za jeho využívanie. Vládne
orgány sa vtedy snažili obmedziť rehoľným sestrám
možnosť používania mnohých priestorov v kláštore. Až
v roku 1989, po zvrhnutí predošlého štátneho zriadenia
sa kláštor stal opäť vlastníctvom sestier.

Adres/Adresa: Katowicka 1, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 852 80 7 9
http://elzbietanki.ciesz yn.pl/
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ściół Jezusowy
Największy ewangelicki kościół w Polsce został zbudowany w XVIII w. Jego powstanie wiąże się nieodłącznie z dziejami protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim.
W XVI w. tutejsi książęta cieszyńscy opowiadali się za
reformacją. Kiedy jednak wymarli, władzę na tych terenach przejęli arcykatoliccy Habsburgowie. Do końca
XVII w., w czasach kontrreformacji, odebrali oni protestantom wszystkie świątynie oraz wypędzili aktywnych
duchownych.
Sytuacja zmieniła się dopiero, kiedy protestancki król
Szwecji, Karol XII, wymusił na cesarzu Austrii, aby poprawił sytuację swoich współwyznawców. Na mocy
Ugody Altransztackiej władca z dynastii Habsburgów
pozwolił protestantom zbudować na tych ziemiach
sześć kościołów, w tym właśnie Kościół Jezusowy. Pięcionawowa świątynia reprezentuje barok austriacki.
We wnętrzu warto zwrócić uwagę na rokokowy ołtarz
główny i późnobarokową ambonę z figurami przedstawiającymi zmartwychwstałego Chrystusa oraz anioła.
Wejście do kościoła udekorowane zostało kamiennym
portalem z XVIII w. Budynek pełni aż do dziś funkcje
sakralne, a na Śląsku Cieszyńskim wciąż mieszka największy odsetek luteranów w kraju.

Kostol Ježiša
Najväčší evanjelický kostol v Poľsku postavili v 18.storočí. Jeho vznik je neodlučiteľne spojený s dejinami
protestantizmu na Tešínskom Sliezsku. V 16.storočí
tunajšie kniežatá hlásili k reformácií. No, keď vymreli,
vládu nad týmto územím prevzali silne katolícky Habsburgovci. Do konca 17.storočia, v období protireformácie, odňali protestantom všetky chrámy a vyhnali aktívnych duchovných.
Situácia zmenila až keď protestantský kráľ Švédska,
Karol XII vynútil od rakúskeho cisára, aby zlepšil situáciu jeho spolubratov vo viere. Na základe Dohody
z Altranstädt panovník z dynastie Habsburgovcov dovolil protestantom postaviť na tomto území šesť kostolov, v tom práve Kostol Ježiša. Päťloďový chrám je
reprezentantom rakúskeho baroka. V interiéri si zaslúži
pozornosť rokokový hlavný oltár a neskorobaroková
kazateľnica so sochami zobrazujúcimi zmŕtvychvstalého Ježiša a anjelov. Vchod do kostola zdobí kamenný
portál z 18.storočia. Stavba dodnes plní sakrálne funkcie a na Tešínskom Sliezsku stále býva najväčšie percento luteránov v Poľsku.

Adres/Adresa: pl. Kościelny 6 , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 7 98 491 941
https ://ciesz yn.luteranie .pl/
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Klasztor Boromeuszek
Kiedy w XIX w. na terenie Prus zaczęto prześladować
Kościół Katolicki, mieszkające tam siostry boromeuszki postanowiły przenieść się do Cieszyna. W 1876 r. zakupiły one od rodziny Seemanów barokową kamienicę,
a następnie ją przebudowały. W ciągu kilku kolejnych
dekad powstał w tym miejscu duży kompleks klasztorny. Obok niego, na planie prostokąta, zbudowana
została kaplica w stylu neoromańskim, z neogotyckim
wyposażeniem. Do dziś uwagę przyciąga jej bogate,
polichromowane wnętrze.
Z czasem, z likwidowanych w Prusach katolickich
klasztorów, coraz więcej boromeuszek zaczęło prze-

prowadzać się do Cieszyna. Na początku nie było im łatwo – wrogo nastawiona była do nich cześć tutejszych
mieszkańców, jak również i same władze. Nie poddały
się one jednak, a z czasem rozpoczęły działalność również w Galicji i na Morawach. W tym czasie zajmowały
się one działalnością oświatowo-wychowawczą. Prowadziły na terenie zespołu klasztornego szkoły, przedszkola, seminaria – czasem uczyło się w nich nawet pół
tysiąca osób. Warto zaznaczyć, że zakonnice zajmowały się jedynie edukacją dziewcząt. Po II wojnie światowej skupiły się one na opiece nad osobami starszymi
oraz nieuleczalnie chorymi.

Adres/Adresa: Górny Rynek 6 , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +420 3 3 8 521 210
http://www.boromeuszki.ciesz yn.pl/
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Kláštor Boromejok
Keď sa v 19.storočí, na teréne Pruska, začalo prenasledovanie Katolíckeho kostola, pôsobiace tam sestry
boromejky sa rozhodli presťahovať do Tešína. V roku
1876 sestry kúpili od rodiny Seemanov barokový meštiansky dom a prestávali ho na svoje potreby. Po dobu
niekoľkých ďalších dekád vznikol na tomto mieste veľký kláštorný komplex. Vedľa neho, na pôdoryse v tvare
obdĺžnika, bola postavená kaplnka v novorománskom
štýle s novogotickou výbavou interiéru. Dodnes bohatý,
polychrómovaný interiér priťahuje zaslúženú pozornosť.
Časom, z likvidovaných v Prusku katolíckych kláštorov,

sa čoraz viac sestier boromejok sťahovalo do Tešína.
Zo začiatku im nebolo ľahko – časť tunajšieho obyvateľstva, ako aj samotné vedenie, boli voči nim naladené
nepriateľský. No ony sa predsa len nevzdali a časom
začali pôsobiť aj v regióne Haliča a na Morave. V tom
čase sa venovali osvetovo-výchovnej činnosti. Viedli
na teréne kláštora, školy, škôlky, semináre – niekedy
sa v nich učilo aj pol tisícky osôb. Tu treba podotknúť,
že mníšky sa venovali vzdelávaniu výlučne dievčat. Po
2.svetovej vojne sa sústredili na opatrovaní starších
ľudí a nevyliečiteľne chorých.
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Budynek Sądu Rejonowego

Reprezentatywny budynek Sądu Rejonowego (dawniej
Sądu Obwodowego) został otwarty w 1905 r., przez
Franciszka Józefa I, który odwiedził miasto z okazji 57.
rocznicy swojego panowania. To właśnie w posiadaniu
cesarza było wówczas Księstwo Cieszyńskie. Przed
samym gmachem sądu posadził on wówczas drzewo,
które do dziś rośnie w tym samym miejscu i które nazywane jest „Cesarskim Dębem”. Wcześniejszy budynek
sądu mieścił się przy cieszyńskim ratuszu.

Budynek Sądu Rejonowego został zaprojektowany
w stylu klasycyzującym, charakterystycznym dla budownictwa urzędowego cesarstwa z przełomu XIX i XX
w. Jest to budynek murowany, zbudowany na planie
zbliżonym do kwadratu. Majestatyczny i imponujący
wygląd zawdzięcza głównej elewacji, urozmaiconej
neobarokową dekoracją. Unikalnego charakteru nadaje mu również okazały ryzalit z siedzącymi amorkami, które trzymają w rękach atrybuty sprawiedliwości:
miecz i wagę. Marmurowe kolumny i klasycystyczne
arkady zdobiące klatkę schodową podkreślają z kolei
ważną funkcję budynku oraz majestat prawa.

Budova Okresného súdu
Reprezentatívnu budovu Okresného súdu (dávnejšie
Obvodného súdu) otvoril v roku 1905 cisár František
Jozef I ktorý navštívil mesto pri príležitosti 57. výročia
svojho panovania. Tešínske kniežactvo mu vtedy patrilo. Pred samotnou budovou cisár zasadil strom, ktorý
tam odnes rastie a volajú ho „Cisárskym dubom“. Dávnejšia budova súdu sa nachádzala pri tešínskej radnici.
Budova Okresného súdu bola zaprojektovaná v novoklasicistickom štýle, charakteristickom pre adminis-

tratívne stavby cisárstva na prelome 19. a 20.storočia.
Budova je murovaná, jej pôdorys sa približuje štvorcu.
Za svoj majestátny a impozantný vzhľad vďačí priečeliu
spestrenému novobarokovou výzdobou. Unikátny charakter jej pridáva honosný rizalit so sediacimi anjelikmi
držiacimi v rukách atribúty spravodlivosti: meč a váhu.
Mramorové klasicistické kolóny a arkády zdobiace
schodisko vyzdvihujú dôležitú úlohu budovy a majestát
práva.

Adres/Adresa: Garncarska 8 , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 47 9 46 06
http://ciesz yn.sr.gov.pl/
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Ratusz

Radnica

Historia Ratusza w Cieszynie sięga XV w., kiedy to był
on głównym ośrodkiem funkcjonowania miejskiego
samorządu. Na początku był on zbudowany z drewna, jednak uległ zniszczeniu podczas pożaru w 1552
r. Po pewnym czasie go odbudowano, jednak po raz
kolejny został zniszczony – tym razem podczas wojny trzydziestoletniej. Po raz trzeci spalił się częściowo
w XIX w. Obecny wygląd zyskał właśnie dzięki odbudowie po tym ostatnim pożarze. Podczas uroczystego otwarcia Ratusz odwiedził sam austriacki cesarz,
Franciszek Józef I.
Usytuowany w południowej pierzei rynku Ratusz zachwyca niewymuszonym pięknem oraz klasycystyczną architekturą. Ukryta w nim przepiękna dzwonnica góruje nad placem Rynku. Codziennie rozlega
się z wieży ratuszowej hejnał, który powstał z okazji
1150-lecia Cieszyna. Został on skomponowany na
melodię jednej z beskidzkich piosenek. Warto go posłuchać z samej płyty rynku, obok fontanny z figurą
św. Floriana oraz drewnianych huśtawek, na których
można usiąść i rozkoszować się widokiem jednej
z najpiękniejszych „starówek” w Polsce.

Dejiny Radnice v Tešíne siahajú do 15.storočia, keď
bola hlavným strediskom pôsobnosti mestskej samosprávy. Na začiatku bola skonštruovaná z dreva, ale
tá podľahla ničivému požiaru v roku 1552. Po určitom
čase radnicu obnovili, avšak opäť bola zničená – tentokrát počas tridsaťročnej vojny. Za tretím razom sa
spálila čiastočne v 19.storočí. Súčasnú podobu získala vďaka obnove po tomto poslednom požiari. Počas
slávnostného otvorenia Radnicu navštívil sám rakúsky
cisár, František Jozef I.
Umiestnená v južnej časti námestia Radnica ohuruje
nenúteným pôvabom a klasicistickou architektúrou.
Ukrytá v nej krásna zvonica sa týči nad Rínkom. Každý
deň sa z radničnej veže zaznieva trúbenie trubača, tento rituál vznikol pri príležitosti 1150. výročia Tešína. Melódia zvučky bola zložená na motívy jednej z beskydských pesničiek. Je príjemné si ju vypočuť priamo na
mieste, na Rínku, vedľa fontány so sochou sv. Floriána
a drevených hojdačiek, na ktoré si možno sadnúť a kochať sa pohľadom na jednu z najkrajších „starówek”
(staromestských námestí) v Poľsku.

Adres/Adresa: Rynek 1, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 47 9 42 00
https ://www.um.ciesz yn.pl/
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Dawna strzelnica

Bývala strelnica

Dawna strzelnica to klasycystyczny budynek, który
powstał w XIX wieku, za sprawą Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Organizację tę założyli tutejsi
mieszczanie, którzy chcieli nawiązać do tradycji tzw.
bractw kurkowych – w średniowieczu uczono się w nich
posługiwania bronią, aby móc się – w razie potrzeby –
obronić przed napaścią wroga. W pewnym momencie
zawody, określane mianem „strzelań królewskich” stały
się na tyle popularne, że były jedną z najważniejszych
miejskich uroczystości Cieszyna. Organizowano je co
roku, właśnie w budynku dawnej strzelnicy.
Z czasem działanie Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego zaowocowało pomysłem stworzenia kompanii
strzelców wyborowych. Jego członkowie mieli prawo
nosić odznaki wojskowe oraz używać sztandaru z orłem cesarstwa. W budynku dawnej strzelnicy działa
obecnie Ośrodek Kulturalny „Strzelnica”. wraz z galerią sztuki. Tuż przy nim znajdują się bulwary nad Olzą,
korty tenisowe oraz trasy rowerowe, które sprawiają, że
jest to idealne miejsce na weekendowe spacery.

Bývala strelnica je klasicistickou stavbou, ktorá vznikla
v 19.storočí zásluhou Tešínskeho streleckého spolku.
Túto organizáciu založili tunajší mešťania, ktorí chceli
nadviazať na tradíciu tzv. bractw kurkowych (streleckých bratstiev) – v stredoveku sa ich členovia (z radov
mešťan, remeselníkov, cechov atp.) učili, ako zaobchádzať so zbraňou, aby v prípade potreby mohli sa brániť,
brániť mesto pred útokom nepriateľa. V istom momente
sa súťaže v strelaní, nazývané „kráľovských strielaním”
sa stali na toľko populárnymi, že boli jednou s najdôležitejších mestských slávností Tešína. Organizovali ich
každý rok, práve v budove bývalej strelnice.
Časom sa v Tešínskom streleckom spolku zrodila myšlienka o zradení spolku ostrostrelcov. Jeho členovia
mali právo nosiť vojenské odznaky a používať vlajku
s orlom cisárskym orlom. V budove bývalej strelnice
dnes sídli Kultúrne centrum „Strelnica” spolu s umeleckou galériou. Hneď pri ňom sa nachádzajú bulváre pri
rieke Olza, tenisové kurty a cyklotrasy, vďaka ktorým
toto miesto je ideálne na víkendové prechádzky.

Adres/Adresa: ul. Michejd y 20, 43-400 C iesz yn
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Pałac Larischów

Palác rodu Larischov

Mieszkający w dawnym Cieszynie, zamożny Jan Józef
Antoni hrabia Larisch von Mönnich pełnił rolę marszałka krajowego, starosty ziemskiego, a nawet cesarsko-królewskiego szambelana i tajnego radcy. Kiedy pod
koniec XVIII w. spalił się jego drewniany dom, postanowił postawić na jego miejscu rezydencję, która byłaby
godna zamożnego urzędnika wiedeńskiego. Zbudował
ją m.in. z cegły, kamienia łamanego oraz pozostałości
pochodzących z dawnych murów obronnych.
Pałac Larischów to przykład unikalnej architektury barokowo-klasycystycznej. Znajduje się on na obszarze
dawnych murów miejskich oraz sąsiaduje z Parkiem
Pokoju. Wewnątrz budynku mieścił się zaaranżowany
w stylu orientalizującym Gabinet Chiński, a także czerpiąca z antyku, balowa Sala Egipska. Obecnie budynek jest siedzibą Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie
można podziwiać eksponaty związane z historią i kulturą ziemi cieszyńskiej. Co więcej, można tu obejrzeć
dzieła m.in. Wojciecha Kossaka i Jana Matejki. Ciekawostką jest to, że jest to najstarsze muzeum w Polsce,
które powstało już w 1802 r.

Bývajúci v dávnom Tešíne , zámožný Jan Józef Antoni
gróf Larisch von Mönnich plnil rôzne funkcie cisárskeho úradníka – krajinsky správca, zemský hajtman aj cisársko-kráľovský komorník a tajný radca Keď pod koniec 18.storočia zhorel jeho drevený dom, rozhodol sa
na jeho mieste postaviť rezidenciu, ktorá by bola hodná
zámožného cisárskeho úradníka. Postavil ju z tehly, lúpaného kameňa a zvyškov dávnych obranných múrov.
Palác Larichov je príkladom unikátnej barokovo-klasicistickej architektúry. Nachádza sa na teréne mestských múrov a susedí s Parkom mieru. V interiéri objektu sa nachádzal Čínsky kabinet, naaranžovaný v štýle
napodobňujúcom orientálny, bálová Egyptská sála s
antickým motívmi. V súčasnosti budova je sídlom Múzea Tešínského Sliezska, kde možno obdivovať exponáty súvisiace s históriou a kultúrou tešínskej zeme. Čo
viac, možno si tu pozrieť diela o. i. Wojciecha Kossaka
a Jana Matejki. Je zaujímavé, že múzeum, ktoré vzniklo
v roku 1802, je najstarším múzeom v Poľsku.

Adres/Adresa: Tadeusza Regera 6 , 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 851 29 3 3
http://www.muzeumciesz yn.pl/
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Ulica Przykopa
Ulica Przykopa, zwana też „Cieszyńską Wenecją” to
obowiązkowy punkt wycieczki po tym wiekowym mieście. Wiele lat temu, u stóp wzgórza, na którym je wybudowano, stworzono pewien sztuczny rów, nazywany
też „przykopem”. Kanał ten szybko stał się elementem
systemu obronnego Cieszyna i zyskał charakterystyczną nazwę „Młynówka”. W jego pobliżu niedługo potem
powstały: młyn, łaźnia, a także i rzeźnia. W następnej
kolejności osiedlili się tutaj rzemieślnicy, a więc tkacze,
sukiennicy, garbarze oraz kowale dla których bliski dostęp do wody był bardzo istotny. Z czasem miasto zaczęło się rozwijać, a w tym miejscu powstała urokliwa,
zabytkowa uliczka.

W połowie ubiegłego wieku zaczęto tę okolicę nazywać „Cieszyńską Wenecją”. Skojarzenie to nie jest bezzasadne: w podobny sposób ulokowane są zabytkowe
doły nad sławnym włoskim kanałem. Dzięki temu, że
ulica Przykopa zapewnia sporo cienia, jest to idealne
miejsce na spacery nawet w wysokich temperaturach.
To właśnie tu znajdują się klimatyczne restauracje, kawiarnie, jak również galerie. Ze względu na intensywną,
otaczającą całość zieleń, warto się wybrać w to miejsce zwłaszcza wiosną i latem, kiedy to przyroda wybudzi się już do życia.

Adres/Adresa: ul. Pr z ykopa, 43-400 C iesz yn
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ca Przykopa
Ulica Przykopa, nazývaná aj „Tešínskymi Benátkami“ je
povinným bodom v pláne exkurzie po tomto starodávnom meste. Pred mnohými rokmi, na úpätí vrchu, na
ktorom bolo mesto postavené, vytvorili akýsi umelý kanál, nazývaný aj „priekopou”. Tento kanál sa rýchlo stal
prvkom obranného systému Tešína a získal svoj charakteristické pomenovanie „Młynówka” (Mlynovka).
V krátkom čase v jeho blízkosti vznikli: mlyn, mestské
kúpele a bitúnok. Následne sa tu usídlili remeselníci,
teda tkáči, súkenici, kožiari a kováči, pre ktorých prístup k vode bol rozhodujúci. Ako plynul čas, mesto sa
rozvíjalo a na tomto mieste vznikla očarujúca, historická ulička.

V polovici minulého storočia začali túto lokalitu volať
„Tešínskymi Benátkami”. Toto porovnanie nie je neodôvodnené: podobným spôsobom sú umiestnené historické domy pri slávnom talianskom kanále. Vďaka tomu,
že ulička poskytuje dosť tieňa, je miestom prechádzok
aj v horúčavách. A tak sa tu nachádzajú klimatizované
reštaurácie, kaviarne, ako aj galérie. Keďže všetko to
je obkolesuje intenzívna zeleň, oplatí sa prísť na toto
miesto najmä na jar a cez leto, keď sa príroda prebúdza
do nového života.
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Rynek
Mówi się, że to jeden z najładniejszych i najbardziej zadbanych rynków w Polsce. I trudno temu zaprzeczyć.
Rynek w Cieszynie to miejsce, w którym można odbyć
podróż przez kilka epok, w tym renesans, barok, klasycyzm, a nawet modernizm. W stylach charakterystycznych dla tych okresów zbudowano znajdujące się na
nim obiekty lub też poszczególne ich elementy, które
nadają całości unikalnego charakteru.
Rynek w Cieszynie został założony pod koniec XV w.
Do dziś jest on centralnym punktem miasteczka i to

właśnie on wyznacza główne miejsce tutejszych spotkań. Jest to przestrzeń, w której czuć oddech historii
i od której zaczyna się zwykle zwiedzanie Cieszyna.
W samym jej środku usytuowana jest fontanna, a raczej studnia z figurą Św. Floriana, pochodząca jeszcze
z XVII w. Wiele wieków temu była ona elementem wodociągu miejskiego. Na Rynku stoją też piękne huśtawki, a także wiele budynków, które opisujemy szczegółowo w osobnych tekstach, a więc np. Ratusz, Dom
Narodowy czy też Hotel Pod Brunatnym Jeleniem.

Rínok – hlavné námestie
Hovorí sa, že jedným z najkrajších i najlepšie udržiavaných mestských hlavných námestí v Poľsku, a toto je
ťažko poprieť. Rínok v Tešíne je miestom, kde môžete
absolvovať cestu v čase niekoľkými epochami, v tom
epochy renesancie, baroka, klasicizmu a aj modernizmu. V štýloch, ktoré sú charakteristické pre tieto
obdobia boli postavené budovy na námestí alebo ich
jednotlivé prvky, ktoré pridávajú tomuto celku osobitý
unikátny charakter.
Rínok v Tešíne bol založený pod koniec 15.storočia.
Dodnes je centrálnym bodom mestečka a miestom najčastejšie ako miesto stretnutia. Je to priestor, v ktorom
cítite dych dejín a od ktorého sa obvykle začína prehliadka Tešína. Úplne uprostred sa nachádza fontána,
presnejšie studňa so sochou sv. Floriána, pochádzajúca ešte z 17.storočia. Pred mnohými storočiami bola súčasťou mestského vodovodu. Na Rínku sú umiestnené
krásne hojdačky, domy okolo námestia a v okolí opisujeme podrobne v osobitných textoch, ako napr. Radnica, Národný dom alebo Hotel pod hnedým jeleňom.

Adres/Adresa: Rynek , 43-400 C iesz yn
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Poczta
Zjawiskowa kamienica przy ul. Rynek 13 to budynek,
który trudno przeoczyć. Został on wzniesiony w 1910 r.,
w stylu secesyjnym, w jego wiedeńskiej odmianie.
Usytuowany został w północnej pierzei Rynku. Jego
imponujący wygląd miał podkreślić rangę gmachu. Na
parterze znajdowała się siedziba poczty, na pierwszym
piętrze – mieszkania jej pracowników oraz kancelarie,
natomiast na drugim – mieszkanie naczelnika poczty
oraz apartamenty dla turystów.

Budynek powstał na miejscu wyburzonego klasztoru
i szpitala elżbietanek. Ciekawostką jest to, że od samego początku kamienica wyposażona była w nowoczesne, centralne ogrzewanie. Kiedy w 1918 r. po wielu
latach Cieszyn powrócił do Polski, z budynku zdjęto
od razu dwugłowego orła austriackiego oraz niemiecki
napis „K.K. Post”. Podczas II wojny światowej kamienica została zniszczona jedynie w niewielkim stopniu.
Po jej zakończeniu podjęto remont – wprowadzono
wówczas różne zmiany, przy czym wiele z nich jest
nieodwracalnych.

Pošta

Budiaci pozornosť meštiansky dom na ul. Rynek 13 to budova, ktorú ťažko prehliadnete. Bol postavený v roku
1910, v štýle secesie, v jej viedenskej obdobe. Je umiestnený v severnej častí námestia. Jeho impozantný vzhľad
mal zdôrazniť význam objektu. Na prízemí sa nachádzalo sídlo pošty, na prvom poschodí- byt pre jej pracovníkov
a kancelárie, na druhom poschodí – byt náčelníka pošty a apartmány pre turistov.
Budova vznikla na mieste zbúraného kláštora a nemocnice alžbetínok. Zaujímavosťou je, že od samého začiatku
bol dom vybavený moderným ústredným kúrením. Keď v roku 1918 bol Tešín po mnohých rokov vrátený Poľsku,
sňali z budovy dvojhlavého rakúskeho orla a nemecký nadpis „K.K. Post”. Počas 2.svetovej vojny dom bol zničený
iba v neveľkom rozsahu. Po skončení vojny v budove sa uskutočnili obnovovacie práce – zaviedli sa rôzne zmeny,
pri čom mnohé z nich nezvratné.
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Kamienica Konczakowskich
Renesansowo-barokowa Kamienica Konczakowskich składa się z dwóch budynków, które złączone zostały ze
sobą najpewniej w XVII w. – wówczas właściciele dokupili przylegający do niej narożny dom. W XVI w., kiedy wybuchł pożar, drewniany budynek uległ zniszczeniu i na jego miejscu stanął renesansowy dom podcieniowy. Jest
on jednym z bardzo nielicznych budynków, który z tych czasów zachował swoją pierwotną konstrukcję. Do wykonania kamienicy Konczakowskich wykorzystano kamień i cegłę.
Rodzina Konczakowskich przejęła kamienicę dopiero pod koniec XIX w. Na pierwszym piętrze mieściło się wówczas jej prywatne muzeum, wraz z kolekcją wyrobów artystycznych, różnego rodzajów broni, mebli oraz albumów.
Stosunkowo niedawno odkryto tu nadproża portali z gmerkiem, czyli znakiem rodzinnym, który umieszczano niegdyś na rozmaitych przedmiotach. Prawdopodobnie należał on do tutejszych właścicieli. Kolejnym odkryciem
były fragmenty polichromii, pochodzące najpewniej z epoki renesansu. Dziś w budynku znajduje się elegancka
restauracja z salami bankietowymi.

Meštiansky dom Konczakowskich
Renesančno-barokový meštiansky dom Konczakowskich sa v skutočnosti skladá z dvoch budov, ktoré
boli spojené pravdepodobne v 17.storočí – vtedy majitelia prikúpili rohový dom priliehajúci k ich domu. V 16.
storočí, keď prepukol požiar, drevená budova bola zničená a na jej mieste postavili renesančný dom s podlubím. Je jedným z nemnohých domov, ktoré si zachovali
prvotnú konštrukciu z tých čias. Na stavbu domu Konczakowskich použili kameň a tehlu.

Rodina Konczakowskich prevzala budovu až pod koniec 19.storočia. Na prvom poschodí sa vtedy nachádzalo ich súkromné múzeum s kolekciou umeleckých
výrobkov, rôzneho druhu zbraní, nábytku a albumov.
Pomerne nedávno boli tu odkryté preklady portalov
s erbom, rdinným znakom, ktorý sa kedysi umestňoval na rôznych predmetoch. Pravdepodobne patril
tunajším majíteľom. Ďalším objavom boli fragmenty
polichrómie pochádzajúce s najväčšou pravdepodobnosťou z epochy renesancie. Dne je v budove nóblesná
reštáracia s banketovými sálami.

Adres/Adresa: Rynek 19, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 518 6 43 890
https ://kamienica-konczakow skich.pl/

- 44 -

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

euroregion-beskidy.pl

Na st yku kultur/Na rozhraní kultúr | Ciesz yn/Tešín

- 45 -

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ion-beskidy.pl
Hotel pod Brunatnym Jeleniem
Usytuowany na Rynku Hotel pod Brunatnym Jeleniem
pod wieloma względami przypomina austriackie budowle. To z kolei sprawia, że bez problemu można tu
poczuć atmosferę dawnej Europy Habsburgów. Przed
laty faktycznie mieścił się tu hotel, który odwiedzała
wiedeńska elita oraz rozmaici władcy i książęta, jak np.
cesarz austriacki Józef II, car Rosji Aleksander, Maria
Teresa czy też książę Józef Poniatowski.
Luksusowy Hotel Pod Brunatnym Jeleniem otwarto
w 1910 r. Okazały budynek jest prawdziwą wizytówką

cieszyńskiego Rynku. Wzniesiony został w stylu wiedeńskiego neobaroku, na podstawie projektu Kiliana
Köhlera. Początkowo, na jego miejscu znajdowały się
dwie XVI-wieczne posesje. Budynek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Oprócz 67 pokoi hotelowych,
znajdowały się tutaj: sala balowa i koncertowa, kręgielnia, a nawet salon dla dam. Tutejsza restauracja słynęła
z typowych dla Austrii ciast, deserów i kawy. W latach
90. hotel został sprzedany, a jego pokoje przekształcono w nowoczesne apartamenty.

Adres/Adresa: Rynek 20, 43-400 C iesz yn
Telefon/Telefón: +4 8 503 139 161
http://www.apar tamentcesarski.pl/index .html
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Hotel pod hnedým jeleňom
Stojací na Rínku Hotel pod hnedým jeleňom v mnohom pripomína rakúske hotely. Pred rokmi tu skutočne bol hotel, ktorý navštevovala viedenský elita
a rôzni panovníci a kniežatá, ako napr. rakúsky cisár
Jozef II, ruský cár Alexander, Mária Terézia, či knieža
Józef Poniatowski.
Luxusný Hotel pod hnedým jeleňom otvorili v roku 1910.
Majestátna budova je ozajstnou vizitkou tešínskeho
Rínku. Bola postavená v štýle viedenského novobaroku

na základe projektu Kiliana Köhlera. Zo začiatku sa na
jeho mieste nachádzali dve nehnuteľnosti zo 16. storočia. Budova niekoľkokrát menila majiteľov. Okrem
67 hotelových izieb sa tu nachádzali: banketová a koncertná sála, kolkáreň, a dokonca dámsky salón. Tunajšia reštaurácia bola vychýrená kvôli typickým pre Rakúsko zákuskami, dezertmi a kávou. V 90-tých rokoch
bol hotel predaný a jeho pokoje prerobené na moderné
apartmány.
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S t u d n i a Tr z e c h B r a c i
Studnia Trzech Braci to bez wątpienia jeden z najważniejszych symboli Cieszyna, który wiąże się z legendą
o powstaniu miasta w 810 r. Według niej, dawno temu
istniał gród, który miał być siedzibą księcia Leszka.
Pewnej nocy dostrzegł on zachodzie trzy gwiazdy, które – jak stwierdził – mogły symbolizować trzech jego
synów: Bolka, Leszka, jak również i Cieszka. Postanowił on posłać ich na zachód, przy czym każdy z nich
miał pójść w kierunku innej, konkretnej gwiazdy.
W pewnym momencie, podczas wędrówki, Leszek –
będąc bardzo spragnionym – zaczął szukać wody w lesie. Po trudnych poszukiwaniach udało mu się ją zna-

leźć u stóp pewnego wzgórza. Postanowił on wówczas
zadąć w róg – tak, aby usłyszeli go inni bracia. I tak się
stało: do Leszka wkrótce dołączył Bolek, a następnie
również i Cieszko. Od radości, która zapanowała podczas spotkania, postanowili oni założyć w tym miejscu
gród oraz nazwać go Cieszynem. Na miejscu źródełka
miała z kolei powstać Studnia Trzech Braci. W średniowieczu służyła ona dominikanom, natomiast w XIX w.
odbudowano zabytek i zabezpieczono go neogotycką
altaną. Według legendy należy do niej wrzucać monety,
aby – tak jak w przypadku trzech braci – znów się tu
kiedyś znaleźć.

Studňa troch bratov
Studňa troch bratov je bezpochyby jedným z najdôležitejších symbolov Tešína, ktorý sa spája s legendou
o vzniku mesta v 810 roku. Podľa nej kedysi dávno existoval hrad, ktorý mal byť sídlom princa Leška. Jednej
noci uvidel on na západe tri hviezdy, ktoré – podľa jeho
mienky – mohli predstavovať jeho troch synov: Bolka,
Leška a Češka. Rozhodol sa ich poslať na západ, pričom každý z nich mal ísť iným smerom, takým ktorý mu
ukazuje jedna z hviezd.
V určitom momente tejto vandrovky sa Lešek citil veľmi
smädný a začal hľadať vodu v lese. Po ťažkom hľadaní
sa mu podarilo ju nájsť na úpätí istého vršku. Vtedy sa
rozhodol zafúkať na roh – dať znamenie, aby ho počuli
ostatní bratia. &a tak sa aj stalo: k Leškovi sa zakrátko pripojil Bolek a napokon aj Češko. Od radosti zo
stretnutia sa bratia rozhodli založiť na tom mieste hrad
a pomenovať ho Tešínom. Na mieste prameňa mala
vzniknúť Studňa troch bratov. V stredoveku slúžila dominikánom, následne v 19.storočí pamiatka bola obnovená a zabezpečená novogotickým altánom. Podľa legendy treba do nej hádzať mince, aby – tak, ako to bolo
v prípade troch bratov – sa tu niekedy ocitnúť znova.

Adres/Adresa: Tr zech Braci, 43-400 C iesz yn
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Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau to najbardziej rozpoznawalne
miejsce ludobójstwa na całym świecie, będące symbolem Holokaustu. Pokazuje ono okrucieństwo, które
miało miejsce podczas II wojny światowej. Auschwitz
był największym nazistowskim obozem koncentracyjnym, który został założony jako obóz pracy w 1940 r.
Zgładzono w nim prawie półtora miliona ludzi, głównie
Żydów, ale też Polaków, Romów oraz reprezentantów
innych narodowości, w tym Niemców i Austriaków.
Głód, terror, eksperymenty medyczne, niewolnicza praca, egzekucje – z tym na co dzień musieli zmagać się

mieszkańcy obozu. Na miejscu można dowiedzieć się
o dawnych zasadach jego funkcjonowania oraz poznać
relacje i wspomnienia świadków. Na własne oczy można
też zobaczyć krematoria, pozostałości po komorach gazowych oraz ścianę, przy której rozstrzeliwano więźniów.
To jedno z niewielu miejsc, które z pewnością powinien
odwiedzić każdy Polak. Każdego roku przybywają tu
ponad dwa miliony ludzi. W 1979 r. miejsce to zostało
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Wstęp do niego jest bezpłatny, jednak aby tu wejść, należy wcześniej zarezerwować odpowiedni termin.

Pamätné miesto Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau je tým najviac rozoznateľným vyhladzovacím miestom na celom svete, ktoré je symbolom Holokaustu. Ukazuje krutosť, ktorá sa odohrávala
2.svetovej vojny. Auschwitz bol najväčším nacistickým
koncentračným táborom, ktorý bol v roku 1940 založený ako pracovný tábor. Bolo v ňom vyhladených blízko
poldruha milióna ľudí, hlavne Židov, ale aj Poliakov, Rómov a ľudí inej národnosti, v tom Nemcov a Rakúšanov.
Hlad, týranie, lekárske pokusy, otrocká práca, popravy – s týmto museli denne zápasiť obyvatelia tábora.
Na tomto mieste sa môžete dozvedieť o vtedajších zá-

sadách fungovania tábora a zoznámiť sa s výpoveďou
a spomienkami svedkov. Možno na vlastné oči uvidieť
krematória, zvyšky po plynových komorách a stenu,
pri ktorej popravovali väzňov zastrelením. To jedno
z nemnohých miest, ktoré by mal navštíviť každý Poliak. Každoročne tu prichádza vyše dvoch miliónov ľudí.
V 1979 roku miesto bolo zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Vstup je bezplatný, avšak, aby
ste mohli doň vojsť je potrebné si rezervovať vopred
termín návštevy.

Adres/Adresa: Więźniów Oświęcimia 20, 3 2-603 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 4 4 80 00
http://www.auschwit z .org/
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Zamek
Los nigdy nie był łaskawy dla zamku w Oświęcimiu. Został on zbudowany już w czasach średniowiecza, jednak wielokrotnie był on niszczony, palony, zdobywany.
Obecny budynek składa się m.in. z wzniesionej w XIII
w. wczesnogotyckiej wieży typu begfried, która należy do najwcześniejszych budowli ceglanych na terenie
Małopolski. Służyła ona celom obronnym. Drugim jej
elementem jest dwupiętrowy budynek, który powstał
na planie prostokąta. Trzeci element, który powstał
w I połowie XX wieku, na miejscu starej zabudowy, łączy opisaną więżę z budynkiem.

Usytuowana na szczycie wzgórza budowla wielokrotnie poddawała się siłom natury. Przykładowo, w XIX w.
Soła podmyła wzgórze zamkowe, niszcząc w ten sposób dużą część zabytku, która trafiła do rzeki. W przeszłości mieszkali w zamku książęta oświęcimscy oraz
kasztelani. W tym momencie budowla prezentuje się
rewelacyjnie, a to za sprawą niedawnych remontów.
W 2010 r. otworzono w zamku muzeum, w którym
można sporo dowiedzieć się na temat samego Oświęcimia. Od 2020 r. można zwiedzać tu również tunele
pod zamkiem.

Adres/Adresa: Zamkowa 1, 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 42 4 4 27
https ://muzeum-zamek .pl/
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mok
Osud nikdy nebol vľúdny pre zámok v Osvienčime. Bol
postavený už v stredoveku, no mnohokrát bol zničený,
spálený, dobytý. Súčasný objekt sa skladá o. i. z postavenej v 13.storočí ranogotickej veže typu begfried, ktorá patrí k najvčasnejším tehelných stavbám na teréne
Malopoľska. Veža slúžila na obranné účely. Druhým
prvkom je dvojpodlažná budova o pôdoryse obdĺžnika. Tretí prvok, ktorý vznikol v 1.polovine 20.storočia
na mieste starých múrov, spája opísanú vežu s budovou zámku.

Umiestnená na vrchole vršku bola táto budova mnohokrát vydaná napospas prírodným živlom. Na príklad,
v 19.storočí rieka Sola podplavila zámocký vrch ničiac
takto veľkú časť pamiatky, ktorá sa zrútila do rieky.
V minulosti bývali na zámku osvienčimskí kniežatá
a kasteláni. Dnes sa budova prezentuje priam senzačne, a to vďaka nedávnym rekonštrukciám. V roku 2010
bolo v zámku otvorené múzeum, v ktorom je možné sa
veľa dozvedieť o samotnom Osvienčime. Od roku 2020
sú sprístupnené pre návštevy aj tunely pod zámkom.

Muzeum Zamek

Múzeum Zámok

Warto zajrzeć do wyżej wspomnianego już oświęcimskiego zamku, gdzie na parterze działa Muzeum
Zamek. Powstało ona na bazie eksponatów znajdujących się w Zbiorach Historyczno-Etnograficznych,
które funkcjonowały w latach 1993-2009. Prezentują
one osiem wieków historii Oświęcimia i okolic – można
powiedzieć, że jest to prawdziwa miejscowa perełka.
W nowocześnie zaaranżowanym muzeum można znaleźć rozmaite pamiątki i archiwalne zdjęcia. W sumie
znajduje się w nim ponad 1300 różnych eksponatów.
Bardzo dużą część kolekcji stanowią przedmioty przekazane przez osoby prywatne.
Historia samych Zbiorów Historyczno-Etnograficznych
sięga lat 30. XX w., kiedy to po raz pierwszy zorganizowano wystawę poświęconą historii Oświęcimia. Następnie, po II wojnie światowej, cenne eksponaty udało
się pozyskać Towarzystwu Miłośników Ziemi Oświęcimskiej. Później kolekcja coraz bardziej się rozrastała.
Warto dodać, że Muzeum Zamek ma jedną ze swoich
filii również w Starym Ratuszu – szczegółowo opisaliśmy to miejsce w osobnym tekście, poświęconemu
historii Ratusza. Zainteresowani turyści mogą w muzealnym sklepiku kupić wybrane drobiazgi, związane
z historią Oświęcimia.

Stojí za to navštíviť spomínaný zámok v Osvienčime,
kde sa na prízemí nachádza Múzeum Zámok. Vzniklo na základe exponátov z Historicko-etnografických
zbierok, ktoré tu fungovali v rokoch 1993-2009. Predstavujú osem storočí dejín Osvienčimu a okolia - dá sa
povedať, že ide o skutočný miestny klenot. V moderne
upravenom múzeu nájdete rôzne suveníry a archívne
fotografie. Celkovo existuje viac ako 1 300 rôznych exponátov. Veľkú časť zbierky tvoria predmety darované
súkromnými osobami.
Samotné dejiny á história exponátov z Historicko-etnografických zbierok siaha do 30. rokov 20. storočia, kedy
sa po prvýkrát usporiadala výstava venovaná histórii
Osvienčimu. Potom, po druhej svetovej vojne, sa Spoločnosti milovníkov osvienčimskej zeme podarilo získať
cenné exponáty. Neskôr sa zbierka čoraz viac rozrastala. Za zmienku stojí, že zámkové múzeum má jednu
zo svojich pobočiek aj v Starej radnici - toto miesto
sme podrobne opísali v samostatnom texte venovanom histórii radnice. Záujemcovia si môžu v múzejnom
obchode kúpiť vybrané predmety spojené s históriou
Osvienčimu.
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Tu n e l e p o d z a m k i e m
Dwa tunele pod zamkiem to nowa atrakcja na terenie
Oświęcimia, którą można zwiedzać od 2020 r. - mimo że
istnieją już one od dawna. Pierwszy z nich powstał najpewniej na przełomie XVIII i XIX w., w czasach zaboru
austriackiego. Drugi natomiast pamięta czasy II wojny
światowej – został wydrążony wówczas przez Niemów.
Podczas okupacji oba tunele pełniły funkcję schronów
przeciwlotniczych. Przez długi czas, ze względów związanych z bezpieczeństwem, nie były one udostępnione
dla zwiedzających.
Na specjalnie przygotowanej w tunelach trasie historycznej pt. „Gra o niepodległą” zwiedzający mogą
przenieść się w czasy I wojny światowej. Składa się
ona z licznych prezentacji multimedialnych, jak również
i quizów. Całości dopełnia krótki film o oświęcimskiej
rodzinie, biorących udział w konfliktach zbrojnych,
których celem była walka o niepodległość. Na trasie
uwzględnione zostały również elementy związane z historią Oświęcimia. Wszystko sprawia, że jest to miejsce, które docenią nie tylko dorośli, ale i dzieci.

Tu n e l y p o d z á m k o m
Dva tunely pod zámkom sú novou atrakciou Osvienčimu, sprístupnenou od roku 2020 – napriek tomu,
že existujú už oddávna. Prvý z nich vznikol z najväčšou pravdepodobnosťou na prielome 18. a 19. storočia, počas rakúskej nadvlády. Druhý pamätá časy
2. svetovej vojny – vtedy ho prekopali Nemci. Počas
okupácie oba tunely slúžili ako protiletecký kryt. Po
dlhú dobu neboli sprístupnené verejnosti s ohľadom
na bezpečnosť.
Na špeciálnej historickej trase pripravenej v tuneloch,
s názvom „Hra o nezávislú”, sa môžu návštevníci preniesť do čias 1.svetovej vojny. Hra sa skladá z mnohých
multimediálnych prezentácií, ako aj z kvízov. Celok doplňuje krátky film o osvienčimskej rodine, o ľuďoch,
ktorí sa zúčastnili zbrojných konfliktov zacielených na
boj o nezávislosť. Na trase sú zohľadnené aj prvky spojené s históriou Osvienčimu. Toto všetko ako celok privoláva záujem a rešpekt zároveň zo strany dospelých
ako aj detí.

Adres/Adresa: Zamkowa 1, 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 42 4 4 27
https ://muzeum-zamek .pl/
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plica św. Jack a
Kaplica św. Jacka to gotycki budynek sprzed siedmiu
wieków. Jako jedyny zachował się z dawnego zespołu
klasztornego dominikanów. Zbudowany został XIV w.
i na samym początku pełnił rolę kapitularza – miejsca,
w którym odbywały się zebrania zakonników. W XVI w.
przekształcono go na kaplicę pod wezwaniem św. Jacka
Odrowąża. Pod jego posadzką znajduje krypta, w której
najpewniej pochowano parę książęcą, zamieszkującą
niegdyś Oświęcim – Władysława i Eufrozynę.
Ślady historii można zauważyć także wewnątrz kaplicy,
np. w postaci epitafium z czarnego marmuru, poświęconego Mikołajowi z Mstowa, który poległ podczas
potopu szwedzkiego. Na uwagę zasługuje również
XIX-wieczny witraż, na którym umieszczony jest polski
napis „Św. Jacek”, mimo że wykonany on został podczas zaborów przez pracownię z Innsbrucku. W XIX
w. zakonnicy musieli opuścić tutejszy klasztor, a jego
budynek zaczął pełnić rolę magazynu. Niedługo potem
wykupiono go jednak od kupców żydowskich, a następnie – odrestaurowano.

K a p l n k a s v. J a c k a
Kaplnka sv. Jacka predstavuje gotickú stavbu spred
siedmich storočí. Zachovala sa ako jediná z dávneho
kláštorného komplexu dominikánov. Kláštor bol postavený v 14.storočí a na samom začiatku budova slúžila
ako kapitula – miesto, kde sa konali stretnutia rehoľníkov. V 16.storočí ho prestavali na kaplnku pod patronátom sv. Jacka Odrowąża. Pod jeho podlahou sa nachádza krypta, v ktorej je zrejme pochovaný kniežací pár,
ktorý kedysi v Osvienčime býval – Vladislav a Eufrozina.
Stopy histórie si možno všimnúť aj v interiéri kaplnky
v podobe epitafu z čierneho mramoru, venovaného
Mikulášovi z Mstova, ktorý padol počas švédskeho nájazdu. Hodný záujmu je aj vitráž z 19.storočia, na ktorej
je umiestnený poľský nápis „Sv. Jacek”, napriek tomu,
že bola zhotovená počas nadvlády troch mocností nad
Poľskom v ateliéri v Innsbrucku. V 19.storočí rehoľa musela opustiť tunajší kláštor a jeho budova bola určená
na sklad. Onedlho potom bola budova odkúpená od židovských obchodníkov a obnovená.

Adres/Adresa: Wład y sława Jagiełł y 10, 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: 3 3 8 4 4 01 02
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Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
W pobliżu oświęcimskiego Rynku usytuowany jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wyróżnia się on m.in. za sprawą wysokiej wieży, dzięki której
można go dostrzec nawet z daleka. Pierwsza świątynia
znajdowała się w tym miejscu w XII w., jednak nie dotrwała do dzisiejszych czasów – spalili ją Tatarzy w 1241
r. Następnie stanął tu kolejny, murowany budynek, ale
także i on nie przetrwał do dziś. Opisywał go natomiast
sam Jan Długosz. Podczas II wojny światowej siedzibę przykościelnej plebanii przejęło gestapo, natomiast
po jej zakończeniu mieścił się w niej Powiatowy Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego.

Kościół był wielokrotnie niszczony i przebudowywany.
Obecny jego gmach został wzniesiony w XVI w., a swoją finalną formę uzyskał w 1881 r. Trójnawowa budowla,
ze stiukowymi dekoracjami, zachwyca późnobarokowym ołtarzem, portalem z XVI w. oraz dwoma unikalnymi krucyfiksami. Kierując się w stronę prezbiterium,
można zauważyć też marmurową chrzcielnicę z metalową pokrywą – powstała ona w XVII w. W środku warto zwrócić uwagę na tablice pamiątkowe oraz liczne
epitafia, wykonane również z marmuru.

Kostol nanebovzatia Panny Márie
V blízkosti osvienčimského Rínku stoji Kostol nanebovzatia Panny Márie. Kostol vyčnieva spomedzi iných
budov najmä vďaka vysokej veži, ktorú je možné spozorovať aj z diaľky. Prvý chrám sa nachádzal na tomto mieste v 13.storočí, no nepretrval do dnešnej doby
– spálili ho Tatári v 1241 roku. Následne bol postavený
ďalší, murovaný, ale ani on nepretrval do dnes. Opisoval ho však už samotný kronikár Jan Długosz. Počas
2.svetovej vojny sídlo fary pri kostole obsadilo gestapo, a po skončení vojny sa tu nachádzal Okresný úrad
Štátnej bezpečnosti.
Kostol bol mnohokrát zničený a prestávaný. Súčasná
budova bola postavená v 16.stročí, a finálnu podobu
získala v roku 1881. Trojloďová budova, so šťukovou
výzdobou, uchvacuje neskorobarokovým oltárom, portálom zo 16.storočia a dvomi unikátnymi krucifixami.
Smerujúc pohľad k presbytériu môžete spozorovať
mramorovú krstiteľnicu s kovovým krytom – pochádza
zo 17.storočia. V interiéri hodno venovať pozornosť pamiatkovým tabuliam a mnohým epitafom vyrobeným
z mramoru.

Adres/Adresa: Generała Jarosława Dąbrow skiego 5A , 32-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 42 28 66
https ://parafiaoswiecim.pl/
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Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych to kościół
słynący z prawdziwych cudów. Początki jego powstania nie budzą zdumienia, zaskakujące jest jednak to,
co stało się potem. W XIV w. zbudowano świątynię dla
tutejszych dominikanów – na ziemie cieszyńskie sprowadził ich książę Mieszko. W XVII w. przebudowano ją,
a jej wnętrze zostało zaaranżowane w stylu renesansowym. W XIX w, kiedy kościół był w rękach zaborców,
został zniszczony. Pewnego dnia, podczas procesji Bożego Ciała, miała się na jego ruinach objawić jednak
Matka Boska, co z kolei stało się impulsem do jego odzyskania i odbudowy – tak też się stało.
Na początku XX w. zbudowano po zachodniej stronie
kościoła oktogon, czyli przylegający do niego budynek,
w którym miała pierwotnie znajdować się wieża zegarowa – nigdy to jednak nie nastąpiło. W czasie II wojny
światowej Niemcy postanowili umieścić w tym miejscu swój kinoteatr. W 1944 r. amerykański bombowiec,
najpewniej przypadkowo, spuścił bombę, która ów budynek zniszczyła. Mówi się, że nastąpił wówczas cud,
ponieważ w efekcie nie ucierpiał sam kościół. Jedyna
zmiana, jaka wtedy nastąpiła, to przesunięcie ołtarza
z wizerunkiem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zaledwie o kilka metrów.

Adres/Adresa: Wład y sława Jagiełł y 8/10, 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 42 29 19
http://sank tuarium-oswiecim.pl/
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stol Panny Márie, Pomocnice kresťanov
Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov preslávený
ozajstnými zázrakmi. Začiatky jeho vzniku nevyvolávajú
úžas, udivujúce je, čo sa stalo potom. V 14.storočí bol
tento chrám postavený pre dominikánov – na tešínske
územie ich doviedol knieža Mieszko. W XVII storočí pri
prestavbe bol jeho interiér vybavený v renesančnom
slohu. V 19.storočí, keď bol kostol v rukách rakúskej
nadvlády, bol zničený. Jedného dňa, počas sprievodu
na sviatok Božieho tela, sa mala v jeho ruinách zjaviť
Božia Matka, čo sa stalo podnetom k znovuzískaniu
a obnoveniu kostola – a tak sa aj stalo.

Začiatkom 20.storočia bol na západnej strane kostola
postavený osemuholník, to je stavba priliehajúca ku
kostolu, v ktorej, podľa prvotného zámeru, mala byť
hodinová veža- avšak sa toto nikdy neuskutočnilo. Počas 2.svetovej vojny Nemci sa rozhodli umiestniť na
tomto mieste svoje kino – divadlo. V roku 1944 americký bombardér, zrejme náhodou, zhodil bombu, ktorá
túto budovu zničila. Hovorí sa, že vtedy nastal zázrak,
pretože v dôsledku bombardovanie neutrpel jedine
kostol. Jedinou zmenou, aká nastala, bolo presunutie
oltára s obrazom Panny Márie Pomocnice kresťanov
len o niekoľko metrov.

Na styku kultur | Oświęcim/Oswienčim

- 59 -

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ion-beskidy.pl
Kościół Matki Bożej Bolesnej
Oświęcim to miasto wielu kościołów. Jednym z tych,
które szczególnie zasługują na uwagę, jest Kościół
Matki Bożej Bolesnej. To jedyna na całym świecie świątynia sióstr serafitek, zgromadzenia, które pojawiło się
w Cieszynie pod koniec XIX w. – wówczas przeniosły
się one na te ziemie z Krakowa. Przyczyniła się do tego
matka Małgorzata Szewczyk, której relikwie do dziś
znajdują się w bocznym ołtarzu kościoła.
Sam budynek świątyni powstał w 1899 r. i ukończony
został w stylu neogotyckim. Ze względu na brak fun-

duszy miał rozpocząć jego budowę na własny koszt
architekt Paweł Müller. Wystrój, ołtarze i rzeźby wykonane zostały z kolei przez Stanisława Majerskiego.
W środku można zauważyć m.in. sklepienie żebrowo-krzyżowe oraz neogotycki ołtarz główny z końca
XIX w. Kościół jest częścią Zespołu Klasztornego Sióstr
Serafitek, w którego skład wchodzi również klasztor
oraz budynek Domu Pomocy Społecznej, który zakonnice prowadzą do dziś.

Adres/Adresa: Plac Tadeusza Kościuszki 8 , 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 42 35 60
http://www. serafitki.pl/s-serafitki/kosciol-w- oswiecimiu
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stol Panny Márie Bolestnej
Osvienčim je mestom mnohých kostolov. Jedným
z nich, ktorý si zaslúži pozornosť, je Kostol Panny Márie
Bolestnej Je to jediný na celom svete kostol rehole Serafínskych dcér Panny Márie Bohorodičky. Táto rehoľa
sa usadila v Tešíne pod koniec 19.storočia – vtedy sa
sestry preniesli na toto územie z Krakova. Pričinila sa
o to matka predstavená Małgorzata Szewczyk, ktorej
relikvie sa dodnes nachádzajú v bočnom oltári kostola.
Samotná budova chrámu vznikla v roku 1899 a bola

dokončená v novogotickom štýle. S ohľadom na nedostatok financií mal začať jeho vystavbu na vlastné náklady architekt Paweł Müller. Výzdobu interiéru, oltáre
a sochy zhotovil Stanisław Majerski. V interiéri možno
zahliadnuť o. i. rebrovo-krížovú klenbu a novogotický hlavný oltár z konca 19.storočia. Kostol je súčasťou
Kláštorného komplexu Serafínskych dcér Panny Márie
Bohorodičky, súčasťou ktorého je aj kláštor a Dom sociálnych služieb, ktorý sestry dodnes vedú.
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Rynek w Oświęcimiu
Ładny i zadbany rynek w Oświęcimiu to idealne miejsce na odpoczynek. W epoce średniowiecza pełnił on
funkcję placu handlowego. Otaczały go wówczas budynki wykonane z drewna, dziś na ich miejscu stoją
murowane kamienice. Najważniejszym i najbardziej
reprezentatywnym budynkiem w tym miejscu jest Ratusz, zbudowany w XIX w. i udekorowany elementami
neogotyckimi. Dziś jest on siedzibą Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej.
Jeszcze do niedawna na Rynku znajdował się dom
handlowy „Tęcza”, który został wybudowany na bunkrze pochodzącym z II wojny światowej. W pewnym

momencie ten niezbyt urodziwy budynek wyburzono
i rozpoczęto rewitalizację całego Rynku Głównego.
Dziś jednym z najbardziej interesujących tutaj zabytków jest Kamienica Ślebarskich, pochodząca z XIX w.
Obecnie mieści się w niej Sąd Rejonowy. W tym samym
stuleciu powstała także historyczna Kamienica nr 11,
a przestronny Rynek zdobi obecnie również współczesna rzeźba Agaty Agatowskiej „bez tytułu”. Z płyty
rynku widoczna jest wieża kościoła Wniebowzięcia
NMP. Kilkaset metrów dalej znajdują się z kolei urokliwe bulwary, na których można się oddać słonecznym
kąpielom.

Rínok – hlavné námestie v Osvienčime
Pekné a udržiavané hlavné námestie v Osvienčime je
ideálnym miestom na odpočinok. V stredoveku slúžilo
ako obchodné námestie. Obklopovali ho vtedy budovy z dreva, dnes sú na ich mieste murované nájomné
domy. Najdôležitejšou a najreprezentatívnejšou budovou na tomto mieste je radnica, postavená v 19. storočí
a zdobená neogotickými prvkami. Dnes je sídlom Spoločnosti milovníkov osvienčimskej zeme.
Donedávna bol na námestí obchodný dom „Tęcza“,
ktorý bol postavený na bunkri z druhej svetovej vojny.

V jednej chvíli bola táto nie príliš pekná budova zbúraná a začala sa revitalizácia celého Hlavného námestia.
Dnes je tu jednou z najzaujímavejších pamiatok dom
Ślebarských z 19. storočia, v ktorom v súčasnosti sídli
Okresný súd. V tom istom storočí bol postavený historický mestský dom č. 11 a priestranné námestie teraz
zdobí aj súčasná plastika Agaty Agatowskej „bez názvu“. Z tržnice je viditeľná veža kostola Nanebovzatia
Panny Márie. O niekoľko sto metrov ďalej sa nachádzajú pôvabné bulváre, kde sa môžete slniť sa.

- 62 -

Na styku kultur | Oświęcim/Oswienčim

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

euroregion-beskidy.pl

Adres/Adresa: Rynek Główny, 3 2-600 Oświęcim
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Cmentarz żydowski w Oświęcimiu
Kolejnym punktem na mapie Oświęcimia, który warto
odwiedzić, jest cmentarz żydowski. Można powiedzieć,
że jest to jeden z najlepiej zachowanych tego typu nekropolii w Małopolsce. Do dziś znajduje się tam około
1000 nagrobków, przy czym można wyróżnić wśród
nich tradycyjne, zwieńczone półkolistym łukiem macewy, obeliski z przełomu XIX i XX w. (które były modne
na terenie monarchii austrowęgierskiej), jak artystyczne, pięknie wykonane stele. Najstarszy nagrobek pochodzi x XVIII w.

Podczas II wojny światowej cmentarz został zniszczony
przez Niemców. W 1980 r. odnowiono i uporządkowano
to miejsce. W 2000 r. pochowano na nim ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, Szymona Klugera.
Przed wizytą w tym miejscu należy poprosić o kluczyk
w Centrum Żydowskim – cmentarz na co dzień jest
bowiem zamknięty. I mimo że usytuowany jest on przy
dość ruchliwej ulicy, po wejściu można odnieść wrażenie bycia w zupełnie innym świecie. Bez wątpienia przypomina on o wielokulturowym dziedzictwie Oświęcimia
– Żydzi mieszkali w nim ponad 400 lat.

Adres/Adresa: W y sokie Br zegi 1, 3 2-600 Oświęcim
tel.: +4 8 510 7 81 199
https ://ajcf.pl/
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ovský cintorín v Osvienčime
Ďaľším bodom, ktorý sa oplatí navštíviť na mape
Osvienčimu, je židovský cintorín. Dá sa povedať, že je
to jedna z najzachovalejších nekropol tohto typu v Malopoľsku. Dodnes sa tu nachádza asi 1 000 náhrobných kameňov, medzi ktoré patria tradičné polkruhové
matzevoty, obelisky z prelomu 19. a 20. storočia (ktoré
boli v móde v období rakúsko-uhorskej monarchie),
ako aj umelecké, nádherne vyrobené stély. Najstarší
náhrobok pochádza z 18. storočia.

Počas druhej svetovej vojny bol cintorín zničený
Nemcami. V roku 1980 bolo miesto zrekonštruované
a upravené. V roku 2000 tam bol pochovaný posledný židovský obyvateľ Osvienčimu Szymon Kluger. Pred
návštevou tohto miesta si vyžiadajte kľúč v Židovskom
centre - cintorín je každý deň zatvorený. A napriek
tomu, že sa nachádza na dosť rušnej ulici, pri vstupe
máte dojem, že ste v úplne inom svete. Nepochybne
pripomína multikultúrne dedičstvo Osvienčimu - Židia
tam žili viac ako 400 rokov.
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Synagoga Chewra Lomdei Misznajot
Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, w Oświęcimiu znajdowało się około 20 synagog, a 60% mieszkańców stanowili Żydzi. Do dzisiejszych czasów zachowała się tylko jedna synagoga – Chewra Lomdei Misznajot,
która jest dziś częścią Centrum Żydowskiego. Świątynia została wzniesiona w latach 1913-1918. Podczas II wojny
światowej zniszczono jej wnętrze i przeznaczono je na magazyn amunicji. Dziś stanowi ona doskonały przykład
bet midraszu, czyli synagogi z pomieszczeniem przeznaczonym do edukacji religijnej.
W przylegającym do bożnicy budynku znajduje się Muzeum Żydowskie, prezentujące historię Żydów na ziemiach
Oświęcimia. Ekspozycja złożona jest z wielu godnych uwagi fotografii, dokumentów oraz multimediów. Jednym
z elementów muzeum jest zrekonstruowana sala modlitewna. Tuż obok synagogi znajduje się również klimatyczna
kawiarnia Cafe Bergson, która mieści się w domu ostatniego Żyda mieszkającego w Oświęcimiu, Szymona Klugera. Czasem organizowane są w niej wystawy związane m.in. z historią dawnych mieszkańców miasta.
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nagóga Chewra Lomdei Misznajot
Ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny bolo v Osvienčime asi 20 synagóg a 60% jej obyvateľov boli Židia.
Dodnes sa zachovala iba jedna synagóga - Chewra Lomdei Misznajot, ktorá je dnes súčasťou Židovského centra.
Chrám bol postavený v rokoch 1913-1918. Počas druhej svetovej vojny bol jeho interiér zničený a slúžil ako muničný
sklad. Dnes je dokonalým príkladom beth midrash, teda synagógy s miestnosťou určenou na náboženskú výchovu.
V budove susediacej so synagógou sa nachádza Židovské múzeum predstavujúce históriu Židov v Osvienčime.
Výstava pozostáva z mnohých pozoruhodných fotografií, dokumentov a multimédií. Jedným z prvkov múzea je
zrekonštruovaná modlitebňa. Hneď vedľa synagógy sa nachádza aj atmosférická kaviareň Cafe Bergson, ktorá sa
nachádza v dome posledného Žida žijúceho v Osvienčime Szymona Klugera. Niekedy sa tu konajú výstavy súvisiace okrem iného s s históriou bývalých obyvateľov mesta.

Adres/Adresa: pl. K s . Jana Skarbka 5, 3 2-600 Oświęcim
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Pałac Ślubów
Tuż przy bulwarach oraz kilkadziesiąt metrów od klasztoru salezjanów mieści się pełen majestatu i elegancji
Pałac Ślubów. To jednokondygnacyjny budynek, który
z wyglądu przypomina niewielki zamek. Urozmaicony
elementami neorenesansowymi i neobarokowymi oraz
wzbogacony mansardowymi oknami i ryzalitami, prezentuje się bardzo dostojnie. Oko przyciąga m.in. jego
wieża w kształcie piramidalnym, stylizowana na wieżę
zamkową.
Dawniej budynek stanowił willę doktora Antoniego
Ślusarczyka i do czasów II wojny światowej pełnił on
funkcje mieszkalne. Został wzniesiony w latach 19031912, a niedawno go odremontowano. Obecnie w budynku obraduje Rada Miasta Oświęcimia oraz mieści
się Urząd Stanu Cywilnego. Co więcej, we wnętrzu
kryje się piękna sala ślubów – aby ją zobaczyć, trzeba jednak wejść osobnym wejściem, od strony ogrodu.
Warto wspomnieć, że na miejscu dzisiejszego parkingu
również znajdował się dawniej drugi, stylowo zaaranżowany ogród.

Sobášny palác
Hneď vedľa bulvárov a niekoľko desiatok metrov od
saleziánskeho kláštora sa nachádza Sobášny palác
plný majestátu a elegancie. Je to jednopodlažná budova, ktorá vyzerá ako malý hrad. Skrášlený novo renesančnými a neobarokovými prvkami a obohatený o
manzardové okná a avant-corps vyzerá veľmi dôstojne.
Pozornosť priťahuje okrem iného jeho veža v tvare pyramídy, štylizovaná ako hradná veža.
V minulosti bola budova vilou Dr. Antoniho Ślusarczyka
a až do druhej svetovej vojny slúžila ako obytná budova. Bola postavená v rokoch 1903-1912 a nedávno bola
zrekonštruovaná. V súčasnosti je v budove Mestská
rada v Osvienčime a Matričný úrad. Navyše je vo vnútri krásna svadobná sieň - ak ju chcete vidieť, musíte
vstúpiť samostatným vchodom zo záhrady. Za zmienku
stojí, že na mieste dnešného parkoviska sa nachádzala
aj druhá, štýlovo upravená záhrada.

Adres/Adresa: Wład y sława Jagiełł y, 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: 3 3 8 42 94 07
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Kaplica Hallerów w Dworach
Kaplica Hallerów to jeden z najcenniejszych zabytków
architektury cmentarnej Oświęcimia. Usytuowana jest
w dzielnicy Dwory, z dala od centrum miasta. Dawniej
była jednym z elementów zespołu dworskiego, zbudowanego w I połowie XIX w. Jest to okrągła budowla, zwieńczona półkolistą kopułą. Wzniesiona została
w stylu klasycystycznym i miała być przeznaczona na
rodzinne mauzoleum. W jej krypcie znajdują się prochy rodziny Hallerów. Ostatni jej członek został tu pochowany w 1972 r., natomiast kaplicę odrestaurowano
w 2009 r.

We wnętrzu umieszczona jest m.in. tablica poświęcona
Cezaremu Hallerowi de Hallenburg, kapitanowi Wojska
Polskiego, który zginął podczas walk o Śląsk Cieszyński. Zabytkowa kaplica umiejscowiona została w parku
krajobrazowym, który powstał na terenie dawnej wsi
Dwory. Wygląd tego miejsca urozmaicają takie drzewa,
jak: lipy, akcje, dęby, graby, cyprysy, a nawet modrzewie. W parku zachowany został historyczny, pierwotny
układ kompozycyjny.

Kaplnka Hallerovcov vo Dworach
Kaplnka Hallerovcov je jedna z najcennejších pamiatok cintorínskej architektúry v Osvienčime. Nachádza
sa vo štvrti Dwory, ďaleko od centra mesta. Predtým
to bola súčasť komplexu kaštieľa postaveného v prvej
polovici 19. storočia. Je to kruhová stavba zakončená
polkruhovou kupolou. Bola postavená v klasickom štýle a mala sa používať ako rodinné mauzóleum. V jeho
krypte sa nachádza popol rodiny Hallerovcov. Posledný
jej člen tu bol pochovaný v roku 1972 a kaplnka bola
obnovená v roku 2009.

Vo vnútri sa nachádzajú okrem iného pamätná tabuľa
venovaná Cezarymu Hallerovi de Hallenburgovi, kapitánovi poľskej armády, ktorý zahynul počas bojov o
Těšínske Sliezsko. Historická kaplnka sa nachádza v
krajinnom parku, ktorý vznikol v bývalej dedine Dwory.
Vzhľad tohto miesta spestrujú stromy ako: lipy, kmeňové rastliny, duby, hraby, cyprusy a dokonca aj červené
smreky. V parku sa zachovala historická, pôvodná kompozícia.

Adres/Adresa: 3 2-600 Oświęcim
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Fresk sufitowy w Oświęcimskim
Centrum Kultury
Sala widowiskowa Oświęcimskiego Centrum Kultury została ozdobiona oryginalnym freskiem, który do
dziś jest jednym z największych w całej Europie. Kompozycję malarską stworzył w 1959 r. światowej sławy
artysta, Witold Kaczanowski – wówczas budynek był
siedzibą Zakładowego Domu Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim. Dzieło malarza zajmujące ponad
4 tysiące stóp kwadratowych miało być swego rodzaju
hołdem złożonym ofiarom Holokaustu.
Niektóre elementy malowidła ściennego podświetlane
były od tyłu lampami, które odsłaniały sylwetki namalowanych ludzi, widzianych od tyłu. Oświetlenie jednak
stopniowo się zmieniało, co dawało wrażenie, jakby
malowidło było w ciągłym ruchu. Niestety, lampy usunięto w 1961 r., przez co koncepcja artysty nie została w pełni zrealizowana. Fresk był jedną z pierwszych
prac artysty, którą wykonał tuż po ukończeniu studiów.
Wciąż uznaje ją jednak za jedną z najważniejszych. Bez
wątpienia zachwyca ona do dziś oryginalną kolorystyką, pięknym rysunkiem oraz monumentalną formą.

Stropná freska v Osvienčimskom
kultúrnom centre
Sálu predstavenia kultúrneho centra v Osvienčime zdobila originálna freska, ktorá dodnes patrí k najväčším
v Európe. Maliarsku kompozíciu vytvoril v roku 1959
svetoznámy umelec Witold Kaczanowski - v tom čase
bola budova sídlom Podnikového kultúrneho strediska
Chemických závodov Osvienčim. Maliarovo dielo s rozlohou viac ako 4 000 štvorcových stôp malo byť akousi
poctou obetiam holokaustu.
Niektoré prvky nástennej maľby boli zozadu osvetlené
lampami, ktoré odhaľovali siluety maľovaných ľudí pri
pohľade zozadu. Osvetlenie sa však postupne menilo
a budilo dojem, že obraz je v neustálom pohybe. Bohužiaľ, lampy boli odstránené v roku 1961, takže umelcov
koncept nebol úplne dokončený podľa jeho predstáv.
Freska bola jedným z prvých umelcových diel, ktoré vytvoril hneď po ukončení vysokej školy. Stále ho
však považuje za jeden z najdôležitejších. Nepochybne
dodnes zaujme originálnymi farbami, nádhernou kresbou a monumentálnou formou.

Adres/Adresa: Jędr zeja Śniadeckiego 24 , 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 42 25 7 5
http://www.ock .org.pl/
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tusz w Oświęcimiu
Spośród obiektów usytuowanych na oświęcimskim
Rynku uwagę przykuwa – bez wątpienia – odrestaurowany budynek starego Ratusza. Został on wzniesiony w drugiej połowie XIX w., a swoją funkcję pełnił do
II wojny światowej. Od niedawna znajduje się w nim
siedziba nowoczesnego, miejskiego muzeum, prezentującego najważniejsze momenty osiemsetletniej historii tego miasta.
Cała wystawa rozpoczyna się na najniższym poziomie
Ratusza. Tu warto zapoznać się z najstarszą historią
Oświęcimia, począwszy od pierwszych, pochodzących

o nim zmianek aż do XV w. Później warto przenieść się
na parter, gdzie umieszczone są trzy cele więzienne,
pochodzące z różnych okresów historii miasta. Odwiedzający muzeum mają także okazję poznać historię
Oświęcimia w czasie zaborów oraz II wojny światowej, a także zobaczyć samochody, które produkowano
w tym mieście jeszcze przed wojną. W ekspozycji zastosowano ciekawe, interaktywne rozwiązania, dzięki
którym nauka i poznawanie historii odbywa się poprzez
wspaniałą zabawę.

Radnica v Osvienčime
Medzi budovami na hlavnom námestí ,, v Osvienčime je
nepochybne upriamená pozornosť na zrekonštruovanú
budovu starej radnice. Bola postavená v druhej polovici 19. storočia a svoju funkciu vykonávala až do druhej
svetovej vojny. Odnedávna v tejto budove sídli moderné Mestské múzeum, ktoré predstavuje najdôležitejšie
okamihy 800-ročnej histórie tohto mesta.
Celá výstava sa začína na najnižšej úrovni radnice. Tu
stojí za to oboznámiť sa s najstaršou históriou Osvienčimu, počnúc prvými zmenkami o ňom až do 15. sto-

ročia. Neskôr sa oplatí presunúť do prízemia, kde sa
nachádzajú tri väzenské cely z rôznych období histórie
mesta. Návštevníci múzea majú tiež možnosť spoznať
históriu Osvienčimu počas rozčlenenia krajiny a druhej
svetovej vojny, ako aj prezrieť si automobily, ktoré sa v
tomto meste vyrábali pred vojnou. Výstava využíva zaujímavé interaktívne riešenia, vďaka ktorým prebieha
učenie a spoznávanie histórie prostredníctvom skvelej
zábavy.

Adres/Adresa: Rynek Główny 2 , 3 2-600 Oświęcim
Telefon/Telefón: +4 8 7 87 915 911
https ://www.muzeum-zamek .pl/
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Kościół parafialny
pw. św. Wojciecha i św. Jer zego

Farský kostol
v s v. Vo j t e c ha a s v. J u ra ja

Położony na zatorskim Rynku kościół parafialny pw. św.
Wojciecha i św. Jerzego wyróżnia się nie tylko tym, że
nosi podwójne wezwanie, ale przede wszystkim – piękną, smukłą i strzelistą sylwetką. Jest to najstarszy kościół
w Zatorze. Budynek pierwszej świątyni został wzniesiony w XIII w., natomiast budynek obecnego, gotyckiego
kościoła – w XIV w. Charakterystyczne dla tego stylu są
m.in. znajdujące się w nim wąskie okna i wieże.
Zbudowany z cegły i łamanego kamienia budynek przez
długi czas był przykryty prowizorycznym, drewnianym
stropem, który w 1766 r. się zawalił. Wówczas kościół zyskał drewniane sklepienie pozorowane oraz znajdujące
się między nawami barokowe arkady. Po przebudowie
odkryto w nim spektakularne polichromie na suficie,
które zachowały się do dziś. W XIX w. kościół został
przebudowany na styl neogotycki, na podstawie projektu Franciszka Maria Lanciego. W środku na uwagę
zasługują m.in.: zbudowany z kamienia, gotycki ołtarz,
łukowate drzwi oraz pięć dzwonów o imionach: Jerzy,
Wojciech, Zbawiciel, Bogurodzica, jak również i Józef.

Nachádza sa na hlavnom námestí v Zatori, farský kostol v sv. Vojtecha a sv. Juraja sa vyznačuje nielen dvoma
patrónmi, ale predovšetkým krásnou štíhlou a stúpajúcou siluetou obiektu. Je to najstarší kostol v Zatori.
Budova prvého, pôvodného chrámu bola postavená v
13. storočí, zatiaľ čo budova súčasného gotického kostola - v 14. storočí. Pre kostol sú charakteristické úzke
okná a veže .
Budova bola postavená z tehál a lámaného kameňa,
bola dlho pokrytá provizórnym dreveným stropom, ktorý sa zrútil v roku 1766. V tom čase získal kostol simulovanú drevenú klenbu a medzi loďami barokové arkády.
Po rekonštrukcii boli objavené okázalé polychrómy na
strope, ktoré sa zachovali dodnes. V devätnástom storočí bol kostol prestavaný v neogotickom slohu podľa
projektu Franciszek Maria Lanci. V interiéri určite upútajú pozornosť okrem iného: kamenný oltár, gotický oltár, klenuté dvere a päť zvonov s menom: Juraj, Vojtech,
Zbaviteľ, Bohorodička a Jozef.

Adres/Adresa: Kościuszki 3 , 3 2-6 40 Zator
Telefon/Telefón: 3 3 8 41 2 2 21
https ://parafiazator.pl/
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Zamek
Znajdujący się w Zatorze gotycki zamek zbudowany
został w XV w., w celach obronnych. W pewnym momencie zaczął pełnić rolę rezydencji magnackiej. Na
jego parterze znajdują się pięknie zaaranżowane sale,
w których można podziwiać sklepienia gwiaździste
oraz krzyżowo-żebrowe. W sali myśliwskiej zachowała
się oryginalna stolarka drzwiowa, w sali paprociowej
i bluszczowej – malunki ptaków i motyli pomiędzy gałęziami bluszczu, natomiast w sali złotej – dekoracyjne
ornamenty umieszczone na sklepieniach. Warto zaznaczyć, że sale te można zwiedzać jedynie po uzyskaniu
zgody zarządu obiektu (RZD Zator).
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Zamek został odrestaurowany w XIX w. na podstawie
projektu Franciszka Maria Lanciego. Podczas II wojny
światowej Niemcy wykradli jego bogate wyposażenie
oraz cenne zbiory. Obecnie jest on w posiadaniu rodziny Potockich, a pierwsze piętro zaadaptowane jest
przez Instytut Zootechniki. Jeżeli chodzi o zabytki pochodzące z podobnego okresu, warto obejrzeć także
fragmenty średniowiecznych obwarowań miejskich,
które znajdują się w zachodniej części miejscowości
Zator.
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mok
Gotický hrad v Zatori bol postavený v 15. storočí na obranné účely. V jednom období začal plniť úlohu magnátskeho sídla. Na jeho prízemí sú nádherne upravené
miestnosti, kde môžete obdivovať hviezdne a rebrové
klenby. V poľovníckej miestnosti sa zachovala pôvodná
drevená výplň dverí, v miestnosti papraďovej a brečtanovej - obrazy vtákov a motýľov medzi vetvami brečtanu, zatiaľ čo v zlatej miestnosti - ozdobné ornamenty umiestnené na klenbách. Stojí za zmienku, že tieto
miestnosti je možné navštíviť až po získaní súhlasu
správy objektu (RZD Zator).
Hrad bol obnovený v 19. storočí podľa projektu Franciszeka Maria Lanciho. Počas druhej svetovej vojny
Nemci ukradli jeho bohaté vybavenie a cenné zbierky.
V súčasnosti ho vlastní rodina Potockých a prvé poschodie upravuje Výskumný ústav zootechnicky. Pokiaľ
ide o pamiatky z podobného obdobia, stojí za to vidieť
aj fragmenty stredovekého mestského opevnenia, ktoré sa nachádzajú v západnej časti Zatora.

Adres/Adresa: plac Kościuszki 1,
3 2-6 40 Zator
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wy zatorskie
Stawy zatorskie to ostoja najszlachetniejszej odmiany
karpia, tzw. karpia zatorskiego, zwanego też „karpiem
królewskim”. Jest on prawdziwą wizytówką Zatoru. Już
w czasach dynastii Piastów hodowano tutaj ten gatunek ryby. W średniowieczu często trafiał on na stoły
królów, biskupów oraz kasztelanów – nie bez powodu zyskał on zatem swoją nazwę. Obecnie kompleksy stawów, które są charakterystycznym elementem
krajobrazu zatorszczyzny, zajmują aż 20% powierzchni gminy.
Zator jest dziś prawdziwym rajem dla wędkarzy. Wraz
z siedmioma innymi gminami nazywany jest „Doliną
Karpia”. Pierwsze stawy hodowlane powstały w tych
okolicach już w XIII w. Dziś hoduje się w nich nie tylko
karpie, ale też liny, amury, sumy, szczupaki, jak również jesiotry. Przebywając w tych okolicach, warto
spróbować jednak przede wszystkim pysznego karpia po zatorsku. Warto zaznaczyć, że jest to również
prawdziwy raj dla wodnego ptactwa. Można tu spotkać m.in. perkoza, rybitwę białowąsa czy nawet błotniaka stawowego.

Zatorskie rybníky
Zatorské rybníky sú miestom výskytu najušľachtilejšieho druhu kaprov, tzv kapra zatorského, tiež známeho
ako „kráľovský kapor“. Je to skutočná vizitka Zatora.
Tento druh rýb sa tu choval už za dynastie Piastovcov.
V stredoveku bol často naservírovaný na stoloch kráľov, biskupov a kastelánov – preto získal svoj názov,,
kráľovský,,. V súčasnosti komplexy rybníkov sú charakteristickým prvkom krajiny zatorszczyzna, zaberajú až
20% rozlohy obce.
Zator je dnes skutočným rajom pre rybárov. Spolu
s ďaľšími siedmimi obcami sa táto obec nazýva „Údolie
Kapra“. Prvé chovné rybníky boli v tejto oblasti založené už v 13. storočí a dnes sa tu chovajú nielen kapry,
ale aj lienie, amury, sumce, štuky a jesetery. Pri pobyte v tejto oblasti stojí za to vyskúšať predovšetkým lahodného kapra zatorského. Stojí za zmienku, že je to aj
skutočný raj pre vodné vtáky. Môžete tu okrem iných,
stretnúť potápka, rybáka bieleho, alebo dokonca kaňu
močiarnu.

Zatorskie Towar z y stwo Wędkarskie/
Zatorské r ybárske združenie
Adres/Adresa: ul. C entralna 95, 3 2-6 40 Łowiczki
Telefon/Telefón: +4 8 506 146 7 7 7
https ://ztw-zator.pl/
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Cmentarz żydowski
Kierując się na południowy zachód od zatorskiej starówki, można natknąć się na interesujący, choć nieco zapomniany cmentarz żydowski. Powstał on w tej miejscowości najpewniej w połowie XIX w. – wcześniej tutejsi żydzi
byli chowani w okolicznych miejscowościach. Ma on kształt prostokąta i zajmuje obszar wynoszący pół hektara.
Na obszarze nekropolii można znaleźć około 50 nagrobków, w tym tradycyjne macewy, jak również i obeliski. Na
ich zwieńczeniach nietrudno dostrzec reliefy przedstawiające Gwiazdę Dawida oraz świeczniki i korony. Najstarszy z nich pochodzi z 1864 r.
Żydzi mieszkali w Zatorze najpewniej już od I połowy XV w. Ludność ta cieszyła się dużym szacunkiem miejscowej
ludności aż do 1918 r., kiedy doszło do pierwszych antysemickich zamieszek. W czasie II wojny światowej Niemcy
zabili wielu wyznawców judaizmu, spalili synagogę, zabili rabina, a i zniszczyli również sam cmentarz. Przez długi
czas pozostawał on w bardzo złym stanie i dopiero w 1999 r. zaczęto go odrestaurowywać oraz odnawiać.

Adres/Adresa: Słoneczna 10, 32-6 40 Zator
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Židovský cintorín
Smerom na juhozápad od historického centra mesta
Zator môžete naraziť na zaujímavý, aj keď trochu zabudnutý židovský cintorín. Pravdepodobne vznikol
v tomto meste v polovici devätnásteho storočia - predtým boli miestni Židia pochovávaní v okolitých mestách. Má obdĺžnikový tvar a zaberá plochu pol hektára.
V oblasti nekropoly sa nachádza asi 50 náhrobných kameňov vrátane tradičných matzev a obeliskov. Na ich
vrcholoch je ľahko vidieť reliéfy s Dávidovou hviezdou,
svietniky a korunky. Najstarší pochádza z roku 1864.

V Zatori pravdepodobne žili Židia od prvej polovice 15.
storočia. Toto obyvateľstvo si miestne obyvateľstvo veľmi vážilo až do roku 1918, keď vypukli prvé antisemitské
nepokoje. Počas druhej svetovej vojny Nemci zabili
mnohých stúpencov judaizmu, vypálili synagógu, zabili
rabína a zničili aj samotný cintorín. Dlhodobo zostal vo
veľmi zlom stave a až v roku 1999 sa začal rekonštuovať
a obnovovať.
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Adres/Adresa: Zawo ja 123 , 34-2 2 2 Zawoja
Telefon/Telefón: 3 3 87 7 50 14
http://parafiazc .infozawo ja.pl/
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ściół św. Klemensa
Jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków
w Zawoi jest kościół św. Klemensa. Budynek, który powstał w XVIII w., zbudowany jest z drewna. Jego oryginalna bryła inspirowana była stylem tyrolskim, zwanym
też „stylem szwajcarskim” oraz architekturą uzdrowiskową. Obiekt był gruntownie przebudowywany pod
koniec XIX w., kiedy to często nawiązywano do architektury domów alpejskich, ich formy, proporcji oraz
samych zdobień. Projekt świątyni stworzył Karol Pietschka, który najpewniej wzorował się właśnie na nich.
Pewne elementy zaczerpnął również prawdopodobnie
z dziewiętnastowiecznych kościołów skandynawskich.
Wszystko to sprawia, że kościół św. Klemensa nie
przypomina typowych, drewnianych, polskich kościołów. Konstrukcja wzmocniona żeliwnymi kolumnami wydziela do dziś nawy boczne. Dzięki temu wnętrze kościoła wyróżnia się imponującymi rozmiarami.
Utrzymane jest ono w stylu późnobarokowym. Duże
wrażenie robi także sześć ołtarzy oraz ambona z XVIII
w. Warto dodać, że zabytek ten leży na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

K o s t o l s v.K l e m e n t a
Jednou z najcharakteristickejších pamiatok v Zawoji
je kostol sv. Klementa. Budova, ktorá bola postavená
v 18. storočí, je vyrobená z dreva. Jeho pôvodný tvar
bol inšpirovaný tirolským štýlom, známym tiež ako
„švajčiarsky štýl“, a kúpeľnou architektúrou. Budova
bola dôkladne prestavaná na konci 19. storočia, keď
sa často hovorilo o architektúre alpských domov, ich
podobe, proporciách a výzdobe. Návrh chrámu vytvoril Karol Pietschka, ktorý sa pravdepodobne inšpiroval
týmto štýlom. Niektoré prvky boli tiež pravdepodobne
čerpané zo škandinávskych kostolov z 19. storočia.
Vďaka tomu všetkému kostol sv. Klementa nepripomína typické, drevené, poľské kostoly. Konštrukcia vystužená liatinovými stĺpmi oddeľuje bočné uličky. Vďaka
tomu sa interiér kostola vyznačuje pôsobivou veľkosťou. Je v neskorobarokovom štýle. Veľmi pôsobivých je
tiež šesť oltárov a kazateľnica z 18. storočia. Je potrebné
dodať, že táto pamiatka sa nachádza na Cestne drevenej architektúry v Malopoľsku.
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Kapliczka zbójnicka na Policznem
Kapliczka zbójnicka na Policznem to miejsce, z którym wiąże się pewna legenda. Do jej postawienia mieli
przyczynić się – jak sama nazwa wskazuje – zbójnicy,
którzy chcieli w ten sposób uzyskać przebaczenie za
popełnione grzechy. Rejony Babiej Góry były od XVI do
XIX w. ogromnym siedliskiem zbójników, którzy działali
zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. Napadali oni na
karczmy, gospodarstwa, plebanie, szałasy pasterskie,
a nawet na dwory.
Oficjalnie zabytek nosi nazwę „kapliczki św. Jana
Chrzciciela”, a sam św. Jan Chrzciciel uznawany jest na
tych ziemiach za patrona zbójników. Kapliczka powstała najpewniej pod koniec XVII lub na początku XVIII w.
Warto zwrócić uwagę również na zbójecki rodowód samej nazwy „Policzne”. Niegdyś, na tym terenie, zbójnicy
mieli dzielić się łupami, a więc – jak mówią ludzie z południa Polski – „licyli się” między sobą. Według różnych
podań, ówcześni bandyci często wznosili budowle sakralne, jak np. kościół św. Anny w Nowym Targu czy też
kapliczkę na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

Zbojnícka kaplnka v Policznom
Zbojnícka kaplnka v Policznom je miestom s určitou legendou. Priniesť ju mali - ako už z názvu vyplýva - zbojníci, ktorí si chceli týmto spôsobom získať odpustenie
za svoje hriechy. Od šestnásteho do devätnásteho storočia boli oblasti Babej hory obrovským sídliskom zbojníkov, ktorí pôsobili v Poľsku aj na Slovensku. Prepadávali krčmy, farmy, presbytériá, pastierske salaše, ba
dokonca aj kaštiele.
Oficiálne sa pamiatka volá „kaplnka sv. Jána Krstiteľa “a
sv. Ján Krstiteľ je v týchto krajinách považovaný za patróna zbojníkov. Kaplnka bola pravdepodobne postavená na konci 17., alebo na začiatku 18. storočia. Za pozornosť stojí aj samotný zbojnícky pôvod názvu „Policzne“.
Raz sa v tejto oblasti mali zbojníci deliť o korisť, takže
- ako hovoria ľudia z juhu Poľska - sa medzi sebou delili „licyli“. Podľa rôznych legiend vtedajší zbojníci často
stavali náboženské budovy, napríklad kostol sv. Anny v
Novom Targu, alebo kaplnka v Pęksowym Brzyzeku v
Zakopanom.

Adres/Adresa: Zawo ja 265, 34-2 2 2 Zawo ja
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Beskidzkie Centrum Zabawki
Drewnianej w Stryszawie

Beskydské centrum drevených
hračiek v Stryszawe

Szukasz miejsca, które mógłbyś odwiedzić razem
z dziećmi? Cóż, niedaleko Suchej Beskidzkiej leży wieś
Stryszawa. To właśnie tam znajduje się Beskidzkie
Centrum Zabawki Drewnianej, czyli prawdziwe centrum polskiego zabawkarstwa. Wykonywanie drewnianych zabawek ludowych to tradycja, która przechodzi
na tych ziemiach z pokolenia na pokolenie. W środku
budynku można zobaczyć m.in. izbę zabawkarza, czyli
zrekonstruowane pomieszczenie kuchenne z warsztatem pracy zabawkarza. W części gastronomicznej
można wypić z kolei herbatę oraz skosztować tradycyjnych potraw.
Tuż przy budynku usytuowany jest Park Drewnianej
Zabawki Ludowej, który sprawi radość niejednemu
dziecku. Koniki na biegunach, chodak z ruchomymi
zwierzątkami, kolorowe ptaki z drewna… To tylko kilka
zabawek, które mogą przypaść do gustu maluchom.
W samym budynku znajduje się również kącik zabaw
dla dzieci, wyposażony w genialne, tradycyjne zabawki. W Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej organizowane są również wystawy czasowe, z rozmaitymi
atrakcjami ludowymi.

Hľadáte miesto, ktoré by ste mohli navštíviť so svojimi
deťmi? No, neďaleko Suchej Beskidzkej sa nachádza
dedina Stryszawa. V tejto dedine sa nachádza Beskydské centrum drevených hračiek, ktoré je skutočným centrom poľského hračkárskeho priemyslu. Výroba drevených ľudových hračiek je tradícia, ktorá sa
v týchto krajinách dedí z generácie na generáciu. Vo
vnútri budovy môžete, okrem iného vidieť izbu výrobcu
hračiek, teda zrekonštruovanú kuchyňu s hračkárskou
dielňou. V gastronomickej časti si môžete dať čaj a vychutnať si tradičné jedlá.
Hneď vedľa budovy sa nachádza Park drevených ľudových hračiek, ktorý urobí radosť mnohým deťom.
Hojdacie kone, drevák s pohybujúcimi sa zvieratami,
farebné vtáky vyrobené z dreva… To je len niekoľko
hračiek, ktoré sa deťom môžu páčiť. V samotnej budove je k dispozícii aj detský kútik pre deti, ktorý je vybavený vynikajúcimi tradičnými hračkami. V Beskydskom
centrum drevených hračiek sú tiež organizované priležitostné výstavy s rôznymi ľudovými atrakciami.

Adres/Adresa: Str y szawa 740, 34-205 Str y szawa
Telefon/Telefón: 3 3 874 70 03
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ściół św. Anny
w Stryszawie Górnej
Kościół św. Anny to – obok Beskidzkiego Centrum
Zabawki Drewnianej – drugie najbardziej charakterystyczne miejsce w Stryszawie. Świątynia została zbudowana w XIX w., w stylu neogotyckim. Jej historia
rozpoczyna się jednak jeszcze wcześniej, bo w XVIII
w. – już wtedy mieszkańcy zgłaszali potrzebę wybudowania kościoła. Cesarz Józef II był temu przychylny,
ponieważ chciał, aby w każdej miejscowości powstały
parafie, w których miało się w wychowywać mieszkańców w duchu posłuszeństwa wobec zaborcy.
Bierne oczekiwanie na budowę kościoła zakończył Michał Trzop, nazywany we wsi „Dziadkiem”, który przewodził większej grupie. Dzięki niemu do świątyni trafiły
piękne, neogotyckie ołtarze autorstwa Stanisława Jarząbka z Kęt oraz organy piszczałkowe Tomasza Falla
ze Szczyrzyca. Duże wsparcie podczas całego procesu
zapewniła Anna Branicka, która przynosiła robotnikom
pożywienie oraz inne, potrzebne rzeczy. W ramach
wdzięczności wybrano św. Annę na patronkę świątyni
i całej parafii.

K o s t o l s v. A n n y
v Stryszawie Górnej
Sv. Anny je - vedľa Beskydského centra drevených
hračiek - druhým najcharakteristickejším miestom v
Stryszawe. Chrám bol postavený v 19. storočí v neogotickom slohu. Jeho história sa však začína ešte skôr, v
18. storočí, keď obyvatelia hlásili potrebu postaviť kostol. Cisár Jozef II. bol tomu naklonený, pretože chcel,
aby v každom meste, v ktorom sa mali obyvatelia vzdelávať v duchu poslušnosti jeho vládnutiu , boli zriadené
farnosti.
Pasívne čakanie na výstavbu kostola ukončil Michał
Trzop, v dedine známy ako „dedo“, ktorý viedol väčšiu
skupinu. Jeho zásluhou sa dostali do chrámu nádherné
neogotické oltáre Stanisława Jarząbeka z Kęt a píšťaľový orgán Tomasza Fallu zo Szczyrzyce. Počas celého
procesu stavby veľkú podporu poskytovala Anna Branická, ktorá robotníkom nosila jedlo a ďaľšie potrebné
veci. Preto z vďaky ako patrónku chrámu a celej farnosti vybrali sv. Annu.

Adres/Adresa: 34-205 Str y szawa
Telefon/Telefón: 3 3 874 70 11
http://str y szawa-swanna.pl/
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MAKÓW PODHALAŃSKI/MAKÓW PODHALAŃSKI
Pozostałości hut y „Maur ycy ” z XIX w.
W połowie XIX w. powstała w Makowie (dziś: Makowie
Podhalańskim) huta żelaza „Maurycy”, zwana też „Hamernią”. Wówczas właścicielem dóbr na jego terenie
był hrabia Filip Ludwik de Saint Genois. Doprowadził
on do budowy walcowni, sześciu pieców fryszerskich
oraz dwóch wielkich pieców. Za budowę huty odpowiedzialny był austriacki przemysłowiec, Salomon
Mayer Rotschild. W hucie zatrudniło się wówczas bardzo wielu mieszkańców Makowa oraz okolicznych wsi.

Huta otrzymywała surowce do produkcji z kopalni
rudy darniowej w Beskidach oraz z Jaworzna. Po kilkudziesięciu latach, ze względu na niską rentowność,
a przede wszystkim – wysokie koszty transportu oraz
niską jakość surowca – zamknięto ją w 1863 lub 1870 r.
Po jej zlikwidowaniu mieszkańcy zajęli się głównie wyrębem lasów oraz obróbką drewna. Pozostałości huty
oraz sam mur oporowy zostały następnie wpisane na
listę zabytków. Warto dodać, że Maków uzyskał prawa
miejskie właśnie wtedy, gdy zaczęło się w nim rozwijać
hutnictwo.

Pozostatky huty „Maurycy“ z 19. storočia
V polovici 19. storočia v Makowe (dnes: Maków Podhalański) bolá založená železiareň „Maurycy“, známa tiež
ako „Hamernia“. V tom čase bol vlastníkom majetkov v
jej okolí bol gróf Filip Ludwik de Saint Genois. Jeho zásluhou bola vybudovaná valcovňa, šesť hlbokoťažných
pecí a dve vysoké pece. O stavbu železiarne sa zaslúžil
rakúsky priemyselník Salomon Mayer Rotschild. V tom
čase tam bolo zamestnaných veľa obyvateľov Makova
a okolitých dedín.

Železiarne získavali suroviny na výrobu z baní na železnú rudu v Beskydoch a Jaworzne. Po niekoľkých desiatkach rokov bola z dôvodu nízkej ziskovosti a predovšetkým - vysokých dopravných nákladov a nízkej
kvality suroviny zatvorená v roku 1863 alebo 1870. Po jej
likvidácii sa obyvatelia zaoberali predovšetkým ťažbou
lesov a spracovaním dreva. Pozostatky huty a samotný
oporný múr sa potom zapísali na zoznam pamiatok. Je
potrebné dodať, že Maków získal mestské práva práve
v čase, keď sa tam začalo rozvíjať hutníctvo.

Adres/Adresa: Moniuszki 1, 34-2 20 Maków P odhalański
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Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin
Maków Podhalański to miejsce słynące z kultu Najświętszej Marii Panny. Górujący nad miastem kościół Przemienienia Pańskiego, w budynku którego mieści się sanktuarium, został zbudowany w I połowie XIX w., na miejscu
poprzedniego kościoła. Budynek utrzymany jest w stylu późnoklasycystycznym, choć niektóre jego elementy są
barokowe. Jest to kościół halowy, z trójnawowym korpusem. Kościół położony jest na wzniesieniu, z którego rozciąga się przepiękny widok na Beskid Śląski.
Zdecydowanie warto wejść do środka budynku. Wnętrze zachwyca bogatymi dekoracji oraz jasną, pastelową tonacją. Przede wszystkim znajduje się w nim jednak XVI- wieczny, słynący z wielu łask obraz Matki Bożej. Nie bez
powodu docierają do niego pielgrzymi nawet z odległych zakątków świata. Liczne cuda potwierdzają wota złożone
w ramach wdzięczności za spełnione prośby. Do tych najbardziej znanych należy odzyskanie wzroku przez Ewę
Walczakówną. Matka Boża miała również ochronić Maków przed zniszczeniem podczas II wojny światowej.
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Sanktuárium Panny Márie, kráľovnej rodín
Maków Podhalański je miesto známe kultom Presvätej Panny Márie. Kostol Premenenia Pána, ktorý sa týči
nad mestom a skrýva v ňom umiestnené sanktuárium,
bol postavený v prvej polovici 19. storočia na mieste
predchádzajúceho kostola. Budova je v neskoroklasicistickom štýle, aj keď niektoré jej prvky sú barokové.
Je to halový kostol s trojloďovým telesom. Kostol leží na
kopci s krásnym výhľadom na Sliezske Beskydy.

Určite sa oplatí ísť dovnútra budovy. Interiér zaujme
bohatou výzdobou a jasnými pastelovými tónmi. Predovšetkým je tu však obraz Matky Božej zo 16. storočia,
ktorá je známa mnohými milosťami. Pútnici zo vzdialených kútov sveta sa k nemu dostávajú z nejakého
dôvodu. Mnoho zázrakov potvrdzujú votívne dary ako
vďačnosť za splnené prosby. Jedným z najslávnejších je
navrátenie zraku Ewe Walczakówne. Panna Mária mala
tiež chrániť Makow pred zničením počas druhej svetovej vojny.

Adres/Adresa: Kościelna 14 , 34-2 20 Maków P odhalański
Telefon/Telefón: 3 3 87 7 11 20
https ://www.parafiamakow ska.pl/
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JORDANÓW/JORDANÓW

K o ś c i ó ł P r z e n a j ś w i ę t s z e j Tr ó j c y
Neogotycki Kościół Przenajświętszej Trójcy, będący
siedzibą Sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierzenia, powstał na początku XX w., na podstawie projektu
Jana Sasa-Zubrzyckiego. Do jego wybudowania przyczynił się najbardziej ks. Ludwik Choróbski. Wcześniej
na miejscu budynku stała inna, drewniana świątynia.
Do stworzenia obecnego kościoła wykorzystano czerwoną cegłę i kamień. W dużej wieży można zauważyć
trzy dzwony, które pojawiły się w tym miejscu po II wojnie światowej.
Na uwagę zasługuje również wnętrze kościoła. W rokokowym ołtarzu bocznym znajduje się cudowny obraz
Matki Bożej, będący kopią Matki Boskiej Częstochowskiej. Niemal od początków jego powstania był on otoczony szczególną czcią, a pierwsze wzmianki na jego
temat pochodzą z XVII w. W kościele można zobaczyć
również cenne obrazy prezentujące Świętą Trójcę oraz
nawiedzenie św. Elżbiety – zostały one namalowane
w XVI w. Na ścianach wiszą również dzieła przedstawiające św. Annę Samotrzeć oraz Chrystusa w cierniowej koronie.
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K o s t o l N a j s v ä t e j š e j Tr o j i c e
Neogotický kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý je sídlom
sanktuárium Panny Márie dôvery, bol postavený na začiatku 20. storočia na základe projektu Jana Sas-Zubrzyckého. Na jeho výstavbe sa najviac podieľal p.
Ludwik Choróbski. Predtým stál na mieste tejto budovy
iný drevený chrám. Na vytvorenie súčasného kostola
boli použité červené tehly a kameň. Vo veľkej veži môžete vidieť tri zvony, ktoré sa na tomto mieste objavili
po druhej svetovej vojne.

Pozoruhodný je aj interiér kostola. V rokokovom bočnom oltári je zázračný obraz Panny Márie, ktorý je kópiou Panny Márie z Čenstochovej. Takmer od začiatku
svojho vzniku bol obraz obklopený kultom a uctievaný,
prvé zmienky o ňom pochádzajú zo 17. storočia. V kostole môžete vidieť aj hodnotné obrazy predstavujúce
Najsvätejšiu Trojicu a navštevu sv. Alžbety - boli namaľované v šestnástom storočí. Na stenách visia aj diela
zobrazujúce sv. Anna Samotrzec a Kristusa v tŕňovej
korune.

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Jordanów/Jordanów
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Ratusz Miejski w Jordanowie
Na środku jordanowskiego Rynku znajduje się Ratusz
Miejski. Jednokondygnacyjny budynek, zbudowany
z cegły, powstał na początku XX w., a konkretnie – w 1911
r. Zaprojektował go znany architekt Jan Sas-Zubrzycki,
który stworzył również m.in. projekt kościoła Przenajświętszej Trójcy. Architektura budynku jest swoistym
nawiązaniem do neogotyku oraz stylu romańskiego.
Poprzedni, drewniany ratusz w Jordanowie zbudowano
w XVI w.

Dziś Ratusz jest siedzibą biur oraz urzędów miejskich,
dlatego też wstęp do niego jest bezpłatny. Warto dodać, że teren wokół Ratusza mieszkańcy określają mianem „Plantów”. Sam Rynek stanowi świetne miejsce do
odpoczynku, zakupów czy też wypicia kawy. Przy budynku Ratusza znajduje się również charakterystyczna
wieża, którą można ujrzeć z wielu punktów miasteczka. Umiejscowiona jest ona tam od XVII w. i doskonale
komponuje się z obecną zabudową miejską. Nieopodal
usytuowana jest również XVIII-wieczna figura św. Jana
Nepomucena.

Mestská radnica v Jordanowe
Uprostred námestia v Jordánowe sa nachádza radnica. Jednopodlažná budova postavená z tehál bola
vybudovaná na začiatku 20. storočia, konkrétne v roku
1911. Navrhol ju slávny architekt Jan Sas-Zubrzycki,
ktorý tiež vytvoril projekt kostola Najsvätejšej Trojice.
Architektúra budovy je konkrétnym odkazom na slohy
gotického obrodenia a románskeho slohu. Predchádzajúca, drevená radnica v Jordanowe, bola postavená v 16. storočí.
Dnes je radnica sídlom kancelárií a obecných úradov,
preto je vstup na ňu bezplatný. Je potrebné dodať, že
okolie okolo radnice je obyvateľmi označované ako
„Planty“. Samotné námestie je skvelým miestom na
odpočinok, nakupovanie alebo pitie kávy. Vedľa budovy radnice sa nachádza aj charakteristická veža, ktorú
je možné vidieť z mnohých miest mesta. Nachádza sa
tam od 17. storočia a dokonale zapadá do súčasného
rozvoja mesta. Nachádza sa tu tiež socha sv. Jána Nepomuckého.

Adres/Adresa: Rynek 1, 34-240 Jordanów
Telefon/Telefón: 18 26 91 700
https ://www.jordanow.pl/
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Dwór na Chrobaczem

Kúria v Chrobaczem

Stylowy i pełen uroku dwór w dawnej wsi Chrobacze,
będącej dziś częścią Jordanowa, został zbudowany
w XVIII w., najpewniej przez swoich właścicieli. Jego
wygląd nawiązuje do architektury tradycyjnych dworków staropolskich. Parterową, wzniesioną na planie
prostokąta konstrukcję wieńczy charakterystyczny, łamany dach, nazywany też „polskim dachem”. Budynek
umiejscowiony jest dwa kilometry na północ od centrum Jordanowa.
Jednym z ostatnich właścicieli dworku był major
Edward Gött-Getyński, który uczestniczył w walkach
pod Lwowem w 1918 i 1919 r., a także w wojnie bolszewickiej oraz II wojnie światowej. Został, niestety, zastrzelony w obozie Auschwitz. Następnie dworek przez
jakiś czas był siedzibą szkoły. W tym momencie nic się
w nim nie dzieje, jednak warto go zobaczyć, m.in. ze
względu na samo otoczenie – wokół niego roztacza się
przepiękny park krajobrazowy. Zdecydowanie polecamy przespacerować się po okolicy, ponieważ z niektórych punktów rozciąga się również malowniczy widok
na Jordanów i Tatry.

Štýlová a očarujúca kúria v bývalej dedine Chrobacze,
ktorá je dnes súčasťou Jordanowa, postavili v 18. storočí s najväčšou pravdepodobnosťou jeho majitelia. Svojím vzhľadom odkazuje na architektúru tradičných staropoľských kúrií. Jednopodlažná obdĺžniková stavba je
korunovaná charakteristickou manzardovou strechou,
známou tiež ako „poľská strecha“. Budova sa nachádza
dva kilometre severne od centra Jordanowa.
Jedným z posledných majiteľov kaštieľa bol major
Edward Gött-Getyński, ktorý sa zúčastnil bitiek pri
Ľvove v rokoch 1918 a 1919, ako aj boľševickej vojny a
druhej svetovej vojny. Nanešťastie bol zastrelený v tábore Osvienčim. Potom bola kúria na istý čas sídlom
školy. Momentálne sa tam nič nedeje, ale stojí za to
ju vidieť, kvôli samotnému okoliu - obklopuje ju krásny krajinný park. Určite odporúčame absolvovať prechádzku po okolí, pretože niektoré body ponúkajú aj
malebný výhľad na Jordánów a Tatry.

Adres/Adresa: gen. Maczka 119D, 34-240 Jordanów
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Dąb Wolności
Ponad stuletni Dąb Wolności, będący dziś symbolem
Jordanowa, rośnie na tzw. „Szubertowskich Plantach”.
Został on posadzony, zgodnie z uchwałą Rady Miasta,
21 maja 1919 r. Mieszkańcy zrobili to w samym centrum
Jordanowa, na cześć Józefa Piłsudskiego, w związku
z odzyskaniem niepodległości. Celem było upamiętnienie tego wiekopomnego wydarzenia. W 2001 r. zostały posadzone kolejne „Dęby – Pomniki Historii”, tym
razem na cześć Jana Pawła II oraz kardynała Stefana
Wyszyńskiego, a także dwóch tutejszych księży.

Tuż przy dębach znajdują się ławeczki oraz fontanny,
przy których – w cieniu drzew – można odpocząć. Warto dodać, że każdego roku, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, mieszkańcy po uroczystej mszy podchodzą właśnie pod Dąb Wolności
oraz pomnik upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego, uczestniczących w walkach w 1939 r. Warto dodać,
że w podobnym czasie posadzono inne Dęby Wolności
w Małopolsce, m.in. w Łapanowie, Nowym Sączu, Iwkowej czy też Żabnie.

Dub Slobody
Vyše storočný Dub Slobody, ktorý je dnes symbolom
Jordanowa, rastie na tzv. „Szubertowských Plantoch“.
Vysadený bol v súlade s uznesením mestskej rady 21.
mája 1919. Obyvatelia to urobili v samom centre Jordanówa na počesť Józefa Piłsudského v súvislosti s opätovným získaním samostatnosti. Cieľom bolo pripomenúť si túto nezabudnuteľnú udalosť. V roku 2001 boli
vysadené ďaľšie „Duby - pamätníky histórie“, tentokrát na počesť Jána Pavla II. A kardinála Štefana Wyszyńského, ako aj dvoch miestnych kňazov.
Hneď vedľa dubov sú lavičky a fontány, kde môžete
relaxovať v tieni stromov. Je potrebné dodať, že každý
rok sa počas slávnosti Národného dňa nezávislosti, po
slávnostnej omši, obyvatelia priblížia k Dubu Slobody a
k pamätníku pripomínajúcim vojakov poľskej armády,
ktorí sa zúčastnili bojov v roku 1939. Je vhodné dodať,
že v podobnom čase boli v Malopoľsku osadené ďaľšie
Duby slobody, napríklad v Łapanowe, Novom Sonči,
Iwkowe alebo Żabne.

Adres/Adresa: 34-240 Jordanów
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ura św. Jana Nepomucena

S o c ha s v. J á na N e p o m u c k é h o

Na skrzyżowaniu szlaków prowadzących na Babią
Górę znajduje się kamienna figura św. Jana Nepomucena, która należy do najlepiej zachowanych zabytków
małej architektury sakralnej. Pochodzi z XVIII w. i, pomimo różnych zawirowań historycznych, nie została
ona zniszczona. Wyróżnia się m.in. świetnie zachowanym, wykutym orłem w koronie, umiejscowionym na jej
cokole. Pod koniec XX w. figura – dzięki odrestaurowaniu – odzyskała swój pierwotny wygląd.
Św. Jan Nepomucen, znany też jako „patron dobrej
sławy”, jest opiekunem dróg, mostów oraz osób tonących, dlatego jego wizerunki często znajdują się
w wymienionych miejscach. Uznawany jest także za
patrona wszystkich spowiedników i dobrej spowiedzi. Mówi się również, że ochrania on przed klęskami
żywiołowymi, gradobiciem oraz potężnymi ulewami.
Jest on także opiekunem żeglarzy oraz flisaków. Ze
względu na to, iż uznawany jest za jednego z najbardziej pomocnych patronów, zaliczany jest do grona
Świętych Wspomożycieli.

Na križovatke ciest vedúcich na Babiu horu stojí kamenná socha sv. Jána Nepomuckého, ktorý
patrí k najzachovalejším pamiatkam drobnej
sakrálnej architektúry. Pochádza z 18. storočia
a napriek rôznym historickým otrasom nebola
zničená. Charakterizuje ju okrem iného zachovalý, vyrezávaný orol s korunou, umiestnený na
jej podstavci. Koncom 20. storočia socha vďaka
reštaurovaniu získala pôvodný vzhľad.
Sv. Ján Nepomucký, tiež známy ako „patrón
dobrej slávy“, je ochrancom ciest, mostov a topiacich sa ľudí, preto sa jeho obrazy často nachádzajú na vyššie spomenutých miestach. Je
tiež považovaný za patróna všetkých spovedníkov a dobrej spovede. Tiež sa hovorí, že chráni
pred prírodnými katastrofami, krupobitím a silnými lejakmi. Je tiež ochrancom námorníkov a
pltníkov. Vďaka tomu, že je považovaný za jedného z najužitočnejších patrónov, je zaradený
do skupiny Svätých pomocníkov.

Adres/Adresa: DK28 , 34-240 Jordanów
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SIDZINA/SIDZINA

Skansen w Sidzinie

Skanzen v Sidzine

Skansen w Sidzinie to niesamowite miejsce, które pozwala odbyć podróż w czasie oraz przestrzeni. Dzięki
niemu można sporo dowiedzieć się na temat życia ludzi
żyjących na tej ziemi przed laty. Powstał on w 1963 r.
i zlokalizowany jest nad potokiem Kamycko, nieopodal Domu Wczasów Dziecięcych. Do jego powstania
przyczynił się ks. Józef Świstek, a przede wszystkim
– Adam Leśniak, miłośnik regionalizmu. To właśnie on
w pewnym momencie zauważył, że mieszkańcy zaczęli
masowo pozbywać się przedmiotów, które należały do
poprzednich pokoleń. Postanowił on je przechować, co
dało początek izbie regionalnej, która w Domu Wczasów Dziecięcych została przekształcona w muzeum.
W 1961 r. oficjalnie otworzono pierwszy obiekt na terenie muzeum – chałupę Banasika z Małej Sidzinki.
Wraz z upływem czasu w jego posiadanie weszło kolejne osiem budynków, w tym wiejskie chałupy, kuźnia,
młyn czy też dzwonnica. Usytuowane są one na terenie
zajmującym około 1,5 ha, a niektóre z nich pochodzą
z pobliskich wsi, w tym m.in. ze Spytkowic.

Skanzen v Sidzine je osobité miesto, ktoré vám umožní
cestovať v čase a priestore. Vďaka nemu sa môžete dozvedieť veľa o živote ľudí žijúcich na tomto území pred
rokmi. Bol založený v roku 1963 a nachádza sa nad potokom Kamycko, v blízkosti Detského prázdninového
domova. Vytvoril ho o. Józef Świstek, a predovšetkým
- Adam Leśniak, milovník regionalizmu. Bol to on, kto si
v určitom okamihu všimol, že sa obyvatelia začali hromadne zbavovať predmetov, ktoré patrili predchádzajúcim generáciám. Rozhodol sa ich ponechať, z čoho
vznikla regionálna pamätná izba, ktorá sa zmenila na
múzeum v Detskom prázdninovom domove.
V roku 1961 bol oficiálne otvorený prvý objekt na území
múzea - chata Banasika z Malej Sidzinky.S odstupom
času múzeum už vlastnilo ďalších osem budov vrátane vidieckych chát, kováčstva, mlyna alebo zvonice.
Nachádzajú sa na ploche asi 1,5 ha a niektoré z nich
pochádzajú z neďalekých dedín, vrátane zo Spytkowíc.

Adres/Adresa: Binkówka, 34-236 Sidzina
Telefon/Telefón: 501 597 208
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SUCHA BESKIDZKA/SUCHA BESKIDZKA
Karczma Rzym

Krčma Rím (Karczma Rzym)

Kojarzysz balladę „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza? To właśnie w karczmie Rzym poeta umieścił
akcję tego utworu. To jedna z niewielu karczm o tak
bogatej historii i, wchodząc do niej, można odnieść
wrażenie, że czas się zatrzymał. Skrzypiące deski i panujący wokół półmrok sprawiają, że niemal o krok znajdujemy się od podpisania paktu z diabłem. Wnętrze
nawiązuje do ludowej tradycji górali żywieckich i babiogórskich. W środku można skosztować w dodatku
m.in. takie potrawy, jak stryszawski żurek, diablik czy
też mikstura szatańska.
Karczma powstała już w XVIII w. jako drewniany budynek o konstrukcji zrębowej. W tych czasach, w Suchej
Beskidzkiej, organizowane były końskie targi, podczas
których do miejscowości zjeżdżali się rozmaici kupcy,
którzy załatwiali swoje interesy właśnie w tej karczmie.
W międzyczasie pili alkohol i miód, a przede wszystkim – świetnie się bawili. Ciekawostką jest również to,
że karczmę tę często odwiedzali również zbójnicy, wraz
ze słynnym harnasiem Józefem Baczyńskim. Warto dodać, że należy ona do Szlaku Architektury Drewnianej
w Małopolsce.

Poznáte baladu „Pani Twardowska“ od Adama Mickiewicza? Autor tohto diela, umiestnil dej celej básne
práve do krčmy Rzym. Toto je jedna z mála krčiem s tak
bohatou históriou, a pri vstupe doň máte dojem, že sa
čas zastavil. Praskajúce dosky a tma okolo nás, robia
dojem , že sme takmer krôčik od podpísania zmluvy s
diablom. Interiér pripomína ľudovú tradíciu goralov z
oblasti Živca a Babej hory. Vo vnútri môžete ochutnať
okrem iného aj také jedlá ako žurek zo Stryszawy, diablik alebo satanský lekvár.
Krčma bola založená v 18. storočí ako drevená zrubová
stavba. V tom čase sa v Suchej Beskidzkej organizovali konské jarmoky, počas ktorých do mesta prichádzali
za obchodom rôzni obchodníci. Medzitým pili alkohol a
medovinu , a hlavne - výborne sa zabávali. Zaujímavosťou je, že tento hostinec tiež často navštevovali zbojníci
spolu so slávnym kapitánom Józefom Baczyńským. Je
potrebné dodať, že objekt patrí k časti drevenej architektúry v Malopoľsku.

Adres/Adresa: Rynek 1, 34-200 Sucha Beskidzka
Telefon/Telefón: 3 3 874 27 97
http://www.karczma-r z ym.com/okarczmie .html

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Sucha Beskidzka/Sucha Beskidzka
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Zamek w Suchej Beskidzkiej
Zamek w Suchej Beskidzkiej często nazywany jest „Małym Wawelem”. I nic dziwnego, jest on jedną z najlepiej
zachowanych polskich budowli w stylu renesansowym i wyróżnia się za sprawą efektownych krużganków. Przez
kilka wieków swojego istnienia przechodził w posiadanie wielu rodów, m.in. Komorowskich, Wielopolskich, jak
również Branickich. Zbudował go Kacper Suski (Gaspare Castiglione), którego ojciec był zatrudniony na krakowskim dworze.
W drugiej połowie XVII w. zamek przejął ród Wielopolskich. Szczególną sławą cieszyła się Anna Lubomirska, która wżeniła się w tę rodzinę. Według jednej z legend do dziś przechadza się ona po zamku jako Biała Dama. Przy
budowli znajdowały się niegdyś ogrody oraz dostojny park – można to wywnioskować m.in. po samym układzie
alejek. Bez trudu zauważysz tu również pozostałości po dawnej oranżerii. W XIX w. zamek był skarbnicą wielu pamiątek narodowych oraz ksiąg, rękopisów, obrazów i rzeźb. Niestety, podczas wojny i pożaru zniszczonych zostało
wiele cennych woluminów, a te, które ocalały, trafiły do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Adres/Adresa: Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
Telefon/Telefón: 3 3 874 26 05
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Zamok w Suchej Beskidzkiej
Zámok v Suchej Beskidzke často nazývajú „Malý
Wawel“. A niet divu, je to jedna z najzachovalejších
poľských budov v renesančnom štýle a vyniká pôsobivým stĺporadím. Počas niekoľkých storočí svojej existencie prešiel do vlastníctva mnohých rodín, vč. Komorowskich, Wielopolskich a Branickich. Vybudoval ho
Kacper Suski (Gaspare Castiglione), ktorého otec bol
zamestnaný na krakovskom dvore.
V druhej polovici 17. storočia zámok prevzala rodina
Wielopolskich. Známa bola najmä Anna Lubomirska,
ktorá sa vydala do tejto rodiny. Podľa jednej legendy
stále chodí po hrade ako Biela pani. Vedľa budovy boli
kedysi záhrady a dôstojný park - to sa dá konštatovať
na základe rozloženia alejí, Uvidíte tu aj pozostatky starej oranžérie. V 19. storočí bol zamok pokladnicou mnohých národných pamiatok, ako aj kníh, rukopisov, obrazov a sôch. Bohužiaľ, veľa cenných zväzkov bolo počas
vojny a požiaru zničených a tie, ktoré prežili, skončili
v Jagiellonskej knižnici v Krakove.

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Sucha Beskidzka/Sucha Beskidzka
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CZADCA/ČADCA
Muzeum Kisuckie
Słowackie Muzeum Kisuckie w Czadcy to regionalne
muzeum krajoznawcze, które powstało w 1972 r. Można
w nim podziwiać eksponaty przyrodnicze, etnograficzne oraz historyczne związane z regionem Kisuc – począwszy od prehistorii aż do czasów współczesnych.
Największą atrakcją jest tutaj niewątpliwie replika mamuta, stworzona na podstawie jego zęba trzonowego,
znalezionego w tych okolicach. Siedziba muzeum mieści się w zbudowanym w 1928 r. Domu Palarika, który
był przez wiele lat ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego.
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W muzeum można na własne oczy zobaczyć m.in. tradycyjny strój kisucki, który nosi się dziś jedynie podczas
uroczystości kościelnych oraz pielgrzymek. Warto dodać, że Muzeum Kisuckie jest organizatorem festiwalu
Etnofilm Čadca, który poświęcony jest kulturze ludowej.
W samym muzeum organizowane są również wykłady,
prezentacje oraz projekcje wideo. Jedną z jego filii jest
skansen w Nowej Bystrzycy Wychylówce, gdzie można
przejechać się zabytkową leśną kolejką wąskotorową.
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sucké múzeum
Slovenské Kysucké múzeum v Čadci je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré vzniklo v roku 1972. Môžete tam
obdivovať prírodné, etnografické a historické exponáty
spojené s regiónom Kysúc - od praveku až po súčasnosť. Najväčším lákadlom je tu nepochybne replika
mamuta, vytvorená na základe jeho zuba stoličky /molára, ktorú našli v tejto oblasti. Sídlo múzea sa nachádza
v Palárikovom dome postavenom v roku 1928, ktorý bol
dlhé roky centrom spoločenského a kultúrneho života.
V múzeu môžete okrem iného vidieť na vlastné oči tra-

dičný kysucký kroj, ktorý sa dnes nosí iba počas cirkevných obradov a pútí. Za zmienku stojí, že Kysucké
múzeum organizuje festival Etnofilm Čadca, ktorý sa
venuje ľudovej kultúre. Samotné múzeum organizuje
aj prednášky, prezentácie a videoprojekcie. Jednou z
jeho pobočiek je skanzen v Novej Bystrici vo Vychylovke, kde môžete jazdiť historickou úzkokoľajnou lesnou
železnicou.

Adres/Adresa: Moyzesova 50, 02 2 01 Čadca, Słowacja/ Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/43 2 13 86
https ://www.ky suckemuzeum. sk/

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Czadca/Čadca
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NOWE MIASTO KISUCKIE/KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Kamienice
Historyczne centrum Nowego Miasta Kisuckiego to
najcenniejszy zabytek architektoniczny regionu, a zarazem – jedyny zachowany tutaj kompleks miejskiej zabudowy. Mieści się on na planie kwadratu, od którego
odchodzą mniejsze ulice. Warto zwrócić uwagę m.in.
na barokowe kamienice wznoszące się przy ul. Belanského, pochodzące w większości z I połowy XVII. Uwagę zwraca m.in. dom przy ul. Belanského 12, zbudowany w XVIII w., w którym mieści się obecnie biblioteka
miejska. Wyróżnia się on mansardowym dachem oraz
stylowymi, półkolistymi oknami.

Duży i pełen majestatu budynek można znaleźć również przy ul. Námestie slobody 32. Powstał on jeszcze
w czasach renesansu, w zabudowie szeregowej, na
planie prostokąta. W wyniku remontu utracił swój pierwotny wygląd, choć nadal wyróżnia się na tle innych
budynków miejskich. Dawniej w tym miejscu mieszkał
burmistrz, a do początku XX w. znajdowała się tu szkoła, natomiast po II wojnie światowej – sąd okręgowy
i teatr. Obecnie jest on siedzibą hotelu oraz wielu różnych organizacji.

Adres/Adresa: Belanského 12 , 024 01 Ky sucké Nové Mesto, Słowacja/ lovensko
		
Námestie slobod y 3 2 , 024 01 Ky sucké Nové Mesto, Słowacja/Slovensko
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Meštianske domy
Historické centrum Kysuckého Nového Mesta je najcennejšou architektonickou pamiatkou v regióne a zároveň jediným zachovaným urbanistickým komplexom
s meštianskou zástavbou. Je situovaný do štvorcového pôdorysu a vedú z neho menšie ulice. Stojí za to
upriamiť pozornosť na barokové meštianske domy ul.
Belanského, ktoré pochádzajú väčšinou z prvej polovice 17. storočia. Okrem iného púta pozornosť meštiansky dom na ul. Belanského 12, postavený v 18. storočí, v
ktorom sa dnes nachádza mestská knižnica. Vyznačuje
sa manzardovou strechou a štýlovými polkruhovými
oknami.
Veľkú a majestátnu budovu nájdete tiež na ul. Námestie
slobody 32. Bola postavená v období renesancie v radovej zástavbe obdĺžnikového pôdorysu. V dôsledku
renovácie stratila svoj pôvodný vzhľad, aj keď stále
vyčnieva z ostatných mestských budov. V minulosti
v tomto mieste býval primátor, na začiatku 20. storočia
tu bola škola a po druhej svetovej vojne okresný súd
a divadlo. Teraz je sídlom hotela a mnohých rôznych
organizácií.

N a s t y k u k u l t u r / N a r o z h r a n í k u l t ú r | N o w e M ia s t o K i su c k i e / Ky su c k é N o v é M e s t o
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Kościół św. Jakuba
Kościół św. Jakuba to budowla o bardzo bogatej historii. Powstała w 1284 r. i pierwotnie była to najpewniej
drewniana świątynia gotycka, którą poświęcono patronowi miasta, św. Jakubowi. Samo święto Jakuba obchodzi się tutaj od 1666 r. po dziś dzień. Później kościół
zniszczyli husyci, a następnie stał się on własnością
luteran. Wielokrotnie niszczyły go także pożary. Po jednym z nich, kiedy belki podtrzymujące dzwony spłonęły i zawaliły się, przebudowano budynek na styl neoromański. W wyniku pożaru zniszczony został wówczas

też m.in. zegar na wieży, a także kielich i rzadkie obrazy.
Ostatni pożar miał miejsce na początku XX w.
Budowla składa się z trzech naw i ma charakterystyczne, półkoliste okna. Pod kościołem znajduje się krypta,
w której pochowano m.in. rodziny Suňogów i Hrabovskich. Z krypty kościoła wiódł podziemny korytarz,
przez co budynek wielokrotnie służył ochronie tutejszych mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na to, że
przed kościołem stoi wykonany z piaskowca, barokowy
krzyż, pochodzący z końca XVIII w.

Adres/Adresa: Janka Jesenského 4, 024 01 Ky sucké Nové Mesto, Słowacja/ Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/421 25 45
http://www.farnostknm. sk/
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s t o l s v. J a k u b a
Kostol sv. Jakuba je je budova s veľmi bohatými dejinami. Bol postavený v roku 1284 a pravdepodobne pôvodne to bol drevený gotický chrám zasvätený patrónovi
mesta sv. Jakubovi. Samotný sviatok sv. Jakuba sa tu
slávi od roku 1666. až dodnes. Neskôr kostol zničili husiti a potom sa stal majetkom luteránov. Mnohokrát ho
poškodili aj požiare. Po jednom z nich, keď trámy podopierajúce zvony zhoreli a zrútili sa, bola budova prestavaná v novorománskom štýle. Následkom požiaru došlo k zničeniu hodín na veži, ako aj kalicha a vzácnych

obrazov. Posledný požiar sa stal začiatkom 20. storočia.
Budova pozostáva z troch lodí a má charakteristické polkruhové okná. Pod kostolom je krypta, v ktorej
sú okrem iných pochovaní členovia rodiny Suňogiovcov a Hrabovských. Z krypty kostola viedla podzemná chodba, vďaka ktorej budova mnohokrát slúžila na
ochranu miestnych obyvateľov. Za pozornosť stojí skutočnosť, že pred kostolom stoji barokový pieskovcový
kríž, ktorý pochádza z 18. Storočia.

N a s t y k u k u l t u r / N a r o z h r a n í k u l t ú r | N o w e M ia s t o K i su c k i e / Ky su c k é N o v é M e s t o
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RADOL’A/RADOL’A

Pa ła c R a d o l’a
Zaledwie kilka kilometrów od Nowego Miasta Kisuckiego znajduje się Pałac Radol’a. Określany też mianem „Dworu Radol’a”, jest jedyną zachowaną rezydencją ziemiańską w stylu renesansowym, w regionie Kisuce. Trudno określić dokładny czas jej powstania, wiadomo jednak, że najstarsze jego elementy pochodzą z drugiej połowy XVI w.
Niedługo później na terenie tej posiadłości znalazły się także: stajnie, staw, chmielarnie, ogród owocowy, tartak,
jak również i młyn. Zmieniła się również sama konstrukcja budynku i dopiero w XVII w. nabrała ona cech pałacu.
Od czasów rekonstrukcji w 1983 r. można podziwiać w pałacu stałą ekspozycję, prezentującą najstarsze dzieje
Kisuc – od paleolitu po średniowiecze. Dzięki niej można dowiedzieć, jakimi narzędziami posługiwali się tutejsi
mieszkańcy w dawnych epokach, a także zobaczyć unikalne znaleziska archeologiczne, w tym urny pogrzebowe
i wykorzystywaną na co dzień ceramikę. Inna stała ekspozycja przedstawia wyposażenie dawnych domostw miejskich oraz życie wyższych klas społecznych tego regionu.
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š t e ľ R a d o l’a
Iba pár kilometrov od Nového Kysuckého Mesta sa nachádza kaštieľ v Radoli. Je tiež známy ako ,, Dvor Radoľa,,
je jediným zachovaným zemianskym sídlom v renesančnom štýle na Kysuciach. Je ťažké určiť presný čas jeho
vzniku, ale je známe, že jeho najstaršie prvky pochádzajú z druhej polovice 16. storočia. Krátko nato sa na panstve
nachádzali aj stajne, rybník, chmeľnice, ovocná záhrada, píla a mlyn. Zmenila sa aj štruktúra samotnej budovy a
charakter paláca získala až v 17. storočí.
Od rekonštrukcie v roku 1983 môžete v kaštieli obdivovať stálu expozíciu, ktorá predstavuje najstaršie dejiny Kysúc - od paleolitu po stredovek. Vďaka nej môžete zistiť, aké nástroje miestni obyvatelia používali v minulosti, ako
aj vidieť jedinečné archeologické nálezy vrátane pohrebných urn a každodennej keramiky. Ďalšia stála expozícia
predstavuje vybavenie bývalých meštianskych domov a život vyšších spoločenských vrstiev tohto regiónu.

Adres/Adresa: Radoľa, 023 36 Radoľa, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/421 25 05
https ://www.ky suckemuzeum. sk/kastiel-radola

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Radol’a/Radol’a
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GBEL’ANY/GBEL’ANY
Z a m e k w G b e l’a na c h

Z á m o k v G b e l’a n o c h

Pierwsze wzmianki o barokowym zamku w Gbel’anach
pochodzą z 1756 r. Jego znakiem rozpoznawczym jest
m.in. łamany, mansardowy dach. Uwagę zwraca również niewielka wieża widokowa oraz otoczenie – zamek
usytuowany jest w samym centrum wspaniałego, angielskiego parku. Dzięki temu, że kultura idzie tu pod
rękę z naturą, budowla robi ogromne wrażenie.
Zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Na początku zamek był w posiadaniu rodziny Szerényi, natomiast w 1812 r. przeszedł w ręce rodziny Nyári z Sučan.
W latach 60. XIX w. jego nowymi właścicielami stali się
Ján i Ferdinand Zichy, a po pewnym czasie przejęli go
kolejni właściciele. Dziś imponujący zamek w wyjątkowy sposób łączy tradycję z nowoczesnością – jest
siedzibą ekskluzywnego hotelu z zapleczem uzdrowiskowym i konferencyjnym. W jego przybudówce znajduje się SPA z basenem oraz salą fitness. Pewną część
zamku zajmują również: biblioteka, kaplica oraz winiarnia. Każde pomieszczenie nosi w nim do dziś znamiona
elegancji oraz luksusu.

Prvé zmienky o barokovom zámku v Gbel’anoch pochádzajú z roku 1756. Jeho poznávacím znamením je
okrem iného: šikmá , manzardová strecha. Pozornosť
púta aj malá vyhliadková veža a okolie – zámok sa nachádza v samom strede nádherného anglického parku.
Vďaka tomu, že kultúra ide ruka v ruke s prírodou, robí
budova skvelý dojem.
Zámok mnohokrát zmenil majiteľa. Na začiatku hrad
vlastnili Szerényiovci a v roku 1812 prešiel do rúk Sučianovcov Nyáriovcov. V 60. rokoch 19. storočia sa jeho
novými vlastníkmi stali Ján a Ferdinand Zichyovci, po
čase prevzali ho ďalší vlastníci. Dnes impozantný zámok spája jedinečným spôsobom tradíciu a modernosť
- je sídlom exkluzívneho hotela s kúpeľným a konferenčným zázemím. V jeho prístavbe sa nachádza SPA
s bazénom a fitnescentrom. Určitú časť hradu zaberajú
tiež: knižnica, kaplnka a vináreň. Každá izba sa dodnes
nesie v znamení elegancie a luxusu.

Adres/Adresa: Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/420 41 41
https ://www.chateaugbelany.com/sk/

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Gbel’any/Gbel’any

- 109 -

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ion-beskidy.pl

KRASŇ’ANY/KRASŇANY
Zamek Krasňany
Zamek Krasňany to najcenniejszy zabytek znajdujący
się w tej wsi. Został on zbudowany w stylu renesansowym i otoczono go przepięknym parkiem. Jego historia
rozpoczęła się w XVI w., kiedy to arystokratyczna rodzina Pongráczów przebudowała swój późnogotycki dwór
na rodzinną rezydencję, z dwiema wieżami w kształcie
graniastosłupów w narożach. Za budowę budynku odpowiadał Lukáš Čierny Budatína, wraz z synem Janem.
Wówczas wokół zamku znajdowała się fosa, a do budynku wjeżdżano mostem zwodzonym. W XVII w. uległ
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on zniszczeniu za sprawą pożaru – wtedy rozpoczęła
się jego rozległa przebudowa.
W tym momencie dwór złożony jest z dwóch późnorenesansowych budynków, połączonych skrzydłem.
Ostatni jego remont odbył się w latach 1967-1980. Na
uwagę zasługuje również pełen uroku park dworski,
który stanowi świetne miejsce do odpoczynku i z pewnością poprawi Twój nastrój. Warto dodać, że zamek
jest obecnie siedzibą czterogwiazdkowego hotelu. Od
2004 r. jego właścicielem jest włoski arystokrata.

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Krasň’any/Krasňany
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Kaštiel v Krasňanoch
Kaštieľ Krasňany je najcennejšou pamiatkou v tejto
obci. Bol postavený v renesančnom štýle a je obklopený nádherným parkom. Jeho história sa začala písať v
16. storočí, keď šľachtická rodina Pongráczovcov prestavala svoje neskorogotické sídlo na rodinné sídlo s
dvoma hranolovými vežami v rohoch. O výstavbu budovy sa postaral Lukáš Čierny Budatína spolu so svojím synom Janom. V tom čase bola okolo hradu priekopa a do budovy sa vstupovalo cez padací most. V 17.
storočí bol poškodený požiarom - potom sa začala jeho
rozsiahla rekonštrukcia.
V tomto okamihu kaštieľ tvoria dve neskororenesančné budovy spojené krídlom. Jeho posledná renovácia
prebehla v rokoch 1967-1980. Pozoruhodný je aj očarujúci kaštieľsky park, ktorý je skvelým miestom na odpočinok a určite vám zlepší náladu. Za zmienku stojí,
že hrad je dnes sídlom štvorhviezdičkového hotela. Od
roku 2004 je jeho majiteľom taliansky aristokrat.

Adres/Adresa: Krasňany 21, 013 03 Varín, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 911 310
https ://kastielkrasnany. sk/

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Krasň’any/Krasňany
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STRECZNO/STREČNO
Zamek w Strecznie
Nieopodal Żyliny, nad wapiennym urwiskiem, góruje zamek w Strecznie. Średniowieczna budowla została wzniesiona w XIV w. jako punkt strażniczy, obok którego pobierano kiedyś myto. Masywna sylwetka, grube mury i wieża
sprawiły, że doskonale sprawdzał się on również jako zamek obronny. Obecnie odbywają się w nim różnego rodzaju imprezy kulturalne, jak np. coroczna wystawa „Sztuka na zamku”, spektakle teatralne z udziałem rycerzy, biegi
po zamkowych schodach czy też Zamkowe Igry Zofii Bośniakowej. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń jest
również nocne zwiedzanie zamku.
Najbardziej znaną postacią, która w tym miejscu żyła, jest wspomniana już Zofia Bośniakowa. Słynęła ona z dobrego serca, często pomagała biednym i chorym ludziom. W krypcie zamku, po kilkunastu latach znaleziono jej
ciało, które było zupełnie nienaruszone. Przewieziono je do kościoła w pobliskiej miejscowości Tepliczka. Szczątki
kobiety padły jednak ofiarą wandalizmu i zostały spalone. W kaplicy na zamku umieszczono kopię zmumifikowanych zwłok.

Hrad v Strečno
Neďaleko Žiliny sa nad vápencovým bralom týči hrad Strečno. Stredoveká budova bola postavená v 14. storočí ako
strážnica, vedľa ktorej sa kedysi vyberalo mýto. Mohutná silueta, hrubé múry a veža z nej tiež vytvorili dokonalý
obranný hrad. V súčasnosti sa v ňom konajú rôzne kultúrne podujatia, napríklad každoročná výstava „Umenie na
hrade“, divadelné predstavenia za účasti rytierov, behy po hradných schodoch alebo Hradné hry Žofie Bosniakovej. Jedným z najobľúbenejších podujatí je aj nočná prehliadka hradu.
Najznámejšou osobnosťou, ktorá na tomto mieste žila, je spomínaná Žofia Bosniaková. Preslávilo ju dobré srdce
a to, že často pomáhala chudobným a chorým ľuďom. V krypte hradu bolo jej telo po asi tucte rokov nájdené úplne
neporušené. Odviezli ich do kostola v neďalekom mestečku Teplička. Pozostatky ženy sa však stali obeťami vandalizmu a boli upálené. Kópia mumifikovaného tela bola umiestnená v kaplnke na hrade.

Adres/Adresa: Hradná 1, 013 24 Strečno, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/569 74 00
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Jezioro Asfaltowe
Jezioro Asfaltowe to piękny, a zarazem niezwykły
akwen, z wodą w kolorze turkusu. Skąd wzięła się jego
nazwa? Cóż, w okolicach Streczna, a konkretnie – we
wsi Nezbudská Lúčka znajdują się największe złoża
asfaltu w całej Słowacji. Jezioro Asfaltowe to zbiornik
wodny wypełniający wyrobisko po tym surowcu, które
powstało po jego naturalnym zalaniu. Warto zaznaczyć,
że nie jest to bulgoczące jezioro asfaltowe, które znajduje się np. na terenie Trynidadu czy Wenezueli, choć
i tutaj, podczas upalnych, letnich dni można zauważyć

naturalny asfalt, wypływający ze ścian kamieniołomu,
tworzący charakterystyczne, ciemne plamy.
Dziś Jezioro Asfaltowe jest fantastycznym miejscem
na odpoczynek. Chętnie tu przyjeżdżają spacerowicze
oraz wędkarze. Należy jednak pamiętać, że kąpanie
się jest zabronione – pod ciepłą wodą powierzchniową
znajduje się bardzo zimna woda gruntowa, co z kolei
powoduje powstawanie wirów wodnych. Ciekawostką
jest to, że jakiś czas temu, na dnie jeziora, znaleziono
granat pochodzący z czasów II wojny światowej.

Asfaltové jazero
Asfaltové jazero je krásna a zároveň mimoriadna vodná
plocha s tyrkysovou vodou. Odkiaľ sa vzal jeho názov?
No a v okolí Strečna, alebo presnejšie - v obci Nezbudská Lúčka sa nachádzajú najväčšie asfaltové ložiská
na celom Slovensku. Asfaltové jazero je vodná nádrž,
ktorá vypĺňa výkop tohto materiálu, ktorý vznikol po
jeho prirodzenom zaplavení. Stojí za zmienku, že nejde
o bublajúce asfaltové jazero, ktoré sa nachádza napríklad v Trinidade alebo Venezuele, hoci aj tu môžete počas horúcich letných dní vidieť zo stien lomu stekajúci

prírodný asfalt, ktorý vytvára charakteristické tmavé
škvrny.
Dnes je Asfaltové jazero fantastickým miestom na odpočinok. Radi tu prichádzajú ľudia na prechádzky a
rybári. Malo by sa však pamätať na to, že kúpanie je
zakázané - pod teplou povrchovou vodou je veľmi studená podzemná voda, ktorá následne spôsobuje tvorbu vírov. Zaujímavosťou je, že pred časom sa na dne
jazera našiel granát z druhej svetovej vojny.

Adres/Adresa: 013 03 Varín, Słowacja/Slovensko

- 114 -

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Streczno/Strečno

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

euroregion-beskidy.pl

Pomnik Partyzantów Francuskich

Pamätník francúzskym partizánom

Niedaleko Streczna, na wzgórzu Dzwonnica (Zvonica),
usytuowany jest Pomnik Partyzantów Francuskich.
Dawniej, w 1944 r., kiedy to miało miejsce Słowackie
Powstanie Narodowe, na tym terenie wojska Niemiec
i Słowacji prowadziły ze sobą zacięte walki o strategiczny dla obu stron przełom Wagu przez Małą Fatrę.
Po stronie Słowaków stanęło 52 Francuzów, którym
dowodził kapitan Georges de Lannurien, który włączył
się do walki z nazistami. Co roku, pod koniec sierpnia,
odbywa się uroczystość podczas której korpus dyplomatyczny i delegacja z Francji składają w tym miejscu
wieńce.
Pomnik powstał na część poległych bohaterów, w 1956
r. Został on wykonany z białego trawertynu, a jego autorami są Ladislav Snopek oraz Ladislav Beisetzer. Pod
pomnikiem znajduje się krypta, w której umieszczono
szczątki 24 żołnierzy francuskich. Na płytach można
zauważyć efektowne płaskorzeźby nawiązujące do tematyki partyzanckiej oraz inskrypcje z nazwiskami poległych partyzantów.

Neďaleko Strečna, na vrchu Zvonica sa nachádza Pamätník francúzskym partizánom. V minulosti, v roku
1944, keď došlo k Slovenskému národnému povstaniu,
boli v tejto oblasti vojská Nemecka a Slovenska zapojené do krutých bojov o vzájomne strategický prielom
Váhu cez Malú Fatru. Na strane Slovákov bolo 52 Francúzov, ktorým velil kapitán Georges de Lannurien, ktorý sa zapojil do boja proti nacistom. Koncom augusta
sa každý rok koná slávnostný ceremoniál, počas ktorého tu kladú vence diplomatický zbor a delegácia z
Francúzska.
Pamätník bol postavený pre časť padlých hrdinov
v roku 1956. Bol vyrobený z bieleho travertínu a jeho
autormi sú Ladislav Snopek a Ladislav Beisetzer. Pod
pomníkom sa nachádza krypta s pozostatkami 24 francúzskych vojakov. Na doskách môžete vidieť pôsobivé
reliéfy odkazujúce na partizánsku tému a nápisy s menami padlých partizánov.

Adres/Adresa: Slánska, 013 24 Strečno, Słowacja/Slovensko
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ŻYLINA/ŽILINA
Kościół nawrócenia św. Pawła Apostoła
Kościół nawrócenia św. Pawła Apostoła oraz klasztor kapucynów zostały wzniesione przez jezuitów, którzy przybyli do Żyliny w XVII w. Sam jednonawowy kościół z dwuwieżową fasadą został wybudowany w XVIII w., w stylu
barokowym. Oba budynki powstały na miejscu istniejących tu wcześniej pięciu renesansowych kamienic, z których zachowały się kamienne piwnice. Budowle wzniesione zostały z kamienia łupanego oraz zwieńczone sklepieniem kolebkowym.
Pomimo klęsk żywiołowych i rozlicznych pożarów kościół zachował swoją architekturę – zmieniono jedynie dachy
wież. Po jego prawej stronie dobudowano w XX w. Kaplicę Miłosierdzia Bożego, na podstawie projektu Michała
Maximiliana Scheera. We wnętrzu kościoła uwagę zwraca głównie ołtarz barokowy z połowy XVIII w. oraz obraz
św. Pawła, stworzony przez Jozefa Božetecha Klemensa. Całości dopełniają dekoracje ścienne autorstwa Jozefa
Škorvánka oraz zdobienia wykonane przez Jána Ignáca Cimbala.

K o s t o l o b rá t e n ia s v. Pav la a p o š t o la
Kostol obrátenia sv. Pavla apoštola a kapucínsky kláštor postavili jezuiti, ktorí prišli do Žiliny v 17. storočí. Samotný
jednoloďový kostol s dvojvežovou fasádou bol postavený v 18. storočí v barokovom slohu. Obe budovy boli postavené na mieste piatich renesančných meštianskych domov, z ktorých sa tu dodnes zachovali pôvodné kamenné
pivnice. Budovy boli postavené z štiepaného kameňa a ukončené valenou klenbou.
Napriek prírodným katastrofám a početným požiarom si kostol zachoval svoju architektúru - zmenili sa iba strechy
veží. Napravo bola v 20. storočí postavená kaplnka Božieho milosrdenstva na základe návrhu Michaela Maximiliána Scheera. Vo vnútri kostola je potrebné upriamiť pozornosť hlavne na barokový oltár z polovice 18. storočia
a obraz sv. Pavla, ktorý vytvoril Jozef Božetech Klemens. Celok dopl´ňajú nástenné dekorácie od Jozefa Škorvánka
a dekorácie od Jána Ignáca Cimbala.

Adres/Adresa: Mariánske námestie 52/27, 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/500 2 2 15
https ://www.dcza.sk/sk/dokument y/ostatne/kostol y/
dekanat-zilina/kostol-sv- obratenia-sv-pavla-sirotar-1743
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R zeźba Niepok alanej Marii Panny Socha Nepoškvrnenej Panny Márie
Pośrodku żylińskiego Rynku usytuowana jest barokowa
rzeźba Niepokalanej Marii Panny (Immaculaty). Wzniesiono ją w 1738 r., na cześć powrotu mieszkańców do
religii katolickiej. Do jej powstania najbardziej przyczynił się senator Jozef Matulaj. Co więcej, był on również
założycielem fundacji, która przeznaczała swoje środki
na utrzymanie księży, profesorów oraz szpitala. Autorami rzeźby byli natomiast Józef Weisman oraz Václav
Petráš. Warto zaznaczyć, że sama nazwa „Rynek Mariański”, stosowany zamiennie z „Placem Mariackim”,
pochodzi właśnie od tej rzeźby.
Na cokole zabytku można zauważyć płaskorzeźbę przedstawiająca św. Floriana, patrona strażaków.
W nowożytności, wielkie spustoszenie wywoływały
liczne pożary, stąd też wybór tego świętego nie był
przypadkowy. Obserwując rzeźbę, można zauważyć, iż
Matka Boska przydeptuje węża, stojąc jednocześnie na
kuli ziemskiej oraz półksiężycu. Nad jej głową znajduje
się z kolei 12 gwiazd. Po bokach figura udekorowana
jest metalowymi zdobieniami, natomiast w większości
wykonana została ona z piaskowca. Wielokrotnie ją
również odrestaurowywano.

Uprostred námestia v Žiline je barokové súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculaty). Socha bola postavená v roku 1738 na počesť návratu obyvateľov ku
katolíckemu náboženstvu. Na jej vzniku sa najviac podielal senátor Jozef Matulaj. A čo viac, bol tiež zakladateľom nadácie, ktorá poskytovala prostriedky na podporu kňazov, profesorov a nemocnice. Autormi súsošia
boli Jozef Weisman a Václav Petráš. Stojí za zmienku,
že samotný názov „Mariánské námestie“, ktoré sa zamieňa s „Námestím Panny Márie“ má pôvod v názve
tejto sochy.
Na podstavci pamätníka je vidieť reliéf znázorňujúci sv.
Floriána, patróna hasičov. V dobe novoveku boli veľké
katastrofy spôsobené početnými požiarmi, preto výber
tohto svätca nebol náhodný. Pri pozorovaní sochy môžete vidieť, že Matka Božia šliape na hada, zatiaľ čo stojí
na planéte a na polmesiaci. Nad jej hlavou je 12 hviezd.
Po stranách je postava zdobená kovovými ozdobami,
pričom väčšina je z pieskovca. Tiež bola mnohokrát rekonštruovaná.

Adres/Adresa: Mariánske námestie , 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/706 31 04
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ściół ewangelicki
Żyliński kościół ewangelicki powstał na podstawie projektu Michala Milana Harmińca w 1936 r. Jego wieża
wyposażona została w trzy dzwony. Niedługo potem
obok kościoła stanęła nowa plebania, która zastąpiła
budynek przy ulicy Kuzmány’ego – dziś znajduje się
tam zakład szklarski.
Pierwsi protestanci pojawili się na Słowacji już w XVI
w. W drugiej połowie tego stulecia aż 2/3 słowackiej
ludności była wyznania ewangelickiego. W 1610 r. odbył się synod Żyliński, podczas którego po raz pierwszy
położono fundamenty pod organizację Kościoła Luterańskiego Węgier. Od czasu tego synodu protestanckie nabożeństwa odbywały się w Kościele Trójcy Przenajświętszej. W zależności od tego, kto akurat pełnił
władzę, kościół raz należał do protestantów, a raz do
katolików. Protestanci ostatecznie utracili go pod koniec XVII w., podczas wzmożonej kontrreformacji i ucisku ludności ewangelickiej. W wyniku tych wydarzeń
postawili oni drewnianą kaplicę na starym cmentarzu,
który został rozebrany przez katolików, a następnie
postawili kolejny kościół, z którym stało się to samo.
To wszystko sprawiło, że liczba ewangelików w Żylinie
zmniejszyła się z czasem do kilku procent.

Evanjelický kostol
Žilinský evanjelický kostol postavili podľa projektu Michala Milana Harminca v roku 1936. Jeho veža bola vybavená tromi zvonmi. Čoskoro nato pri kostole vyrástlo
nové presbytérium, ktoré nahradilo budovu na Kuzmányho ulici - dnes tam stojí sklenárstvo.
Prví protestanti sa objavili na Slovensku už v 16. storočí,
v druhej polovici tohto storočia tvorili až 2/3 slovenského obyvateľstva evanjelického vyznania. V roku 1610 sa
konala žilinská synoda, počas ktorej sa po prvýkrát položili základy organizácie luteránskej Evanjelickéj cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku. Od tejto synody
sa v kostole Najsvätejšej Trojice konali protestantské
bohoslužby. Podľa toho, kto bol pri moci, cirkev patrila raz protestantom a raz katolíkom. Protestanti o ňu
nakoniec prišli na konci 17. storočia, počas zosilnenej
protireformácie a útlaku evanjelického obyvateľstva. V
dôsledku týchto udalostí postavili na starom cintoríne
drevenú kaplnku, ktorú katolíci zbúrali, a potom postavili ďalší kostol, s ktorým sa stalo to isté. To všetko znamenalo, že počet evanjelikov v Žiline sa časom znížil na
niekoľko percent.

Adres/Adresa: Mar tina Rázusa 1291, 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: 041/562 56 27, 0918 8 28 3 32
https ://www.ecavza. sk/
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mek Budatíński
Zamek Budatíński w Żylinie powstał pod koniec XIII w.,
w dorzeczu Wagu i rzeki Kysucy. Do dziś zachowała się
w nim część parteru wieży pochodzącej z tego okresu.
Zamek wybudowała najpewniej rodzina Balaš, jednak
często zmieniał on swoich właścicieli. W XV w. przeszedł on w posiadanie rodziny Suňog, z którą wiąże się
jedna z najbardziej fascynujących tutejszych legend.
Katarzyna z rodu Suňog słynęła z niezwykłej urody.
W pewnym momencie zakochał się w niej z wzajemnością szlachcic Franko Forgáč. Ojciec jednak obiecał
jej rękę Jakušicowi. Przed zaślubinami zakochany męż-

czyzna postanowił po raz ostatni spotkać się z ukochaną. Niestety, ojciec dziewczyny o wszystkim się
dowiedział i zdecydował, że zamuruje córkę we wnęce
wieży – do dziś znajduje się tam herb rodziny Suňog.
Franko, co prawda, zdołał uwolnić Katarzynę, jednak
poległ w walce z drugim jej adoratorem. Katarzyna
została wkrótce znaleziona i przymuszona do małżeństwa z mężczyzną, którego nie kochała. Do dziś zamek
odwiedzają kobiety, które chcą dotknąć herbu w wieży
– ponoć przynosi on szczęście i pozwala znaleźć tego
jedynego.

Budatínsky hrad
Budatínsky hrad v Žiline bol postavený koncom 13. storočia v povodí Váhu a rieky Kysuce. Z tohto obdobia sa
dodnes zachovala časť prízemia veže. Hrad pravdepodobne postavili Balašovci, ale často menil svojich majiteľov. V
15. storočí sa stal majetkom rodiny Suňogovcov, s ktorými sa spája jedna z najfascinujúcejších miestnych legiend.
Katarína z rodu Suňogovcov bola povestná svojou mimoriadnou krásou. V jednej chvíli sa do nej zamiloval šľachtic Franko Forgáč. Jej otec však sľúbil jej ruku Jakušicovi. Pred svadbou sa zamilovaný muž rozhodol naposledy
stretnúť so svojou milovanou. Bohužiaľ, otec dievčaťa sa o všetkom dozvedel a rozhodol sa svoju dcéru zamurovať
do výklenku veže - dodnes tam stojí erb Suňogovcov. Aj keď sa Francovi podarilo Katarínu vyslobodiť, zomrel v boji
s jej ďalším obdivovateľom. Čoskoro našli Katarínu a bola prinútená vydať sa za muža, ktorého nemilovala. Dodnes
hrad navštevujú ženy, ktoré sa chcú dotknúť erbu vo veži - údajne prináša šťastie a umožňuje nájsť toho jediného.

Adres/Adresa: Zámocká 70, 010 03 Ž ilina-Budatín, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/500 15 11
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Muzeum Kultury Żydowskiej
Żylina była niegdyś ważnym ośrodkiem życia żydowskiego. Działała tu m.in. żydowska szkoła ludowa, do
której chodzili również i chrześcijanie. W czasach II
wojny światowej w Żylinie znajdował się obóz koncentracyjny, skąd deportowano około 18 tys. żydów do nazistowskich obozów zagłady. Większość z nich zginęła
w Polsce. Po wojnie do miasta powróciło jedynie 700
żydów.
Muzeum Kultury Żydowskiej umiejscowione jest w siedzibie dawnej ortodoksyjnej synagogi. Można w nim
zobaczyć głównie eksponaty o charakterze sakralnym,
m.in. rozmaite judaika żyjących na tym terenie żydów,
fragmenty literatury religijnej czy dokumenty pochodzące z czasów dwudziestolecia międzywojennego.
Sama synagoga została zbudowana w 1927 r. Do dziś
znajduje się w niej sala modlitewna. W budynku można zobaczyć również aron hakodesz, czyli świętą szafę
ołtarzową, gdzie gromadzone są zwoje Tory. Nie można zapomnieć także o specjalnym pomieszczeniu dla
kobiet, które jest oddzielone od głównej sali mechicą,
czyli dekoracyjnymi kratami z drewna.

Múzeum židovskej kultúry
Žilina bola kedysi dôležitým centrom židovského života.
Okrem iného fungovala tu Židovská ľudová škola, ktorú
navštevali aj kresťania. Počas druhej svetovej vojny bol
v Žiline koncentračný tábor, odkiaľ bolo deportovaných
asi 18 000 Židov do nacistických vyhladzovacích táborov. Väčšina z nich zomrela v Poľsku. Po vojne sa do
mesta vrátilo iba 700 Židov.
Múzeum židovskej kultúry sa nachádza v sídle bývalej
ortodoxnej synagógy. Môžete si pozrieť hlavne sakrálne
exponáty, vrátanie rôzných judaik Židov žijúcich v tejto
oblasti, fragmenty náboženskej literatúry, alebo dokumenty z medzivojnového obdobia. Samotná synagóga
bola postavená v roku 1927. Dodnes sa v nej nachádza
modlitebňa. V budove môžete vidieť aj aronský hakodesh, teda posvätnú oltárnu skrinku, kde sú zhromaždené zvitky Tóry. Nesme sa opomenúť ani na špeciálna
miestnosť pre ženy, ktorá je od hlavnej miestnosti oddelená mechicou, teda ozdobnou drevenou prepážkou.

Adres/Adresa: Topoľová 1, 010 03 Ž ilina-Budatín, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/500 15 10
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Nowa Synagoga

Nová synagóga

Nową Synagogę wybudowano osiem lat przed II wojną światową. Jej budynek inspirowany był niemieckim
modernizmem i zaprojektował ją niemiecki architekt,
Peter Behrens. Ze względu na Holokaust, podczas
którego wymordowano większość tutejszych żydów,
budynek nazywany jest „ostatnią słowacką synagogą”.
Ciekawostką jest to, że w 1934 r. sam Behrens wstąpił do partii nazistowskiej i pracował nad hitlerowskim
planem dotyczącym przebudowy Berlina.
Nowa Synagoga stanęła na miejscu innej żydowskiej
świątyni. Została zaprojektowana tak, aby pomieścić
450 mężczyzn i 350 kobiet. Po II wojnie światowej
nowoczesny budynek z kopułą przejęło miasto, które
zorganizowało w nim aulę Uniwersytetu Żylińskiego
oraz kino. Dziś w siedzibie mieszczą się: centrum kultury oraz galeria sztuki. Na jednej ze ścian znajduje się
tablica upamiętniająca żylińskich żydów, którzy zginęli
w obozach koncentracyjnych. Do dziś Nowa Synagoga
jest jednym z najpiękniejszych żydowskich obiektów
sakralnych znajdujących się na Słowacji.

Nová synagóga bola postavená osem rokov pred
druhou svetovou vojnou. Jej budova bola inšpirovaná
nemeckou modernou a navrhol ju nemecký architekt
Peter Behrens. Kvôli holokaustu, počas ktorého bola
vyvraždená väčšina miestnych Židov, sa budova nazývala „posledná slovenská synagóga“. Zaujímavosťou
je skutočnosť, že v roku 1934 sa sám Behrens pripojil
k nacistickej strane a pracoval na nacistickom pláne
prestavby Berlína.
Nová synagóga nahradila iný židovský chrám. Bola navrhnutá takým spôsobom, aby pomestila 450 mužov
a 350 žien. Po druhej svetovej vojne sa modernej budovy s kupolou ujalo mesto, ktoré tam zorganizovalo
aulu Žilinskej univerzity a kino. Dnes tam sídli kultúrne stredisko a umelecká galéria. Na jednej zo stien je
tabuľa pripomínajúca žilinských Židov, ktorí zahynuli
v koncentračných táboroch. Nová synagóga je dodnes
jednou z najkrajších židovských sakrálnych stavieb na
Slovensku.
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Kamienice na Rynku
Na żylińskim Rynku zwanym „Placem Mariackim” mieści się wiele pełnych uroku kamienic, zbudowanych
w stylu barokowym oraz renesansowym. Pięknie się
one komponują z jego gotycką strukturą urbanistyczną – został on założony około 1300 r. Dawniej mieszkali tutaj bogaci mieszczanie. Niektóre kamienice kryją
w sobie wiele tajemnic. Jakich?
W kamienicy pod numerem 4 prowadzono niegdyś zakład masarski – sami masarze mieli w tym mieście bardzo wysoką pozycję. W kamienicy pod numer 9 miały
z kolei gromadzić się kobiety lekkich obyczajów. Budynek pod numerem 16 był w I połowie XX w. siedzibą
sklepu znanego na całym świecie obuwia. Na Rynku

można zobaczyć również Dom Rakoczego, który w połowie XIX w. został zniszczony przez wielkie trzęsienie
ziemi. W kamienicy pod numerem 31 gromadziły się
dawniej różne stowarzyszenia i organizacje, była tu
również restauracja, a pokoje wynajmowano gościom.
Swoim wyglądem uwagę zwraca również tzw. potrójna
kamienica – jednym z jej właścicieli był Eugen Gerommetta, który jako pierwszy stworzył mały traktat o historii Żyliny. Warto wspomnieć również o kamienicy
nr 6, przed którą w 1849 r., podczas powstania, Ľudovít Štúr oraz Jozef Miloslav Hurban wzywali do walki
o wolność uciśnionego narodu słowackiego.

Meštianske domy na Mariánskom námestí
Na Mariánskom námestí v Žiline je veľa pôvabných
mešťianskych domov postavených v barokovom a renesančnom štýle. Nádherne splynuli s jej gotickou
mestskou urbanistickou štruktúrou, ktorá bola založená okolo roku 1300. V minulosti tu žili bohatí mešťania.
Niektoré domy skrývajú veľa tajomstiev. Akých?
V meštianskom dome číslo 4 bol mäsospracujúci podnik - samotní mäsiari mali v tomto meste veľmi vysoké
postavenie. V meštianskom domu s číslom 9 sa mali
zhromažďovať ženy ľahkých mravov. Budova s číslom
16 bola v prvej polovici 20. storočia sídlom svetozná-

meho obchodu s obuvou. Na hlavnom námesti môžete
vidieť aj Rákocziho dom, ktorý v polovici 19. storočia
zničilo veľké zemetrasenie. V dome číslo 31 sa schádzali rôzne združenia a organizácie, bola tu aj reštaurácia a izby sa prenajímali hosťom. Takzvaný trojpodlažný
dom - jedným z jeho majiteľov bol Eugen Gerommetta, ktorý ako prvý napísal malý traktát o histórii Žiliny.
Za zmienku stojí aj meštiansky dom č.6, pred ktorým
v roku 1849 počas povstania Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban vyzývali na boj za slobodu utláčaného
slovenského národa.

Adres/Adresa: Mariánske námestie , 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
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Kościół św. Stefana Króla
Kościół św. Stefana to późnoromański, a zaraz najstarszy zabytek Żyliny. Jego początki sięgają najpewniej
XIII w. W XVII w. został on przebudowany, a jego styl
zmienił się wówczas na barokowy. W jego wnętrzu
znajdują się średniowieczne malowidła ścienne, których autorami byli dominikanie. Można w nim zauważyć również resztki polichromii z XVI w. W XV w. do kościoła dobudowana została kaplica pogrzebowa.
Legenda mówi, że kościół został wybudowany na polecenie króla Węgier, Stefana I Świętego, na pamiątkę
bitwy stoczonej w XI w., z wojskami Bolesława Chro-

brego. W XIX w. był on magazynem wojskowym i zdecydowano się na jego renowacje dopiero w latach
40. XX w., kiedy odkryto w nim średniowieczne freski.
Przywrócono mu wówczas pierwotną formę, a kościół
barokowy z powrotem stał się romańskim. W środku
odkryto z kolei 15 grobów ze szkieletami z XVII-XVIII w.
Co więcej, podczas badań archeologicznych odkryto
tu także Kaplicę Bożego Ciała, która do połowy XVI w.
pełniła rolę kostnicy. W pobliżu kościoła usytuowane
było pierwotne centrum miasta.

Adres/Adresa: Závodská cesta 2945/3 8 , 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/7 23 10 51
http://www. zavodie .fara. sk/
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K o s t o l s v. Š t e fa na k rá ľa
Kostol sv. Štefana kráľa je neskororománsky a taktiež
je aj najstaršou pamiatkou v Žiline. Jeho počiatky siahajú pravdepodobne do trinásteho storočia. V sedemnástom storočí bol prestavaný a jeho štýl sa zmenil na
barokový. Vo vnútri sú stredoveké nástenné maľby dominikánov. Sú tu aj zvyšky polychrómu zo 16. storočia,
ku kostolu v 15. storočí pribudla pohrebná kaplnka.
Legenda hovorí, že kostol bol postavený na príkaz
uhorského kráľa Štefana I. Svätého na pamiatku bitky,
ktorá sa v 11. storočí uskutočnila s vojskom Bolesla-

va Chrabrého. V 19. storočí bol vojenským skladom
a o jeho renovácii sa rozhodlo až v 40. rokoch, keď
tam boli objavené stredoveké fresky. Potom bol obnovený do pôvodnej podoby a barokový kostol sa stal
opäť románskym. Vo vnútri bolo objavených 15 hrobov s kostrami zo 17. a 18. storočia, navyše tu počas
archeologických výskumov bola objavená aj kaplnka
Božieho tela, ktorá až do polovice 16. storočia slúžila
ako márnica. Pôvodne sa neďaleko kostola nachádzalo centrum mesta.
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K o ś c i ó ł Tr ó j c y Ś w i ę t e j
Kościół Trójcy Świętej w Żylinie, który w 2008 r. stał
się Katedrą św. Trójcy, został zbudowany jako świątynia
gotycka, około 1400 r. Wzniesiono ją na fundamentach
stojącego tu wcześniej zamku miejskiego. Po pewnym
czasie przebudowano ją na styl renesansowy. Kościół
aż trzy razy był niszczony przez pożary. Przez pewien
czas należał on do ewangelickiego kościoła wyznania
augsburskiego.
W XVI w. dobudowano dzwonnicę kościoła, inspirowaną wyglądem campanili – włoskich dzwonnic

miejskich. Na cześć fundatora, a zarazem ówczesnego właściciela Żyliny, Buriana Světlovskégo z Vlčnova,
nazwano ją „wieżą Buriana”. Ciekawostką jest to, że
głośne bicie dzwonów pomogło dwukrotnie wypłoszyć
szarańczę, która w XVII i XVIII w. zaatakowała tutejsze
pola. W trójnawowej świątyni umiejscowiony jest ołtarz
główny z XVII w., w którym znajduje się z kolei obraz
namalowany przez Jozefa Božetecha Klemensa. Przed
wejściem do budynku warto zwrócić uwagę także na
rzeźbę św. Anny, wykonaną przez Františka Štefunka.

K o s t o l N a j s v ä t e j š e j Tr o j i c e
Kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorý sa v roku 2008
stal katedrálou sv. Trojice bol postavený ako gotický
chram. Okolo roku 1400 bola postavená na základoch
bývalého mestského hradu, ktorý sa tam nachádzal.
Po nejakom čase bol prestavaný v renesančnom štýle.
Kostol bol trikrát zničený požiarmi. Istý čas patril evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
V 16. storočí pribudla zvonica kostola, inšpirovaná
vzhľadom kampanili- talianskych mestských zvoníc. Na

počesť jej zakladateľa a vtedajšieho majiteľa Žiliny Buriana Světlovského z Vlčnova sa vola „Burianova veža“.
Zaujímavosťou je, že hlasné zvonenie zvonov pomohlo
dvakrát vystrašiť kobylky, ktoré v 17. a 18. storočí útočili
na miestne polia. V trojloďovom kostole je umiestnený
hlavný oltár zo 17. storočia s obrazom, ktorý namaľoval
Jozef Božetech Klemens. Pred vstupom do budovy stojí
za pozornosť aj súsošie sv. Anny, ktorú vyrobil František
Štefunk.

Adres/Adresa: Horný Val 1, 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/562 13 12
https ://www.dcza.sk/sk/schematizmus/farnosti/zilina-mesto -katedrala
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Kościół św. Barbar y
i klasztor franciszkański

K o s t o l S v. B a r b o r y
a františkánskeho kláštora

Franciszkanie przybyli do Żyliny na zaproszenie węgierskiego księcia Paula Esterházego. W I połowie XVIII
w. wybudowali na skraju ówczesnego miasta kościół
św. Barbary wraz z klasztorem. Sam kościół był pierwszą sakralną budowlą barokową w tej miejscowości.
Oko przyciągają w niej organy, złożone tak naprawdę
z dwóch instrumentów. Zarówno wielkie, jak i małe organy, zostały wykonane w XVIII w. Do dziś wykorzystuje się je podczas koncertów.
Kościół zyskał swoją patronkę najpewniej na cześć
morawskiej hrabiny Barbory Schidinskiej, która przekazała na jego budowę dużą sumę pieniędzy oraz
cyborium, czyli naczynie przeznaczone do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Pod kościołem
znajduje się podziemna krypta, w której pochowano
wiele osób, m.in. tutejszego kata oraz polskiego księcia
Piotra Sapiehę, który w II połowie XVIII w. zbiegł do Żyliny. W samym klasztorze franciszkańskim studiowało
natomiast wiele znamienitych osobowości, m.in. kompozytor Edmund Pascha oraz barokowy pisarz Hugolín
Gavlovič.

Františkáni prišli do Žiliny na pozvanie maďarského
kniežaťa Pavla Esterházyho. V prvej polovici 18. storočia postavili kostol sv. Barbory spolu s kláštorom. Samotný kostol bol prvou barokovou sakrálnou stavbou
v tomto meste. Pozornosť priťahuje orgán, ktorý je v
skutočnosti vyrobený z dvoch nástrojov. Veľké aj malé
orgány boli vyrobené v 18. storočí a dodnes sa používajú počas koncertov.
Kostol si svoju patrónku získal pravdepodobne na počesť moravskej grófky Barbary Schidinskej, ktorá venovala na jeho stavbu veľkú sumu peňazí a cibórium, teda
nádobu určenú na uloženie Najsvätejšej sviatosti. Pod
kostolom sa nachádza podzemná krypta, kde je pochovaných veľa ľudí, ako miestny kat a poľské knieža Piotr
Sapieha, ktorý v druhej polovici 18. storočia utiekol do
Žiliny. Mnoho významných osobností však študovalo v
samotnom františkánskom kláštore, vrátane skladateľa
Edmund Pascha a barokového spisovateľa Hugolína
Gavloviča.

Adres/Adresa: Františkánske námestie , 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/270 56 7 7
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Pałac Rosenfelda
Naprzeciwko Nowej Synagogi znajduje się Pałac Rosenfelda, jedna z najcenniejszych słowackich budowli
w stylu secesyjnym. Powstała ona na początku XX w.
jako rezydencja Ignacego Rosenfelda, bankiera wywodzącego się z żydowskiej rodziny. Budynek zaprojektował architekt Nicoletto Rauter i miał być on miniaturą
wiedeńskiego Belwederu. Stanowił on jednocześnie
siedzibę banku. Kiedy zmarli jego pierwsi właściciele,
przechodził on wielokrotnie w ręce kolejnych.

Obecnie w Pałacu Rosenfelda mieści się centrum kultury, nazywane „Centrum Wolnego Czasu Spektrum”,
prowadzące działalność kulturalno-oświatową. Organizowane są w nim rozmaite wystawy, warsztaty dla
dzieci i dorosłych, koncerty muzyki poważnej i współczesnej, jak również dyskusje oraz wykłady. Część pałacu zajmuje wyjątkowa manufaktura introligatorska Lidy
Mlich. W innym jego fragmencie znajduje się unikalna
ekspozycja „Lalki na strychu”, która prezentuje bogatą
historię najstarszego słowackiego teatru lalek.

Adres/Adresa: J. M. Hurbana 3 35, 010 01 Ž ilina, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/7 6 4 96 92
https ://rosenfeldovpalac . sk/
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Rosenfeldov palác
Oproti Novej synagóge sa nachádza Rosenfeldov palác, jedna z najcennejších secesných budov na Slovensku. Bola postavená na začiatku 20. storočia ako sídlo
Ignáca Rosenfelda, bankára pochádzajúceho zo židovskej rodiny. Budovu navrhol architekt Nicoletto Rauter
a mala byť zmenšeninou viedenského paláca Belvedere. Bolo to aj sídlo banky. Keď zomreli jeho prví majitelia, prešiel mnohokrát do rúk ďaľších majiteľov.
V súčasnosti je v Rosenfeldovom paláci kultúrne stredisko s názvom „Centrum voľného času Spektrum“,
ktoré organizuje kultúrne a vzdelávacie aktivity. Konajú
sa tu rôzne výstavy, workshopy pre deti i dospelých,
koncerty klasickej a súčasnej hudby, ako aj diskusie a
prednášky. Časť paláca zaberá jedinečná kníhviazačská dielňa Lidy Mlichovej. V ďalšej časti je umiestnená
jedinečná výstava „Bábiky v podkroví“, ktorá predstavuje bohatú históriu najstaršieho slovenského bábkového divadla.
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BYTČA/BYTČA
Zamek
Zwiedzając północno-zachodnią Słowację, nie można pominąć zabytkowego zamku w Bytčy. Został on
wzniesiony w XIII w. i pełnił wówczas funkcję mieszkalno-obronną. Jednak w XVI w. przebudowano go
na styl renesansowy. Pierwotnie należał do biskupstwa nitrzańskiego. W jego wnętrzu warto przyjrzeć
się charakterystycznym naściennym malowidłom,
prezentującym wojewodów. Warto też dodać, że
w XVIII w. na zamku służył legendarny bohater ludowy, Juraj Janosik. W rzeczywistości był on karpackim zbójnikiem, który okradał głównie kupców i tylko
okazjonalnie obdarowywał dziewczęta różnymi dro-

biazgami. Większość z nich zachowywał dla siebie
i swoich ludzi.
W XVII w. odbył się na terenie zamku proces Elżbiety
Batory, siostrzenicy polskiego króla Stefana Batorego. Arystokratka słynęła z okrucieństwa wobec swoich sług oraz licznych romansów z reprezentantami
obojga płci. Kiedy na jej twarzy pojawiły się pierwsze
zmarszczki, zaczęła ona wierzyć, że odbierając komuś
krew, może przejąć jego cechy fizyczne, a więc również
i młodość. Torturowała – w związku z tym – wielu swoich służących, często do śmierci. Elżbietę po procesie
zamurowano żywcem w jednej z komnat zamku.

Adres/Adresa: K ilianova 136/2 , 014 01 By tča, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/553 3 3 11
http://www.by tca. sk/kastiel/
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Zámok
Pri návšteve severozápadného Slovenska by ste nemali
zabudnúť na historický zámok v Bytči. Bol postavený v 13.
storočí a v tom čase slúžil ako obytný a obranný objekt.
V 16. storočí bol však prestavaný v renesančnom štýle.
Pôvodne patril nitrianskemu biskupstvu. Vo vnútri stojí za to bližšie sa pozrieť na charakteristické nástenné
maľby predstavujúce vojvodov. Za zmienku tiež stojí, že
v 18. storočí na zámku slúžil legendárny ľudový hrdina
Juraj Jánošík. V skutočnosti to bol karpatský zbojník,
ktorý okrádal väčšinou obchodníkov a iba príležitostne
dával dievčatám rôzne drobnosti. Väčšinu lupov z nich
si nechal pre seba a svojich ľudí.
V 17. storočí sa na hrade konal proces s Alžbetou Bátoryovou, neterou poľského kráľa Štefana Bátoryho.
Aristokratka bola známa svojou krutosťou voči svojim
služobníkom a početnými románikmi s predstaviteľmi
oboch pohlaví. Keď sa jej na tvári objavili prvé vrásky,
začala veriť, že odoberaním krvi dokáže prevziať jeho
fyzické črty, a tým aj jeho mladosť. Preto mučila mnohých svojich služobníkov, často na smrť. Po procese bola
Alžbeta zamurovaná zaživa v jednej z hradných komnát.
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Pałac Ślubów
W skład kompleksu zamkowego w Bytčy wchodzi również Pałac Ślubów, wybudowany w 1601 r. przez węgierskiego palotyna Juraja Turzo. W pięknym, renesansowym budynku odbyły się wesela siedmiu jego córek. To jedyny
tego typu budynek w całej Słowacji, ozdobiony pięknymi sgraffitami, czyli charakterystycznymi ozdobami ściennymi. Wykonane zostały one w technice polegającej na aplikacji kolejnych, kolorowych warstw tynku oraz zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich, kiedy nie zdążyły one jeszcze zaschnąć. Dzięki odsłanianiu wcześnie
nałożonych warstw mógł powstać finalnie piękny wzór.
Warto zwrócić uwagę również na bogato zdobiony portal wejściowy z herbami Juraja oraz jego żony Alžbety
Czoborovej. Na parterze mieściła się niegdyś sala wejściowa oraz pomieszczenia gospodarcze, na dole zaś znajdowały się piwnice ze składami wina. Budynek dwukrotnie został zniszczony przez pożary. Pałac Ślubów należy
do najcenniejszych zabytków renesansowych na Słowacji. Obecnie jest on siedzibą Państwowego Archiwum Regionalnego z pomieszczeniami wystawowymi. Do dziś organizowane są tam przyjęcia weselne.

Adres/Adresa: Zámok 108 , 014 01 By tča, Słowacja/Slovensko
Telefon/Telefón: +421 41/552 30 27
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Sobášny palác
Súčasťou zámkového komplexu v Bytči je aj Sobášny
palác, ktorý dal postaviť v roku 1601 maďarský palatín
Juraj Turzo. Jeho sedem dcér malo svadby v krásnej renesančnej budove. Je to jediná budova tohto typu na
Slovensku, zdobená nádhernými grafitmi, teda charakteristickými nástennými dekoráciami. Vyrábali sa
technikou postupného nanášania farebných vrstiev
omietky a zoškrabovania fragmentov vrchných vrstiev,
keď ešte nemali čas zaschnúť. Odhalením predtým použitých vrstiev vznikali nádherné vzory.
Za pozornosť tiež stojí bohato zdobený vstupný portál s erbmi Juraja a jeho manželky Alžbety Czoborovej.
Na prízemí sa kedysi nachádzala vstupná hala a technické miestnosti, aj vínne pivnice. Budovu dvakrát zničili požiare. Sobášny palác je jednou z najcennejších
renesančných pamiatok na Slovensku. V súčasnosti je
sídlom Štátneho oblastného archívu s výstavnými miestnosťami. Dodnes sa tam konajú svadobné hostiny.

Kamienice na Rynku

Meštianske domy na námestí

W centrum Bytčy umiejscowiony jest Rynek z kościołem katolickim. Co więcej, można tu znaleźć renesansowe, barokowe oraz klasycystyczne kamienice,
a niektóre ich elementy pochodzą jeszcze z czasów
średniowiecza. W większości są to kamienice parterowe. Najstarsze mieszczańskie domy w Bytčy zostały
zbudowane w XVI w. – chodzi tu zwłaszcza o kamienice pod numerami 135 i 163. Średniowieczne fundamenty najpewniej mają z kolei kamienice nr 155 i 156, które
usytuowane są po wschodniej stronie Rynku.
Niektóre kamienice, jak np. siedziba banku Slovenská
sporiteľňa, posiadają elementy dekoracyjne. W ich
przyziemiu można znaleźć kamienne sklepienia, natomiast na zewnątrz – barokowe elewacje. Wokół placu
powstała również sieć ulic, które już w okresie feudalizmu miały słowackie nazwy, jak np. „Stolarska” czy
„Górna”. Sam kościół na Rynku powstał z kolei w średniowieczu, a jego początki datuje się na II połowę XIII
w. Był on wielokrotnie przebudowywany, a do najważniejszego remontu doszło w okresie renesansu.

V centre Bytče sa nachádza rínok-hlavne námestie s
katolíckym kostolom. Navyše tu nájdete renesančné,
barokové a klasicistické mestské domy, niektoré z ich
prvkov siahajú až do stredoveku. Väčšinou ide o jednopodlažné meštianske domy. Najstaršie meštianske
domy v Bytči boli postavené v 16. storočí - najmä domy
č. 135 a 163. Stredoveké základy majú pravdepodobne domy č. 155 a 156, ktoré sú situované na východnej
strane námestia.
Niektoré meštianske domy, napríklad sídlo banky Slovenskej sporiteľne, majú ozdobné prvky. V ich suteréne nájdete kamenné klenby, zatiaľ čo vonku - barokové fasády. Okolo námestia je tiež sieť ulíc, ktoré už
vo feudálnom období mali slovenské názvy, napríklad
„Stolárska“ alebo „Horná“. Samotný kostol na námestí
bol postavený v stredoveku a jeho počiatky siahajú do
druhej polovice 13. storočia. Mnohokrát bol prestavovaný a najdôležitejšia obnova prebehla v období renesancie.

Adres/Adresa: Námestie Slovenskej republiky, 014 01 By tča, Słowacja/Slovensko
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Adres/Adresa: Lietava 614, 013 18 Lietava, Słowacja
Telefon/Telefón: +421 905 515 3 30
https ://hradlietava. sk/
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Zamek w Lietavie
Usytuowany na wzniesieniu biały zamek Lietava został wybudowany na początku XIV w. Znajdował się on
w posiadaniu różnych właścicieli, a jej założycielem był
magnat Matúš Čák Trenčiansky. Według zapisów wynika, że miał on około 90 pomieszczeń. Kiedy wymarła
dynastia dynastii Thurzowców, która rozbudowała go
i ozdobiła w stylu renesansowym, zamek opustoszał
i powoli zaczął ulegać rozpadowi. Wówczas zaczęto wykorzystywać jako skarbiec. Dziś pozostały tylko
ruiny, jednak wciąż jest to jeden z najchętniej odwiedzanych zabytków w tej okolicy. To również drugi pod
względem wielkości zamek na Słowacji.

Należy zaznaczyć, że zamek pełnił bardzo ważną rolę
w historii Słowacji i nigdy nie został zdobyty przez wrogów. Na wzgórze o wysokości 635 m n.p.m, położone
w Górach Sulowskich, warto wejść jednak nie tylko ze
względu na samą budowlę, ale również przepiękne,
rozpościerające się z niego krajobrazy. Do zamku można dotrzeć szlakiem niebieskim z miejscowości Lietava
Majer (45 min) lub zielonym, z miasta Lietavská Svinná
(30 min).

Hrad Lietava
Hrad Lietava, ktorý sa nachádza na bralnom hrebeni,
bol postavený na začiatku 14. storočia a vlastnili ho rôzni majitelia. Jeho zakladateľom bol magnát Matúš Čák
Trenčiansky. Podľa záznamov mal asi 90 miestností.
Keď vymrela dynastia Thurzovcov, ktorá ho rozšírila a
vyzdobila v renesančnom štýle, bol hrad opustený a
pomaly začal chátrať. Vtedy ho začali používať ako pokladnicu. Dnes z neho zostali iba zrúcaniny, avšak stále
je to jedna z najnavštevovanejších pamiatok v tejto oblasti. Je to zároveň druhý najväčší hrad na Slovensku.

Je potrebné poznamenať, že hrad hral v dejinách Slovenska veľmi dôležitú úlohu a nikdy nebol dobytý
nepriateľmi. Na kopec s výškou 635 m nad morom,
ktorý sa nachádza v Súľovských vrchoch, stojí za to
ho navštíviť nielen kvôli samotnej stavbe, ale aj kvôli
nádhernej krajine a výhľadom. Na hrad sa dá dostať po
modrej značke z Lietavského majera (45 min.), alebo
po zelenej značke z Lietavskej Svinnej (30 min.).
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RAJECKIE CIEPLICE/RAJECKÉ TEPLICE
M u z e u m Tr a n s p o r t u
w Rajeckich Cieplicach
Interaktywne Muzeum Transportu usytuowane zostało
stosunkowo niedawno w pomieszczeniach stacji kolejowej Rajecké Teplice – jej budynek nie był użytkowany od lat. To prawdziwa gratka dla fanów rozmaitych
pojazdów. Wystawa prezentuje rozwój transportu na
Słowacji od czasów starożytnych do czasów współczesnych. Zwiedzający mogą poznać historyczne środki
transportu oraz technologie stosowane w przeszłości
na kolei.
Eksponaty prezentują również wygląd średniowiecznych i nowoczesnych dróg, a także efekty boomu samochodowego, który rozpoczął się w XX w. Co więcej,
na własne oczy można się przekonać, jak działa silnik
parowy. Wyjątkową część ekspozycji stanowi makieta
torowa prezentująca węzeł kolejowy w Żylinie w latach
dwudziestych XX w. Entuzjaści transportu będą mieli okazję obejrzeć również trakcję kolejową, drezynę
majstra, ówczesne mundury pracowników kolei oraz
wnętrze dawnego biura transportowego. To świetne
miejsce zwłaszcza dla rodzin z dziećmi – maluchy docenią zwłaszcza możliwość zabawy modułową kolejką
elektryczną.

Múzeum dopravy
Interaktívne múzeum dopravy bolo umiestnené pomerne nedávno v priestoroch železničnej stanice Rajecké
Teplice – jeho budova bola roky nevyužívaná. Toto je
skutočná lahôdka pre fanúšikov rôznych vozidiel. Výstava predstavuje vývoj dopravy na Slovensku od staroveku do novoveku. Návštevníci sa môžu dozvedieť o
historických dopravných prostriedkoch a technológiách používaných v minulosti na železnici.
Exponáty tiež ukazujú vzhľad stredovekých a moderných ciest, ako aj účinky automobilového rozmachu,

ktorý sa začal v 20. storočí. Okrem toho sa môžete sami
presvedčiť, ako funguje parný stroj. Unikátnou súčasťou výstavy je traťový model predstavujúci železničný
uzol v Žiline v 20. rokoch 20. storočia. Milovníci dopravy
budú mať tiež možnosť prezrieť si železničnú trať, drezinu, vtedajšie uniformy železničiarov a interiér bývalej
dopravnej kancelárie. Je to skvelé miesto najmä pre rodiny s deťmi - najmenší ocenia najmä možnosť hry s
modulárnym elektrickým vláčikom.

Adres/Adresa: Kúpeľný park 189/3 , 013 13 Rajecké Teplice , Słowacja
Telefon/Telefón: +421 918 7 37 653
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Ruiny gotyckiego kościoła

Zrúcaniny gotického kostola

We wsi Stránske na Słowacji warto zobaczyć ruiny
gotyckiego kościoła św. Heleny. Zlokalizowane są one
na terenie miejscowego cmentarza. Budynek został
wzniesiony w 1368 r., za sprawą Dominika Baloga, jednak w wyniku trzęsienia ziemi w XIX w. został on mocno uszkodzony. Ze względu na to, że brakowało funduszy na jego odbudowę, postanowiono go zamknąć,
a rzeźby z jego wnętrza przenieść do kościoła w znajdującej się obok wsi Konská. Dzwony przeniesiono natomiast do dzwonnicy umiejscowionej niedaleko szkoły. W 1995 r. w pobliżu ruin wybudowany nowy kościół.
Pierwotnie budynek był jednonawowy, jednak w trakcie swojego istnienia wielokrotnie go przebudowywano
i remontowano. Wiadomo również, że jego wyposażenie było dosyć skromne, a większość jego elementów –
wykonana z drewna. Jeśli chodzi o same ruiny, największą część stanowią pozostałości po wieży. W 2012 r.
działacze stowarzyszenia Obnova Slovenské Zeme
przejęli opiekę nad nimi. Warto dodać, że usytuowane są one na wysokości 487 m n.p.m. Spacer po tym
terenie to doskonały sposób na urozmaicenie pobytu
w Dolinie Rajeckiej. Można dostać się tutaj pieszo lub
samochodem.

V dedine Stránske na Slovensku sa oplatí vidieť zrúcaniny gotického kostola sv. Heleny. Nachádzajú sa na
miestnom cintoríne. Budova bola postavená v roku 1368
vďaka Dominikovi Balogovi, ale v dôsledku zemetrasenia v 19. storočí bola vážne poškodená. Pre nedostatok
finančných prostriedkov na jeho rekonštrukciu bolo
rozhodnuté o jeho uzavretí a plastiky z jeho interiéru
sa presunuli do kostola v neďalekej obci Konská. Zvony boli naopak presunuté do zvonice nachádzajúcej sa
v blízkosti školy. V roku 1995 bol neďaleko zrúcaniny
postavený nový kostol.
Pôvodne budova bola jednoloďová, ale počas svojej
existencie bola mnohokrát prestavaná a zrekonštruovaná. Je tiež známe, že jeho vybavenie bolo dosť skromné
a väčšina jeho prvkov bola vyrobená z dreva. Pokiaľ ide
o samotné zrúcaniny, najväčšiu časť tvoria zvyšky veže.
V roku 2012 sa ich starostlivosti ujali aktivisti združenia
Obnova Slovenskej Zeme. Za zmienku stojí, že sa nachádzajú v nadmorskej výške 487 m n. Prechádzka po
tejto oblasti je skvelým spôsobom, ako spestriť pobyt
v Rajeckej doline. Dostanete sa sem pešo alebo autom.

Adres/Adresa: Lánska, 013 13 Stránske , Słowacja
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RAJECKÁ LESNÁ/
RAJECKÁ LESNÁ
Bazylika Narodzenia Maryi Panny
Bazylika Narodzenia Maryi Panny powstała w miejscowości Rajecká Lesná, w XIX w. W jej wnętrzu, w ołtarzu głównym, znajduje się gotycka rzeźba Miłościwej
Maryi Panny, przeniesiona z romańsko-gotyckiego
kościoła pw. Królowej Aniołów, który jest obecnie nieczynny. Wcześniej był on miejscem częstych pielgrzymek. Sama rzeźba powstała najpewniej pod koniec
XV w. i została wykonana przez artystę o nieznanym
nazwisku. Przypisywane są jej liczne, cudowne uzdrowienia. Jej wysokość wynosi 145 cm.
Jednonawowy kościół neogotycki zbudowano na planie odwróconego krzyża. W bocznych ramionach kościoła znajdują dwa ołtarze. Po lewej stronie zlokalizowany jest ołtarz św. Anny, natomiast po prawej – ołtarz
św. Józefa. Niedaleko świątyni, na niewielkim wzgórzu,
umiejscowiona jest kalwaria z cudownym źródełkiem.
Przy bazylice natomiast, w specjalnie wybudowanym
budynku, można zobaczyć największą słowacką szopkę z narodowymi elementami. Powszechnie określa się
ją mianem „Słowackiego Betlejem”.

Adres/Adresa: 420,
013 15 Rajecká Lesná, Słowacja
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zilika Narodenia Panny Márie
Bazilika Narodenia Panny Márie bola postavená v obci
Rajecká Lesná v 19. storočí. V jej interiéri na hlavnom
oltári sa nachádza gotická plastika Panny Márie prenesená z románsko-gotického kostola sv. Kráľovnej anjelov, ktorá je momentálne zatvorená. Predtým to bolo
miesto častých pútí. Samotné súsošie pravdepodobne
vytvoril koncom 15. storočia umelec s neznámym menom. Pripisujú sa jej početné zázračné uzdravenia. Jeho
výška je 145 cm.

Jednoloďový neogotický kostol postavili na pôdoryse
obráteného kríža. V bočných ramenách kostola sú dva
oltáre. Na ľavej strane je oltár sv. Anny, zatiaľ čo vpravo
- oltár sv. Jozefa. V blízkosti chrámu, na malom kopci,
sa nachádza kalvária so zázračným prameňom. V bazilike v špeciálne postavenej budove môžete vidieť najväčší slovenský betlehem s národnými prvkami. Bežne
sa označuje ako „slovenský Betlehem.
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Słowackie Betlejem
W Domu Bożego Narodzenia, tuż przy Bazylice Narodzenia Maryi Panny, umiejscowione jest Słowackie Betlejem.
To z pewnością najbardziej wyjątkowa szopka na całej Słowacji, a zarazem – największa drewniana rzeźba na
świecie. Wykonana z drewna lipowego, w kolorze miodu, liczy sobie 2,5 m szerokości, 8,5 m długości oraz 3 m
wysokości. Prezentuje ona nie tylko narodziny Chrystusa, ale i najbardziej znane zamki tego kraju oraz słowackie
tradycje, a także historię tego narodu. Łatwo tu zauważyć Krywań, świętą górę Słowaków, grody i zamki Devin,
a także Bratysławę, Trenczyn i Orawę. Znalazł się także tu garncarz z ruchomym kołem oraz artysta malujący naczynia, a wszystko to zostało wtopione w malowniczy, górski krajobraz.
Szopka zachwyca bogactwem detali i składa się w sumie z trzystu figurek. Jej autorem jest pochodzący z rodziny
o rzeźbiarskich tradycjach Jozef Pekar, mieszkaniec Rajeckich Cieplic. Całość wykonywał on przez 15 lat. Postaci
w stajence poruszają się dzięki zastosowaniu odpowiednich mechanizmów, w tym również łańcuchów rowerowych. W skonstruowaniu ich pomagał inżynier Stanisław Machovcak.

Adres/Adresa: 013 15 Rajecká Lesná, Słowacja
Telefon/Telefón: +421 910 283 555
https ://betlehem.rajeckalesna.org/
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venský Betlehem
Vo Dome Božieho Narodenia, hneď vedľa Baziliky Narodenia Panny Márie, sa nachádza slovenský Betlehem. Je to nepochybne najunikátnejší betlehem na Slovensku a zároveň - najväčšia drevená plastika na svete.
Je vyrobený z lipového dreva medovej farby a je široký
2,5 m, dlhý 8,5 m a vysoký 3 m. Predstavuje nielen narodenie Krista, ale aj najslávnejšie hrady tejto krajiny,
slovenské tradície a históriu tohto národa. Je ľahké
spoznať Kriváň, svätú horu Slovákov, devínske hrady a
zámky, ako aj Bratislavu, Trenčín a Oravu. K dispozícii je

tiež hrnčiar s pohyblivým kolieskom a umelec maľujúci
nádoby, všetko s pozadím malebnej horskej krajiny.
Betlehem poteší bohatstvom detailov a skladá sa z celkovo tristo figúrok. Jeho autorom je Jozef Pekar ktorý
pochadza z rodiny so sochárskymi tradíciami, obyvateľ
Rajeckých Teplic. Celok vytvoril za 15 rokov. Postavy v
stajni sa pohybujú vďaka použitiu vhodných mechanizmov vrátane reťazí na bicykli. Pri ich konštrukcii pomáhal inžinier Stanislav Machovčák.
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NAMIESTÓW/NÁMESTOVO
Kościół św. Sz ymona i Judy
Pierwotnie jednonawowy kościół św. Szymona i Judy
został wzniesiony w połowie XVII w. Na początku był
on kościołem ewangelickim i należał do Trstená. Później, w XVIII w., przeszedł on w ręce katolików. Do dziś
znajduje się w nim jednak kilka cennych dzieł sztuki,
w tym m.in. barokowa chrzcielnica oraz osiemnastowieczne konfesjonały. Warto zwrócić uwagę również
na zabytkowe płaskorzeźby przedstawiające św. Katarzynę i św. Barbarę, a także na ambonę z XIX w. Tuż
przy kościele umiejscowiona jest barokowa kolum-

na maryjna, wykonana w warsztacie kamieniarskim
w Białym Potoku.
Kościół został zbudowany jako drewniany, jednak wielokrotnie był przebudowywany, w różnych stylach architektonicznych, m.in. po pożarze w XVIII w. Kolejny
pożar miał miejsce na początku XX w. Wówczas spalił
się dach wieży. Podczas I wojny po raz kolejny został
on zniszczony i ponownie spłonął. Odnowiono go po
II wojnie światowej. Dziś, co godzinę, z wieży zabytkowego kościoła rozlega się hymn Namiestowa.

Adres/Adresa: Štefánikova 27 2/2 , 029 01 Námestovo, Słowacja
Telefon/Telefón: 043/552 23 8 2
https ://farnostnamestovo .sk/
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s t o l s v. Š i m o na a J ú du
Pôvodne jednoloďový kostol sv. Šimona a Júdu bol
postavený v polovici 17. storočia. Na začiatku to bol
evanjelický kostol a patril Trstenej. Neskôr, v 18. storočí,
prešiel do rúk katolíkov. Dodnes však existuje niekoľko
cenných umeleckých diel vrátane barokovej krstiteľnici a spovednici z osemnásteho storočia. Za pozornosť
tiež stoja historické reliéfy zobrazujúce sv. Katarínu
a sv. Barboru a
 kazateľnicu z 19. storočia. Hneď vedľa
kostola sa nachádza barokový mariánsky stĺp vyrobený
v kamenárskej dielni v Bielom Potoku.
Kostol bol postavený ako drevený, ale bol mnohokrát
prestavaný, v rôznych architektonických štýloch, aj po
požiari v 18. storočí. K ďaľšiemu požiaru došlo na začiatku 20. storočia a potom zhorela strecha veže. Počas
prvej svetovej vojny bol opäť zničený a znovu zhorel.
Bol zrekonštruovaný po druhej svetovej vojne. Z veže
historického kostola sa dnes každú hodinu ozýva hymna Námestova.
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Wyspa Skalnicka
W Namiestowie, na znajdującym się tutaj jeziorze, usytuowana jest wyspa Slanický ostrov, będąca pozostałością po
zatopionej wsi Slanica. Wyspa powstała w 1954 r., w wyniku zalania wodą. Zachował się na niej pochodzący z XVIII
w. kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, który jest obecnie siedzibą galerii orawskiej sztuki ludowej. Wokół
niego znajduje się z kolei lapidarium, czyli miejsce prezentacji kamieni naturalnych w różnych formach. To lapidarium
składa się z kamiennych płaskorzeźb nagrobnych oraz elementów pochodzących z tutejszych kapliczek.
Przed kościołem można zauważyć wykonany z brązu pomnik Antona Bernoláka, urodzonego na tych ziemiach językoznawcy i literata. Przy budynku sakralnym usytuowana jest również aleja lipowa, która podlega ścisłej ochronie jako rezerwat przyrody. W pobliskiej kaplicy grobowej warto obejrzeć z kolei wystawę poświęconą dziejom
zatopionych wsi. Warto się wybrać tu zwłaszcza w czerwcu i lipcu – w ramach Orawskiego Lata Muzycznego
organizowane są wyjątkowe koncerty muzyki poważnej.

Slanický ostrov
Slanický ostrov, je pozostatkom zaplavenej dediny Slanica, leží pri jazere v Námestove. Ostrov vznikol v roku 1954
v dôsledku zaplavenia vodou. Zachoval sa tam kostol Povýšenie Svätého Kríža z 18. storočia, ktorý je dnes sídlom
Oravskej galérie ľudového umenia. Okolo neho sa nachádza lapidárium, teda miesto, kde sú prezentované prírodné kamene v rôznych formách. Toto lapidárium sa skladá z kamenných náhrobkov a prvkov z miestnych kaplniek.
Pred kostolom môžete vidieť bronzovú sochu Antona Bernoláka, lingvistu a spisovateľa narodeného v tomto kraji.
Vedľa sakrálnej budovy sa nachádza aj lipová alej, ktorá je prísne chránená ako prírodná rezervácia. V neďalekej
náhrobnej kaplnke sa oplatí vidieť výstavu venovanú histórii zaplavených dedín. Oplatí sa ostrov navštíviť najmä
v júni a júli - v rámci Oravského hudobného leta sa organizujú výnimočné koncerty klasickej hudby.

Adres/Adresa: 029 01 Námestovo, Słowacja
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NOWA BYSTRZYCA/NOVÁ BYSTRICA
Muzeum Wsi Kisuckiej
Usytuowane niedaleko Nowej Bystrzycy, we wsi Vychylovka, Muzeum Wsi Kisuckiej powstało w celu uratowania cennych obiektów architektury ludowej – miały
one zostać zatopione, podobnie jak Slanica, w wyniku
budowy zapory wodnej. Placówkę założono na przełomie lat 70. i 80. XX w., w wąskiej dolinie, wcinającej się
w grzbiet Beskidu Żywieckiego. Na terenie skansenu
usytuowanych jest aż 35 różnego rodzaju domostw,
młynów oraz budynków sakralnych i gospodarczych,
które są charakterystyczne dla tego regionu.

W centrum skansenu stoi kaplica Marii Panny Różańcowej, otoczona cmentarzykiem z kutymi krzyżami.
W jej pobliżu zlokalizowana jest karczma, która do dziś
pełni swoją funkcję. Latem na terenie skansenu organizowane są rozmaite wydarzenia kulturalne, które
pomagają poznać uroki miejscowego folkloru. Przykładowo, warto zobaczyć tu inscenizacje obyczajów
weselnych. Należy zaznaczyć, że do samego skansenu
można dotrzeć pieszo lub specjalną, leśną kolejką, która sama w sobie jest już wielką atrakcją, zwłaszcza dla
dzieci.

Adres/Adresa: 023 05 Nová By strica, Słowacja
Telefon/Telefón: +421 41/439 7 3 50
https ://www.ky suckemuzeum. sk/muzeum-ky suckej-dediny
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Múzeum kysuckej dediny
Múzeum kysuckej dediny, ktoré sa nachádza v blízkosti
Novej Bystrice v obci Vychylovka, bolo zriadené na záchranu cenných objektov ľudovej architektúry - tie mali
byť zaplavené, podobne ako Slanica, v dôsledku výstavby priehrady. Múzeum vzniklo na prelome 70. a 80.
rokov v úzkom údolí, ústiacom do hrebeňa Żywieckých
Beskydov. V skanzene sa nachádza až 35 rôznych typov domov, mlynov, ako aj náboženských a hospodárskych budov, ktoré sú charakteristické pre tento región.
V centre skanzenu sa nachádza kaplnka Ružencovej

Panny Márie, obklopená cintorínom s tepanými krížmi. V blízkosti sa nachádza hostinec, ktorý stále slúži
svojmu účelu. V lete skanzen organizuje rôzne kultúrne podujatia, ktoré pomáhajú spoznať čaro miestneho
folklóru. Napríklad stojí za to vidieť inscenácie svadobných zvykov. Je potrebné poznamenať, že do samotného múzea sa dá dostať pešo alebo špeciálnou lesnou
železnicou, ktorá je už sama o sebe veľkým lákadlom
najmä pre deti.
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Zamek Orawski

Oravský hrad

Umiejscowiony w malowniczym regionie Zamek
Orawski urzeka pięknem architektury oraz cudownym
położeniem na skalnym wzgórzu. Zachwyca nie tylko
od zewnątrz, ale również i od wewnątrz, ponieważ zachowany został w nim unikalny klimat dawnych epok.
Niepowtarzalna atmosfera została uchwycona m.in.
w kultowym filmie „Nosferatu”, z 1922 r. Dzięki temu, że
zamek położony jest na wysokości 112 m n.p.m, widać
go również z samego miasteczka. Ze wzgórza rozciąga
się z kolei wspaniała panorama Orawskiego Podzamcza.
Zamek Orawski jest pełen niespodzianek. W jednej
z jego komnat wita nas legendarna Biała Dama, pozbawiona ręki przez męża. Powodem tak surowej kary było
to, że wstawiła się ona za pewnego służącego, który
miał być skazany na tortury. Mówi się, że do dziś krąży
ona po zamku, szukając odkupienia dla swojego męża.
W innych komnatach można obejrzeć m.in. stroje ludowe oraz przedmioty codziennego użytku, które powszechnie były wykorzystywane w dawnych czasach.
W zamku obecnie organizowane są również rozmaite
wystawy, poświęcone historii tego miejsca oraz regionu.

Nachádza sa v malebnom kraji, Oravský hrad každého uchváti krásou architektúry a nádhernou polohou
na skalnatom brale. Poteší nielen zvonka, ale aj zvnútra, pretože si zachoval jedinečnú atmosféru starých
epoch. Jedinečná atmosféra bola zachytená v kultovom
filme „Nosferatu“ z roku 1922. Vďaka tomu, že sa hrad
nachádza v nadmorskej výške 112 m, môžete ho vidieť
aj zo samotného mesta. Z kopca je nádherný výhľad na
okolie oravského Podzámku.
Oravský hrad je plný prekvapení. V jednej z jeho komnát
nás víta legendárna Biela pani, ktorú manžel pripravil o
ruku. Dôvodom tak prísneho trestu bolo, že sa prihovárala za istého sluhu, ktorý mal byť mučený. Hovorí sa, že
dodnes blúdi po zámku a hľadá vykúpenie pre svojho
manžela. V iných miestnostiach môžete okrem iného
vidieť ľudové kroje a predmety každodenného úžitku,
ktoré sa bežne používali za starých čias. V súčasnosti
sa na hrade konajú aj rôzne výstavy venované histórii
tohto miesta a regiónu.

Adres/Adresa: 027 41 Oravský P odzámok , Słowacja
Telefon/Telefón: +421 915 650 397, +421 43 5 816111
https ://www.oravskemuzeum. sk/
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PSZCZYNA/PSZCZYNA

Zamek

Zámok

Zamek w Pszczynie powstał jako rezydencja magnacka, na miejscu średniowiecznego zamku z XV w. Był
on wielokrotnie przebudowywany – obecnie nosi cechy stylu neobarokowego. Na szczęście, zdołał ocaleć
podczas II wojny światowej i zachowała się w nim olbrzymia część dawnego wyposażenia, która wygląda
dokładnie jak za czasów księżnej Daisy – dlatego też
jest on unikatem na skalę całego kraju. Warto dodać,
że przez pewien czas mieścił się w nim szpital, a po
zakończeniu wojny stał się on siedzibą muzeum. Ostatnimi jego właścicielami byli Hochbergowie.
Główną atrakcją zamku są pomieszczenia mieszkalne
z XIX i XX w., gotyckie piwnice oraz apartamenty cesarza pruskiego, który regularnie bywał w Pszczynie.
Przy budowie zamku wykorzystano wiele interesujących rozwiązań architektonicznych oraz inżynieryjnych. Przykład? Wjazd do budynku wyłożono drewnianą kostką, która skutecznie tłumiła stukot końskich
kopyt. W sekretnym korytarzu, o którym wiedzieli tylko
nieliczni, chowano z kolei broń palną. Warto przespacerować się również po przylegającym do zamku, rozległym parku krajobrazowym w stylu angielskim.

Zámok v Pszczyne bol postavený ako magnátske sídlo
na mieste stredovekého hradu z 15. storočia, ktorý bol
mnohokrát prestavaný - dnes má prvky neobarokového
štýlu. Druhú svetovú vojnu sa mu, našťastie, podarilo
prežiť bez ujmy a zachovala sa v nej veľká časť starého
vybavenia, ktoré vyzerá presne ako za čias princeznej
Daisy - preto je v celoštátnom meradle jedinečná. Za
zmienku stojí, že istý čas v ňom bola nemocnica a po
skončení vojny sa stalo sídlom múzea. Poslednými majiteľmi boli Hochbergovci.
Hlavnou atrakciou hradu sú obytné miestnosti z 19.
a 20. storočia, gotické pivnice a byty pruského cisára, ktorý pravidelne navštevoval Pszczynu. Pri stavbe
hradu bolo použitých veľa zaujímavých architektonických a inžinierskych riešení. Príklad? Vstup do budovy
bol lemovaný drevenými kockami, ktoré účinne tlmili
klepot konských kopýt. V tajnej chodbe, o ktorej len
málokto vedel, boli ukryté strelné zbrane. Za návštevu
stojí tiež rozsiahly anglický park s krásnou prírodou
susediaci so zámkom.

Adres/Adresa: Brama W ybrańców 1, 43-200 Pszcz yna
Telefon/Telefón: +4 8 3 2 210 30 37
http://www. zamek-pszcz yna.pl/
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Rynek

Rínok – hlavné námestie

Rynek w Pszczynie może pochwalić się zachowanym,
średniowiecznym układem urbanistycznym oraz pięknie odrestaurowanymi kamienicami. Centralnym jego
punktem jest Ratusz, zbudowany w stylu neorenesansowym. Tuż obok niego umiejscowiony jest kościół
ewangelicki. Nie brakuje tu jednak również i kościoła katolickiego, pw. Wszystkich Świętych. W środku
usytuowana jest z kolei replika XIX-wiecznej studni.
W dawnych czasach Rynek był głównym placem targowym miasta, jednak tętni życiem również i dziś.
Ciekawym miejscem jest bez wątpienia pełna uroku
ul. Piastowska, wiodąca od Rynku do dworca PKP. Być
może zainteresuje Cię również dawna winiarnia, która
określana jest mianem „FrykówkI”. Warto choć na chwilę przysiąść w jednej z klimatycznych kawiarenek bądź
usiąść na ławeczce z księżną Daisy i odpocząć w cieniu platanów. Daisy była żoną Hansa Heinricha XV Hochberga, właściciela tutejszego zamku. Słynąca z niesamowitej urody księżna uwielbiała w nim przebywać,
i to jeszcze bardziej niż w sławnym zamku w Książu.

Námestie v Pszczyne sa môže pochváliť zachovaným
stredovekým mestským usporiadaním a nádherne zrekonštruovanými domami. Jej ústredným bodom je Radnica, postavená v novorenesančnom štýle. Hneď vedľa
je evanjelický kostol. Nachádza sa tu však aj katolícky
kostol Všetkých svätých. V strede je replika studne z 19.
storočia. Za starých čias bol ,,Hlavný rínok,, hlavným
námestím v meste, ale dnes je tiež veľmi živé.
Zaujímavým miestom je nepochybne ul. Piastowska,
ktorá vedie z námestia k železničnej stanici. Možno vás
tiež zaujme bývalé vinárstvo známe ako „Frykówki“.
Stojí za to na chvíľu sa posadiť do niektorej z kaviarní
s výnimočnou atmosférou, alebo si sadnúť na lavičku s
princeznou Daisy a oddýchnuť si v tieni platanov. Daisy bola manželkou Hansa Heinricha XV Hochberga,
majiteľa miestneho zámku. Vojvodkyňa, známa svojou
úžasnou krásou, tam bola veľmi rada, dokonca radšej
ako na slávnom zámku v Ksiąži.

Adres/Adresa: Rynek , 43-200 Pszcz yna
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ansen
Jeśli pragniesz przez chwilę odetchnąć, zajrzyj do
Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Obejmuje on kilkanaście obiektów architektury drewnianej, przy czym
większość z nich wykonana jest z oryginalnych materiałów. Są to zarówno zabytki sakralne, jak i świeckie.
Spośród nich wyróżnia się spichlerz dworski z Czechowic, który pamięta jeszcze czasy oświecenia. Duże
wrażenie robi również stodoła ośmioboczna z Kryr, która powstała najpewniej w podobnym okresie
W poszczególnych obiektach można znaleźć dawne
przedmioty codziennego użytku, w tym narzędzia rzemieślnicze oraz rolnicze. Dzięki nim możemy lepiej sobie wyobrazić życie dawnych mieszkańców tych ziem.
Skansen usytuowany jest na terenie parku, co sprawia,
że można dodatkowo nasycić oczy zielenią. Tuż przy
wejściu znajduje się również karczma, gdzie można się
napić czeskiego piwa, a także sklep z unikalnymi pamiątkami. Warto dodać, że skansen w Pszczynie jest
jednym z najbardziej interesujących obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Skanzen
Ak si chcete na chvíľu vydýchnuť, navštívte skanzen
Zagroda Wsi Pszczyńskiej (Ohrada pszczynskej dediny). Zahŕňa niekoľko násť objektov drevenej architektúry, väčšina je vyrobená z originálnych materiálov.
Ide o sakrálne a svetské pamiatky. Medzi nimi vyniká
panská sýpka z Czechowicz, ktorá si dodnes pamätá
obdobie osvietenstva. Veľmi pôsobivá je aj osemhranná stodola z Kryr, ktorá bola pravdepodobne postavená
v tom istom období.
V jednotlivých objektoch nájdete staré predmety každodennej potreby vrátane remeselných a poľnohospodárskych nástrojov. Vďaka nim si vieme lepšie predstaviť život bývalých obyvateľov týchto území. Skanzen sa
nachádza v parku, čo znamená, že môžete dodatočne
nasýtiť oči zeleňou. Hneď pri vchode je tiež hostinec,
kde si môžete dať české pivo, ako aj obchod s jedinečnými suvenírmi. Za zmienku stojí, že skanzen v Pszczyne je jedným z najzaujímavejších objektov Trasy drevenej architektúry Sliezskeho vojvodstva.

Adres/Adresa: Parkowa 20, 43-200 Pszcz yna
Telefon/Telefón: +4 8 3 2 210 57 7 7, http://www. skansen.pszcz yna.pl/

Kościół Wszystkich Świętych

Kostol Všetkých svätých

Nieopodal Ratusza i kościoła ewangelickiego, usytuowany jest kościół Wszystkich Świętych - najstarsza
świątynia w Pszczynie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi już z 1326 r. Była to budowla murowana, została
jednak zniszczona w wyniku pożaru w XVII w., a kiedy
ją odbudowano, po raz kolejny spłonęła. Do kolejnej
odbudowy kościoła wykorzystano mury starego. Przez
pewien czas należał on do protestantów, lecz w ostateczności przejęli go katolicy.
Dzisiejszy kształt budynek zawdzięcza architektowi
Christianowi Jahnowi, który przygotował plan przebudowy kościoła w XVIII w. Charakterystyczne są dla niego elementy w stylu późnobarokowym, np. znajdujący
się wewnątrz ołtarz, który jest szczególną ozdobą tego
kościoła. W XIX w. dobudowano do niego wieżę z latarnią, wówczas wykonano również witraże. Warto zwrócić
uwagę na obraz Matki Bożej Przedziwnej, która otoczona jest szczególnym kultem. W krypcie pod kościołem umieszczono z kolei szczątki reprezentantów rodu
Promnitzów, którzy byli tych ziemiach dawniej panami.

V blízkosti radnice a evanjelického kostola sa nachádza
kostol Všetkých svätých - najstarší kostol v Pszczyne.
Prvá zmienka o ňom sa datuje do roku 1326. Išlo o murovanú budovu, ktorá však bola zničená pri požiari v 17.
storočí a pri jej prestavbe opäť vyhorela. Múry starého
kostola boli použité na ďaľšiu rekonštrukciu kostola.
Istý čas patril protestantom, ale nakoniec sa ho ujali
katolíci.
Za svoju dnešnú podobu vďačí architektovi Christianovi Jahnovi, ktorý vypracoval plán prestavby kostola v 18.
storočí, pre ktorý sú charakteristické neskorobarokové
prvky, napríklad oltár vo vnútri, ktorý je zvláštnou výzdobou tohto kostola. V devätnástom storočí k nemu
pribudla veža s lampášom, potom sa vyrábali aj vitráže. Stojí za to venovať pozornosť obrazu Matky Trikrát
Obdivuhodnej Kráľovnej, ktorý je obklopený zvláštnym
kultom. V krypte pod kostolom boli uložené pozostatky
predstaviteľov rodiny Promnitzovcov, ktorí boli bývalými pánmi týchto území.

Adres/Adresa: plac K siędza Prałata Józefa Kuczer y 2 , 43-200 Pszcz yna
Telefon/Telefón: +4 8 3 2 210 42 66 , https ://w sz y stkichswiet ych.info/
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Zameczek myśliwski w Promnicach

Poľovnícky zámoček v Promnicach

Historia zameczku myśliwskiego w Promnicach związana jest z polowaniami, które kiedyś często organizowano
w okolicznych lasach. Polowanie leżało również w polu
zainteresowań Hochbergów, jednego z najbogatszych
rodów na Śląsku. To właśnie jego przedstawiciele postanowili zbudować ten niesamowity budynek. Do dziś
zachwyca on swoją unikalnym wyglądem, został wzniesiony bowiem w stylu angielskiego neogotyku, urozmaiconego elementami z architektury szwajcarskiej.
W zameczku zbudowanym w 1868 r. bywał sam Wilhelm
I Friedrich Ludwig von Hohenzollern oraz Wilhelm II,
a także wspomniana już, sławna księżna Daisy.
Magiczna aura zachowała się również we wnętrzach
budynku. Skrzypiące schody i drewniane stropy wyglądają tu niemal tak samo jak za czasów książęcej
rodziny. Otoczenie lasu z widokiem na jezioro sprawia,
że można tu dogłębnie się zregenerować – zwłaszcza,
że dziś pałacyk jest siedzibą hotelu Noma Residence
Promnice. Jeśli masz ochotę wybrać się gdzieś z dala
od miejskiego zgiełku, to miejsce będzie idealne.

História poľovníckeho zámku v Promnicach sa spája
s poľovačkami, ktoré sa kedysi často organizovali v
okolitých lesoch. Poľovníctvo zaujímalo aj Hochbergovcov, jednu z najbohatších rodín v Sliezsku. Práve jej
zástupcovia sa rozhodli postaviť túto úžasnú budovu.
Dodnes zaujme svojím jedinečným vzhľadom, pretože
zámoček bol postavený v anglickom neogotickom štýle
s prvkami švajčiarskej architektúry. Zámok postavený
v roku 1868 navštívili Wilhelm I. Friedrich Ludwig von
Hohenzollern a samotný Wilhelm II., ako aj už spomínaná slávna princezná Daisy.
Vo vnútri budovy sa zachovala aj magická aura. Vŕzgajúce schody a drevené stropy tu vyzerajú takmer
rovnako ako v časoch kniežacej rodiny. Okolité lesy s
výhľadom na jazero vám umožňujú hlbokú regeneráciu - najmä preto, že dnes je palác sídlom hotela Noma
Residence Promnice. Ak chcete ísť niekam ďaleko od
mestského zhonu, toto miesto bude perfektné.

Adres/Adresa: 43-210 Kobiór
Telefon/Telefón: 3 2 210 30 37
http://www. zamek-promnice .pl/
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Rynek

Rínok – hlavné námestie

Na Wzgórzu Miejskim, nieopodal zamku, usytuowany jest
Rynek w Bielsko-Białej. To najbardziej reprezentatywny
punkt miasta, który nie zmienił swojego prostokątnego
kształtu od XII w. Otaczające go, najstarsze kamienice zostały wzniesione z kolei w XVII i XVIII w. Pośrodku
Rynku znajduje się fontanna z rzeźbą prezentującą Neptuna. Bardzo interesującymi zabytkami są tutaj również:
studnia z kamienną cembrowiną oraz fundamenty wagi
miejskiej, które pochodzą z XVII w. i które odkryto w przeprowadzonych stosunkowo niedawno badaniach archeologicznych. Wówczas znaleziono również ślady drewnianego ratusza, który stał na Rynku do XVI w.
W obrębie Rynku zlokalizowane były niegdyś najważniejsze obiekty w Bielsku-Białej: dwa ratusze, sąd,
a także dom cechowy sukienników i komenda policji.
W południowo-zachodniej jego części łatwo dostrzec
z kolei kopię XIX-wiecznego pomnika, przedstawiającego św. Jana Nepomucena. Warto wybrać się tutaj nie
tylko za dnia, ale również wieczorem – wtedy Rynek
prezentuje się jeszcze lepiej.

Na Mestskom kopci, neďaleko zámku, sa nachádza námestie v Bielsko-Bialej. Je to najreprezentatívnejší bod
mesta, ktorý od 12. storočia nezmenil svoj obdĺžnikový
tvar. Najstaršie meštianske domy, ktoré ho obklopujú, boli postavené v 17. a 18. storočí. V strede námestia
sa nachádza fontána so súsoším predstavujúcim Neptúna. Sú tu tiež veľmi zaujímavé pamiatky: studňa s
kamennými studňovými zrubmi a základy obecných
váh, ktoré pochádzajú zo 17. storočia a boli objavené
počas relatívne nedávneho archeologického výskumu.
V tom čase sa našli aj stopy po drevenej radnici, ktorá
stála na námestí do 16. storočia.
Najvýznamnejšie budovy v Bielsko-Bialej sa kedysi
nachádzali na práve na Hlavnom námestí: dve radnice, súd, cech plátenníkov a policajná stanica. V jej juhozápadnej časti je dobre vidieť kópiu pamätníka z 19.
storočia s vyobrazením sv. Jána Nepomuckého. Oplatí
sa sem ísť nielen cez deň, ale aj večer – vtedy vyzerá
námestie ešte zaujímavejšie.

Adres/Adresa: Rynek , 43-300 Bielsko -Biała
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Zamek Książąt Sułkowskich
Zamek Książąt Sułkowskich to najstarsza, a zarazem
najpiękniejsza budowla w Bielsku-Białej. Jak mówi
tutejsza legenda, na jego miejscu mieścił się niegdyś
gród zbójników, którzy atakowali podróżujących w tych
rejonach kupców. Udało się ich wytępić w XIII w., za
sprawą księcia opolskiego Kazimierza, który postanowił wznieść w tym miejscu zameczek myśliwski. Z czasem zyskał on formę dużego, majestatycznego zamku.
To właśnie przy nim zaczęło rozwijać się Bielsko.
Zamek przez lata pełnił funkcję miejskiej warowni. Początkowo strzegł granic księstw dzielnicowych: cieszyńskiego i oświęcimskiego, później – granicy czesko-polskiej, a następnie – polsko-austriackiej. Jego
eklektyczną formę nadał mu jednak ród Sułkowskich,
którzy władali nim od XVIII w. do końca II wojny światowej. Dziś mieści się w nim Muzeum Historyczne
w Bielsku-Białej, prezentujące detale architektoniczne
i polichromie z czasów, kiedy zamek wyglądał jeszcze
inaczej. W muzeum można podziwiać również ekspozycje przedstawiające dzieje miasta i okolic.

Zámok kniežat Sułkowských
Zámok kniežat Sułkowských je najstaršou a najkrajšou
stavbou v Bielsko-Bialej. Podľa miestnej legendy bola
na jeho mieste kedysi bašta lupičov, ktorí útočili na obchodníkov cestujúcich v týchto oblastiach. Víťaziť nad
nimi bolo možné v 13. storočí vďaka opolskému kniežaťu Kazimierzovi, ktorý sa rozhodol postaviť si tam
lovecký zámok. Postupom času to malo podobu veľkého, majestátneho zámku. Práve tam sa začalo rozvíjať
Bielsko.
Zámok slúžil dlhé roky ako mestská bašta. Spočiatku
strážil hranice Tešínsko a Osvienčimského kniežatstva,
neskôr - česko-poľskú hranicu a potom - poľsko-rakúsku hranicu. Jeho eklektickú podobu mu však dala
rodina Sułkowských, ktorá mu vládla od 18. storočia až
do konca druhej svetovej vojny. Dnes sa v ňom nachádza Historické múzeum v Bielsko-Bialej, ktoré predstavuje architektonické detaily a polychrómy z čias, keď
zámok vyzeral inak. Múzeum ponúka aj výstavy predstavujúce históriu mesta a okolia.

Adres/Adresa: Wzgór ze 16 , 43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 811 10 35
https ://muzeum.bielsko .pl/

Ratusz

Radnica

Na wschód od Zamku Książąt Sułkowskich mieści się
okazały miejski Ratusz. Wzniesiony został pod koniec
XIX w., w stylu neorenesansowym. W widoczny sposób
inspirowany jest municypalną architekturą wiedeńską. Trójkondygnacyjny budynek powstał na podstawie projektu Emanuela Rosta, który prowadził w Białej
pracownię architektoniczną. W budynku mieścił się do
pewnego czasu nie tylko magistrat, ale też Komunalna
Kasa Oszczędności, muzeum miejskie, a także i areszt.
Znajdowały się tu również mieszkania urzędników.
Od połowy XX w. Ratusz jest siedzibą Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej oraz wybranych wydziałów Urzędu
Miejskiego. Jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów jest środkowy ryzalit z elementami
typowymi dla renesansu. Godna uwagi jest również
kwadratowa wieża zegarowa z loggią widokową, wielobocznym hełmem oraz iglicą. Mówi się, że symbolizuje ona suwerenność samorządu miejskiego. Wewnątrz
budynku warto zwrócić uwagę przede wszystkim na
reprezentatywną salę posiedzeń.

Na východ od zámku kniežat Sulkovských sa nachádza
nádherná radnica. Bola postavená na konci 19. storočia
v novorenesančnom štýle. Je jednoznačne inšpirovaný
mestskou viedenskou architektúrou. Trojposchodovú
budovu navrhol Emanuel Rost, ktorý viedol architektonické štúdio v Bialej. V budove sa dovtedy nachádzala
nielen radnica, ale aj Mestská sporiteľňa, obecné múzeum a väznica. Nachádzali sa tu aj byty úradníkov.
Od polovice dvadsiateho storočia je radnica sídlom
primátora, mestského zastupiteľstva a vybraných odborov radnice. Jedným z jeho najcharakteristickejších
prvkov je centrálny rizalit s prvkami typickými pre renesanciu. Pozoruhodná je aj štvorcová veža s hodinami
a vyhliadkovou lodžiou, polygonálnou kupolou a vežou.
Symbolizuje to vraj suverenitu mestskej samosprávy.
Vo vnútri budovy stojí za to venovať pozornosť predovšetkým reprezentatívnej zasadacej miestnosti.

Adres/Adresa: plac Ratuszow y 1/5, 43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: 3+4 8 3 497 18 00, https ://bielsko -biala.pl/
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Zabytki włókiennictwa
Bielsko i Biała to dwie miejscowości, które były ważnymi punktami na mapie włókiennictwa w Europie.
W dwudziestoleciu międzywojennym bielska wełna
była znana na całym świecie. W wielu budynkach dawnej fabryki sukna Büttnerów znajduje się obecnie tzw.
Stara Fabryka, będąca dziś jednym z oddziałów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Muzeum prezentuje industrialny charakter miasta powstałego na śląsko-małopolskim pograniczu, a wraz z nim – ówczesne
warsztaty, fabryki oraz dawne manufaktury.
Do głównych zabytków włókiennictwa Bielska-Białej
należy także Dom Tkacza, który stanowi jeden z oddziałów muzeum. Jeszcze na początku XX w. mieszkał
w nim i miał swój warsztat jeden z tutejszych sukienników. W XVIII w. przebywała w nim rodzina Bartke,
natomiast w XIX w. – rodzina Batheltów. W Domu Tkacza można zobaczyć część warsztatową i mieszkalną,
a także przyrządy do wyrobu tkanin. Na poddaszu warto obejrzeć z kolei ekspozycję strojów ludowych, które
były noszone jeszcze w okresie międzywojennym.

Pamiatky textilného priemyslu
Bielsko a Biała sú dve miesta, ktoré boli dôležitými
bodmi na mape textilného priemyslu v Európe. V medzivojnovom období bola vlna z Bielska známa po celom svete. V mnohých budovách bývalej Büttnerovej
továrne na súkno je dnes umiestnené tzv. Stará Fabrika, ktorá je dnes jednou z pobočiek Historického múzea v Bielsko-Bialej. Múzeum predstavuje priemyselný
charakter mesta založeného na sliezsko-malopoľskej
hranici a s ním aj vtedajšie dielne, továrne a bývalé
manufaktúry.
Medzi hlavné pamiatky textilného priemyslu v Bielsko-Bialej patrí tiež Tkáčsky dom, ktorý je jednou z pobočiek múzea. Na začiatku 20. storočia tam žil jeden
z miestnych súkenníkov, ktorý mal svoju dielňu. V 18.
storočí tam zostala rodina Bartkeovcov a v 19. storočí
rodina Batheltovcov. V Tkáčskom dome môžete vidieť
dielňu a obytné miestnosti, ako aj nástroje na výrobu
látok. V podkroví sa oplatí vidieť výstavu ľudových krojov, ktoré sa nosili ešte v medzivojnovom období.

Muzeum Histor yczne w Bielsku-Białej – Stara Fabr yka/
Historické muzeum v Bielsku Biala – Stara Fabrika
Adres/Adresa: Żwirki i Wigur y 8 , 43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 812 23 67
Muzeum Histor yczne w Bielsku-Białej – Dom Tkacza/
Historické múzeum v Bielsku Biala – Tkáčsky dom
Adres/Adresa: Jana III Sobieskiego 51, 43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: 3 3 811 74 06
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Kościoły ewangelickie
Ewangelicy, nazywani też „luteranami”, długo byli wiodącą grupą wyznaniową na terenach Bielska i Białej,
a samo Bielsko był największym ośrodkiem protestanckim na Śląsku Cieszyńskim. Do dziś zachowały
się w mieście aż trzy ewangelickie świątynie. Luteranie
stanowili wówczas bardzo duży odsetek mieszkańców
Bielska oraz większość mieszkańców okolicznych wsi.
Kościół Marcina Lutra powstał po ogłoszeniu przez
cesarza Józefa II w 1781 r. patentu tolerancyjnego. To
dostojna budowla w stylu klasycystycznym, w której
zastosowano ciekawe rozwiązania architektoniczne,
łącznie z emporami wzdłuż bocznych ścian. W mniej
więcej tym samym okresie został zbudowany trójnawowy kościół Zbawiciela, w stylu neogotyckim. Wzniesiono go na terenie tzw. Bielskiego Syjonu, czyli protestanckiej gminy, na której obszarze powstawały pod
koniec XVIII w. ewangelickie budynki – zarówno sakralne, jak i świeckie. Dziś jest on katedrą diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W XIX w.
wzniesiony został kościół Jana Chrzciciela – podobnie
jak kościół Marcina Lutra, w stylu klasycystycznym.
Kościół Ewangelicko -Augsburski Marcina Lutra/
Evanjelický kostol augsburgského vyznania
Mar tina Luthera
Adres/Adresa: Stanisława Staszica 2 ,
43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 2 2 93 7 2
https ://bielsko .luteranie .pl/

Evanjelické kostoly
Evanjelici, nazývaní aj „luteráni“, boli dlho vedúcou
náboženskou skupinou v Bielsku a Bialej a samotné Bielsko bolo najväčším protestantským centrom
v Těšínskom Sliezsku. V meste sa dodnes zachovali
tri evanjelické kostoly. V tom čase tvorili luteráni veľmi
veľké percento obyvateľov Bielska a väčšinu obyvateľov okolitých dedín.
Kostol Martina Luthera vznikol potom, čo cisár Jozef II.
V roku 1781 vyhlásil Tolerančný patent. Je to dôstojná
budova v klasickom štýle so zaujímavými architektonickými riešeniami vrátane galérií pozdĺž bočných stien.
Vo viac-menej rovnakom období bol postavený trojloďový kostol Spasiteľa v neogotickom slohu. Bola postavená v tzv Bielski Zion, teda protestantská komúna, kde
boli na konci 18. storočia postavené evanjelické budovy
–sakrálne a svetské. Dnes je to katedrála Cieszynskej
diecézy evanjelicko-augsburskej cirkvi. V 19. storočí
vznikol - podobne ako v klasicistickom slohu - kostol
Jána Krstiteľa - podobne ako kostol Martina Luthera.

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Jana Chrzciciela/
Evanjelický kostol augsburgského vyznania Jána
Krstiteľa
Adres/Adresa: P od Grodziskiem 9,
43-300 Bielsko -Biała

Kościół Ewangelicko -Augsburski pw. Zbawiciela/
Evanjelický kostol augsburgského vyznania Spasiteľa
Adres/Adresa: plac Marcina Lutra 12 ,
43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 8 2 2 74 7 1
https ://bielsko .luteranie .pl/
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Kościoły katolickie
W XVI w., na skutek Reformacji, wszystkie kościoły katolickie w Bielsku i okolicznych wsiach stały się świątyniami protestanckimi. W XVII w. monarchia Habsburgów prowadziła bezwzględną akcję kontrreformacyjną,
jednak nawet – pomimo niej – odsetek katolików był
na tych terenach wciąż niewielki. Stanowili oni też najuboższą warstwę tutejszej społeczności. Więcej katolików pojawiło się tu natomiast w XIX w., byli oni również
bogatsi niż wcześniej, co z kolei znalazło odzwierciedlenie w liczbie stawianych, nowych kościołów.
Jeśli chodzi o zabytkowe świątynie, warto odwiedzić
przede wszystkim kościół Opatrzności Bożej, zbudowany w stylu późnobarokowym, z elementami neobaroku austriackiego. Godny uwagi jest również kościół
św. Trójcy, który powstał jako świątynia protestancka,
a dość ascetyczne wnętrze utrzymane jest w duchu
posoborowym. Najstarszą budową sakralną jest jednak kościół św. Stanisława, w którym do dziś znajduje
się kamień z wyrytą datą 1135 r. Interesującym zabytkiem jest także drewniany kościół św. Barbary.

Kościół pw. Opatr zności Bożej/
Kostol Božej prozreteľnosti
Adres/Adresa: plac Opatr zności Bożej 19,
43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: +4 8 3 3 814 45 07
https ://www.opatr znosc-bielsko .pl/
Kościół Pr zenajświętszej Tró jcy w Bielsku-Białej/
Kostol sv. Tro jice v Bielsku-Biała
Adres/Adresa: Jana III Sobieskiego 10a,
43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: 3 3 812 56 57
https ://tro jca.katolik .bielsko .pl/
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Kościół św. Stanisława w Bielsku-Białej/
Kostol sv. Stanislava w Bielsku-Biała
Adres/Adresa: Św. Stanisława 6, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon/Telefón: 3 3 815 15 60
http://stanislawbielsko .pl/
Kościół św. Barbar y w Bielsku-Białej/
Kostol sv. Barbor y v Bielsku-Biała
Adres/Adresa: C ypr y sowa 25, 43-310 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: 3 3 819 01 50
http://mikuszowice .duszpasterstwa.bielsko .pl/

Na styku kultur/Na rozhraní kultúr | Bielsko-Biała/Bielsko-Biała

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

K a euroregion-beskidy.pl
tolícke kostoly
V 16. storočí sa v dôsledku reformácie všetky katolícke
kostoly v Bielsku a okolitých dedinách stali sa protestantskými kostolmi. V 17. storočí uskutočnila habsburská monarchia bezohľadnú protireformačnú akciu,
ale dokonca – napriek nej – bolo percento katolíkov
v týchto oblastiach stále malé. Boli tiež najchudobnejšou vrstvou miestnej spoločnosti. V 19. storočí sa tu
však objavilo viac katolíkov, boli tiež bohatší ako predtým, čo sa zase prejavilo na počte stavaných nových
kostolov.
Pokiaľ ide o historické chrámy, stojí za to navštíviť
predovšetkým kostol Božej prozreteľnosti postavený
v neskorobarokovom štýle s prvkami rakúskeho neobaroka. Kostol sv. Trojice, ktorý bol postavený ako
protestantský chrám a pomerne asketický interiér je
udržiavaný v pokoncilovom duchu. Najstaršou sakrálnou stavbou je však kostol sv. Stanislava, v ktorom je
dodnes vyrytý kameň s dátumom 1135. Zaujímavou
pamiatkou je aj drevený kostol sv. Barbory.

Cmentarz żydowski

Židovský cintorín

Na południowy zachód od centrum Bielsko-Białej
zlokalizowany jest cmentarz żydowski. Powstał on
w XIX w., wraz ze wzrostem ludności tego wyznania
na tym terenie. Najstarsza macewa została odkryta
w 1995 r., należy do siedemnastoletniego chłopca, Josefa Neumanna, i pochodzi z 1849 r. Obecnie znajduje
się ona w sali domu przedpogrzebowego – dzięki temu
można ją ustrzec przed szybkim zniszczeniem. Ciekawostką jest to, że na terenie tego cmentarza pochowano podczas I wojny światowej kilku żołnierzy muzułmanów.
W czasie II wojny światowej Niemcy zamierzali zlikwidować cmentarz, jednak nie udało się to z powodów
formalnych. Wykradziono jednak stąd wiele macew.
Mnóstwo nagrobków i pomników zachowało się do
dziś w dobrym stanie – dzięki temu można dotrzeć ich
kunszt wykonania oraz unikalną wartość artystyczną.
Warto zwrócić uwagę także na samą wartość krajobrazową oraz zachowane formy zieleni, którą tworzą razem wyjątkową kompozycję cmentarną.

Židovský cintorín sa nachádza juhozápadne od centra
mesta Bielsko-Biała. Bol založený v devätnástom storočí spolu s nárastom populácie tohto vierovyznania
v tejto oblasti. Najstaršia matzeva bola objavená v roku
1995 a patrí 17-ročnému chlapcovi Josefovi Neumannovi a pochádza z roku 1849. V súčasnosti sa nachádza
v pohrebnej miestnosti - vďaka čomu bolo možné zabrániť jej zničeniu. Zaujímavosťou je, že počas 1. svetovej vojny bolo na tomto cintoríne pochovaných niekoľko moslimských vojakov.
Počas druhej svetovej vojny mali Nemci v úmysle cintorín zlikvidovať, čo však nebolo možné z formálnych
dôvodov. Veľa matzevotov však bolo odtiaľto ukradnutých. Veľa náhrobkov a pomníkov sa zachovalo dodnes
v dobrom stave - vďaka tomu môžete obdivovať ich remeselné spracovanie a jedinečnú umeleckú hodnotu.
Za pozornosť tiež stojí samotná hodnota krás krajiny
a zachované formy zelene, ktoré spolu vytvárajú jedinečnú cintorínsku kompozíciu.

Adres/Adresa: C iesz yńska 92 , 43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: 3 3 812 24 3 8
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Architektura Małego Wiednia

Architektúra Malej Viedne

Bielsko-Biała to miasto pełne architektonicznych perełek. Nie bez powodu określa się je mianem „Małego
Wiednia” – niektóre budynki inspirowane były bowiem
historyczną stolicą Austro-Węgier. Duże znaczenie
miało to, że beskidzkie miasto leżało przez wiele lat
na ważnym szlaku komunikacyjnym Kraków-Cieszyn-Wiedeń. Echa stolicy dawnego cesarstwa wciąż widoczne są w wielu punktach Bielsko-Białej.
Wyjątkowym miejscem z pewnością jest Teatr Polski,
który został zbudowany w stylu eklektycznym, z elementami neoklasycystycznymi i neobarokowymi. Jego
wnętrze przypomina Operę Wiedeńską oraz Teatr Narodowy w Budapeszcie. Inspirowany tamtejszą architekturą był również budynek poczty z wyjątkową kopułą,
która przypomina te na austriackich budynkach. Tamtejsze wpływy można zauważyć również, patrząc na bielski
Ratusz czy też kościół św. Mikołaja. W mieście do dziś
wyczuwalna jest także atmosfera charakterystyczna dla
miast leżących na obszarze dawnej Galicji.

Bielsko-Biała je mesto plné architektonických skvostov. Existuje dôvod, prečo sa mu hovorí „Malá Viedeň“ –
niektoré budovy boli inšpirované historickým hlavným
mestom Rakúsko-Uhorska. Bolo veľmi dôležité, aby
hlavné mesto Beskýd, ktoré sa dlhé roky nachádzalo na
dôležitej dopravnej ceste Krakov-Těšín-Viedeň. Ozveny
hlavného mesta bývalej cisárskej ríše sú stále viditeľné
na mnohých miestach v Bielsko-Bialej.
Poľské divadlo je určite jedinečným miestom postaveným v eklektickom štýle s neoklasickými a neobarokovými prvkami. Jeho interiér pripomína viedenskú operu
a národné divadlo v Budapešti. Miestnou architektúrou
bola inšpirovaná aj budova pošty s jedinečnou kupolou,
ktorá pripomína tie z rakúskych budov. Miestne vplyvy možno pozorovať aj pri pohľade na radnicu v Bielsku, alebo na kostol sv. Mikuláša. Atmosféra mesta je
dodnes badateľná, čo je typické pre mestá v bývalej
oblasti Haliče.

Teatr P olski
Adres/Adresa: 1 Maja 1, 43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: 3 3 8 2 2-8 4-53
https ://teatr.bielsko .pl/

Katedra Rz ymskokatolicka pw Św. Mikołaja/
Rímskokatolícka katedrála sv. Mikuláša
Telefon/Telefón: 3 3 8 29 26 00
https ://www.katedra.bielsko .pl/

Ratusz w Bielsko -Białej/Radnica v Bielsko -Biała
Adres/Adresa: plac Ratuszow y 1/5,
43-300 Bielsko -Biała
Telefon/Telefón: 3 3 497 18 00
https ://bielsko -biala.pl/
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JAWORZE/JAWORZE
Atrakcje

Atrakcie

Jaworze to wieś, która słynie z walorów i tradycji uzdrowiskowych. W XIX w. odkryto na jej terenie źródła
wody, bogate w sole jodo-bromowe. Usytuowana jest
ona w malowniczym zakątku Beskidów i charakteryzuje się bogato rzeźbioną, urozmaiconą formą krajobrazu.
Cztery doliny, które ją przecinają, pięknie komponują się z tutejszą roślinnością, ścieżkami rowerowymi
i narciarskimi.
Jaworze może pochwalić się również interesującymi
zabytkami. Przykładowo, stoi tu drewniany, ewangelicki Kościół Pokoju o charakterystycznej konstrukcji szachulcowej. Powstał on na mocy pokoju westfalskiego,
kończącego wojnę trzydziestoletnią. Ważnym elementem jaworzańskiego krajobrazu jest powstały w XVIII w.
zespół pałacowo-parkowy, z klasycystycznym pałacem
i oficynami. Istotne jest również to, że we wsi zachowała się osiemnasto- i dziewiętnastowieczna zabudowa
z folwarkiem dolnym oraz folwarkiem górnym. Do dziś
można również podziwiać tutaj wspaniałe, zabytkowe
wille uzdrowiskowe, jak np. willę Moritza, z elementami
muru pruskiego.

Jaworze je dedina známa svojimi kúpeľnými hodnotami a tradíciami. V 19. storočí boli v jeho oblasti objavené vodné pramenie bohaté na jód-bróm. Nachádza
sa v malebnom kúte Beskýd a vyznačuje sa krajinou
s rozmanitým reliéfom. Štyri údolia, ktoré ju križujú, sa
nádherne miešajú s miestnou flórou, cyklistickými a lyžiarskymi trasami.
Jaworze sa môže pochváliť aj zaujímavými pamiatkami.
Nachádza sa tu napríklad drevený evanjelický kostol
Mieru s charakteristickou hrazdenou stavbou. Bol vybudovaný na pamiatku uzavretia vestfálského mieru,
ktorý ukončil tridsaťročnú vojnu. Dôležitým prvkom
krajiny Jaworza je palácový komplex, ktorý sa skladá
z parku s klasicistickým palácom a hospodárskymi budovami, ktorý bol postavený v 18. storočí. Je tiež dôležité, že sa v obci zachovali budovy z 18. a 19. storočia
s dolným hospodárstvom a horným majerom. Dodnes
môžete tiež obdivovať veľké historické kúpeľné vily, ako
napríklad vilu Moritz, s prvkami hrazdených múrov.

Ewangelicko -Augsburski Kościół P oko ju w Jawor ze/
Evanjelický kostol augsburského vyznania Mieru v Jawor ze
Adres/Adresa: A leja Pięciuset Lat Reformacji 1, 59-400 Jawor
Telefon/Telefón: 516 493 990
http://kosciolpoko jujawor.pl/
Zespół pałacowo -parkowy w Jawor ze/Palácový a parkový komplex v Jawor ze
Adres/Adresa: Pałacowa 1, 43-3 8 4 Jawor ze
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ŻYWIEC/ŻYWIEC

Stary i Nowy Zamek

Starý a Nový Zámok

W centrum Żywca, u wlotu do malowniczego parku, usytuowany jest Stary Zamek. Został wzniesiony
w XV w., w stylu gotyckim. W kolejnych stuleciach był
on jednak przebudowywany i dziś ma on cechy charakterystyczne dla renesansu. W szczególności zwraca uwagę jego zamkowy dziedziniec ze stylowymi
krużgankami. W Starym Zamku znajduje się obecnie
również Muzeum Miejskie, w którym prezentowane
są wystawy, tutejsze znaleziska archeologiczne oraz…
dawniej stosowane narzędzia tortur.
Naprzeciwko Starego Zamku łatwo można zauważyć
tzw. Nowy Zamek. To klasycystyczny pałac, zaprojektowany przez Karola Pietschkę w XIX w. Powstał
on na polecenie austriackiego arcyksięcia Albrechta.
Budynek kilkakrotnie przebudowywano i rozbudowywano. Dzisiejszy kształt zyskał on w 1911 r. – wówczas
pojawił się na nim trzyosiowy ryzalit z tympanonem
i herbem Habsburgów. Polecamy zobaczyć również
przepiękny Park Zamkowy w stylu angielskim. Na
jego terenie, przy kamiennych mostkach, znajduje się
oryginalny Domek Chiński, w którym mieści się klimatyczna kawiarnia.

V centre mesta Żywiec, pri vstupe do malebného parku sa nachádza Starý zámok. Bol postavený v 15. storočí v gotickom štýle. V nasledujúcich storočiach bol
prestavaný a dnes má charakteristické črty renesancie. Pozoruhodné je najmä jeho zámkové nádvorie so
štýlovým ambitom. V Starom zámku sa nachádza aj
Mestské múzeum, ktoré predstavuje výstavy, miestne
archeologické nálezy a ... mučiace nástroje používané
v minulosti.
Oproti Starému hradu môžete ľahko vidieť tzv Nový
zámok. Je to klasicistický palác, ktorý navrhol Karol
Pietschka v 19. storočí a postavili ho na príkaz rakúskeho arcivojvodu Albrechta. Budova bola niekoľkokrát
prestavaná a rozšírená. Dnešnú podobu zámok získal
v roku 1911 - potom sa na ňom objavil trojosý rizalit s
tympanónom a erbom Habsburgovcov. Odporúčame
tiež navštíviť nádherný zámocký park v anglickom štýle. V jeho areáli, pri kamenných mostoch, sa nachádza
pôvodný Čínsky dom, v ktorom sa nachádza štýlová
kaviareň.

Muzeum Miejskie w Żywcu - Star y Zamek/Mestské múzeum v Żywci - Star ý zámok
Adres/Adresa: Zamkowa 2 , 34-300 Żywiec
Telefon/Telefón: 3 3 861 21 24
Pałac Habsburgów – Nowy Zamek w Żywcu/Palac Habsburgovcov – Nový zámok v Żywci
Adres/Adresa: Zamkowa 4, 34-315 Żywiec
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Rynek

Rínok – hlavné námestie

Rynek to miejsce, w którym od wieków bije serce Żywca. Jego historia sięga XV w. – wówczas, w wyniku nieustannych powodzi, ludność Starego Żywca zaczęła
się przenosić na tereny u stóp góry Grójec, gdzie powstał z kolei obecny Żywiec.
Miasto leżało dawniej na przecięciu kilku szlaków komunikacyjnych, a handel skupiał się właśnie na Rynku.
W związku ze swoim położeniem uzyskało ono różne
przywileje oraz pozwolenie na jarmarki. W pewnym
momencie odbywało się na nim aż 12 jarmarków rocznie! Na Rynku przez wiele lat odbywały także procesje
Bożego Ciała oraz inne, ważne uroczystości. Warto dodać, że Rynek otoczony jest pełnymi uroku kamieniczkami. Najstarsze powstały najpewniej na przełomie XVI
i XVII w. – chodzi tu o kamienicę Kantorowską i Rymarzowską. Głównym punktem Rynku jest natomiast sam
Ratusz. W jednym z rogów placu można zauważyć kamienną, zabytkową dzwonnicę, która zbudowana została w XVIII w. W południowej jego pierzei znajduje
się z kolei kościół, będący pierwszą kamienną budowlą
w tej miejscowości.

Námestie je miestom, kde už po stáročia bije srdce
Żywieca. Jeho história siaha do 15. storočia - potom sa
v dôsledku neustálych povodní obyvateľstvo Starého
Żywieca začalo sťahovať do oblasti na úpätie hory Grójec, kde vznikol dnešný Żywiec.
Mesto sa kedysi nachádzalo na križovatke niekoľkých
dopravných ciest a obchod sa sústredil na námestí.
Vďaka svojej polohe získal rôzne privilégiá a povolenie
na jarmoky. V jednom okamihu sa tam konalo až 12 jarmokov ročne! Na námestí sa dlhé roky konali procesie Božieho tela a ďalšie dôležité slávnosti. Za zmienku
stojí, že námestie je obklopené pôvabnými meštianskymi domami. Najstaršie boli pravdepodobne postavené
na prelome 16. a 17. storočia - ide o domy Kantorowska
a Rymarzowska. Hlavným bodom námestia je samotná
radnica. V jednom rohu námestia je kamenná historická zvonica postavená v 18. storočí, na južnom priečelí
sa nachádza kostol, ktorý je prvou kamennou stavbou
v tomto meste.

Adres/Adresa: Rynek , 34-300 Żywiec
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Zabytki sakralne

Sakrálne pamiatky

Odwiedzając Żywiec, nie można zapomnieć także
o zabytkach sakralnych. Na szczególną uwagę zasługuje gotycki kościół Świętego Krzyża, zbudowany
pod koniec XIV w. Jest on najstarszą świątynią w tym
mieście. Jej wnętrze, ze sprawą przebudowy, zyskało
styl barokowy. Kolejnym punktem do „odhaczenia” jest
Konkatedra Narodzenia Najświetniejszej Maryi Panny z wysoką, siedmiokondygnacyjną wieżą. Budynek
stanowi przykład świetnie zachowanej, renesansowej
architektury sakralnej, choć można w nim znaleźć również elementy barokowe.
Niektóre zabytki sakralne można obejrzeć także w żywieckim Muzeum Miejskim. Zaprezentowane zostały
w nim drewniane rzeźby, np. św. Anny Samotrzeciej
(z około 1380 r.), św. Barbary czy św. Katarzyny (z około 1510 r.). Na własne oczy warto zobaczyć również
wyeksponowane tu gotyckie, temperowe malarstwo
tablicowe oraz obrazy sakralne żywieckich malarzy
cechowych z XIX w. Jeśli chodzi o zabytki sakralne,
w pobliżu Żywca mieści się natomiast znane miejsce
pielgrzymkowe, zwane „Golgotą Beskidów”. Jest to jedyna w swoim rodzaju droga krzyżowa, wiodąca wśród
pól i lasów, i kończąca się na górze Matysce.

Pri návšteve Żywca nemožno zabudnúť na sakrálne pamiatky. Za zmienku stojí predovšetkým gotický kostol
Svätého Kríža, ktorý bol postavený na konci 14. storočia
a je najstarším chrámom v meste. Jeho interiér po rekonštrukcii získal barokový štýl. Ďaľším bodom na „odškrtnutie“ je Konkatedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky s vysokou sedemposchodovou vežou. Budova
je ukážkou zachovanej renesančnej náboženskej architektúry, aj keď v nej nájdete aj barokové prvky.
Niektoré náboženské pamiatky môžete vidieť aj v mestskom múzeu v Żywci. Drevené sochy, napr. Anna Samotrzecia (asi z roku 1380), sv. Barbory alebo sv. Kataríny (asi od roku 1510). Stojí za to vidieť na vlastné
oči exponované gotické temperové tabuľové maľby a
sakrálne obrazy žiwieckých cechových maliarov z 19.
storočia. Pokiaľ ide o sakrálne pamiatky, neďaleko Żywca sa nachádza známe pútnické miesto zvané „Golgota
Beskýd“. Je to jedinečná krížová cesta, ktorá vedie medzi poliami a lesmi a končí sa na hore Matyska.

Kościół pw. Św. Kr z yża/Kostol sv. Kríža
Adres/Adresa: Świętokr z y ska 8 , 34-315 Żywiec
Konkatedra Narodzenia Najświetniejszej Mar yi Panny/Konkatedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky
Adres/Adresa: Zamkowa 2 , 34-300 Żywiec
Telefon/Telefón: 3 3 861 02 05
https ://parafiaz ywiecka.net/
Muzeum Miejskie w Żywcu – Star y Zamek/Mestské múzeum v Żywci – Star ý zámok
Adres/Adresa: Zamkowa 2 , 34-300 Żywiec
Telefon/Telefón: 3 3 861 21 24
http://www.muzeum-z ywiec .pl/
Golgota Beskidów
Adres/Adresa: Góra Mat y ska, 34-3 81 Radziechow y
Telefon/Telefón: 3 3 867 60 21
http://www.golgota-beskidow.pl/
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Fortyfikacje z II wojny światowej

Opevnenia z II svetovej vojny

Węgierska Górka to wieś określana też jako „Westerplatte Południa”. Nie jest tak bez powodu –bohatersko
się ona broniła na początku II wojny światowej. Bunkry
zaczęto budować tutaj w lecie 1939 r., kiedy Niemcy
zajęli teren Czech, a południowa granica Polski stała
się zagrożona. Gdy już doszło do walk, po stronie wroga stanęło prawie 18 tys. żołnierzy, podczas gdy Polskę broniło nieco ponad 1 tys. Mimo to udało się zadać
Niemcom dotkliwe straty.
Fortyfikacje składają się w sumie z 5 bunkrów: „Wędrowca”, „Włóczęgi”, „Wyrwidębu”, „Wąwozu” oraz
„Waligóry”. 3 września 1939 r. opór wojskom samotnie
stawiała jedynie załoga „Wędrowca”, podczas gdy inne
wojska się wycofały. W pewnym momencie wyczerpała
się jednak amunicja. Aby zobaczyć wnętrze niektórych
bunkrów, trzeba skorzystać z latarki. To unikalna okazja, aby poczuć chociaż namiastkę tego, co czuli polscy
żołnierze na początku wojny. Bunkry są umiejscowione
w pewnej odległości od siebie, dlatego też warto odwiedzić je w ramach wycieczki pieszej lub rowerowej.

Węgierska Górka je obec známa tiež ako „Westerplatte juhu“. Nie je to bezdôvodné - hrdinský sa bránila na
začiatku druhej svetovej vojny. Stavba bunkrov sa tu
začala v lete 1939, keď Nemci obsadili územie Českej
republiky a južná hranica Poľska bola ohrozená. Keď
vypukli boje, na strane nepriateľa bolo takmer 18 000
vojakov vojakov, zatiaľ čo Poľsko bránilo niečo cez
1 000 vojakov. Napriek tomu sa Nemcom podarilo spôsobiť vážne straty.
Opevnenie pozostáva z celkom 5 bunkrov: „Vandráka“,
„Tuláka“, „Vyrviduba“, „Rokliny“ a „Valihory“. 3. septembra 1939 iba posádka „Vandráka “ sama odolávala nemeckým jednotkám, zatiaľ čo ostatné jednotky ustúpili. V určitom okamihu však došlo strelivo. Aby sa dalo
nahliadnuť dovnútra niektorých bunkrov je nevyhnutné
použiť baterku. Je to jedinečná príležitosť pocítiť aspoň
náhradu toho, čo cítili poľskí vojaci na začiatku vojny.
Bunkre sa nachádzajú v určitej vzdialenosti, preto sa
ich oplatí navštíviť v rámci pešej alebo cyklistickej vychádzky.

C iężki Schron Bo jowy „Wędrowiec”/Ťažký bojový bunker „Vandrák “
Adres/Adresa: Obrońców Węgierskiej Górki 19, 34-350 Węgierska Górka
Telefon/Telefón: 3 3 86 4 21 87
https ://wegierska-gorka.opg.pl/westerplatte-poludnia
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ŚLEMIEŃ/ŚLEMIEŃ

Kościół św. K atar z yny Alek sandr yjsk iej

Żywiecki Park Etnograficzny

W pobliżu Węgierskiej Górki znajduje się wieś Cięcina,
a w niej – oryginalny zabytek sakralny. Drewniany kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej to budynek, który
został zbudowany w XVI w., przez Krzysztofa Komorowskiego. To jedna z najstarszych budowli sakralnych
na Żywiecczyźnie, w stylu śląsko-małopolskim. Pierwsze wzmianki o kościele na tych terenach pochodzą już
z 1358 r., jednak nie wiadomo, czy dotyczą one tego
budynku. Według miejscowych podań na miejscu kościoła stał wcześniej browar, który spłonął w wyniku
uderzenia pioruna. Następnie wzniesiono tutaj kapliczkę, z której później powstał kościół.
Obiekt był wielokrotnie rozbudowywany. Warto zajrzeć
do środka i zobaczyć jego barokowe wyposażenie. Na
uwagę zasługuje zwłaszcza ołtarz główny Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, który pochodzi najpewniej z XVIII w.
W tym samym stuleciu wykonane zostały również najpewniej dwa inne inne ołtarze: Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz św. Anny. Należy zaznaczyć, że kościół
jest jednym z obiektów Szlaku Architektury Drewnianej.

Żywiecki Park Etnograficzny to stosunkowo nowa
atrakcja, a konkretnie – muzeum typu skansenowego.
Można w nim podziwiać góralską sztukę ludową oraz
miejscowe rękodzieło. W starych, wiejskich chatach
warto przyjrzeć się pracy kowali, pszczelarzy, jak również stolarzy. To świetna okazja, aby zobaczyć, w jaki
sposób dawniej przyrządzało się masło oraz tworzyło ziołowe leki. Same chaty są oryginalne i pochodzą
z okolicznych wsi. Całe muzeum odwzorowuje układ
urbanistyczny oraz zabudowę wsi leżących na terenie
Beskidu Żywieckiego.
W skansenie znajduje się w sumie 17 zabytkowych
obiektów, wykonanych głównie z drewna. Do tych najbardziej interesujących należą: XIX-wieczny spichlerz
z Suchej Beskidzkiej, budynek szkoły z Rychwałdu
z 1900 r., małomiasteczkowa apteka w budynku z Międzybrodzia Bialskiego (z początku XX wieku) oraz
chałupa bogatego chłopa z Łękawicy (z 1911 r.). Wnętrza budynków zostały zrekonstruowane i urządzono
w nich wystawy, przedstawiające życie górali.

K o s t o l S v. K a t a r í n y A l e x a n d r i j s k e j

Żywiecký etnografický park

V blízkosti Węgierskej Górky sa nachádza obec Cięcina
s pôvodnou sakrálnou pamiatkou. Drevený kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej je budova, ktorú v 16. storočí postavil
Krzysztof Komorowski. Je to jedna z najstarších sakrálnych stavieb v regióne Żywiec v sliezsko-malopoľskom
štýle. Prvé zmienky o kostole v tejto oblasti pochádzajú
z roku 1358, nie je však známe, či sa týkajú tejto budovy.
Podľa miestnych legiend sa na mieste kostola nachádzal
pivovar, ktorý v dôsledku zásahu blesku zhorel. Potom tu
bola postavená kaplnka, z ktorej sa neskôr stal kostol.
Zariadenie bolo mnohokrát prestavané. Stojí za to pozrieť
sa dovnútra a vidieť jeho barokovú výbavu. Pozoruhodný
je najmä hlavný oltár sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá pochádza pravdepodobne z 18. storočia. V tom istom storočí
boli pravdepodobne vyrobené ďalšie dva oltáre: Najsvätejšieho srdca Ježišovo a sv. Anny. Je potrebné poznamenať, že kostol je jedným z objektov na Ceste drevenej
architektúry.

Żywiecký etnografický park je relatívne novou atrakciou,
presnejšie povedané - skanzenom. Môžete tu obdivovať
goralské ľudové umenie a miestne remeselné výrobky. V
starých vidieckych chatách sa oplatí vidieť prácu kováčov, včelárov a stolárov. Je to skvelá príležitosť vidieť, ako
sa v minulosti pripravovalo maslo a bylinné lieky. Samotné koliby sú pôvodné a pochádzajú z okolitých dedín.
Celé múzeum predstavuje urbanistické usporiadanie a
budovy dedín nachádzajúcich sa v oblasti Żywieckých
Byskýd.
V skanzene sa nachádza celkovo 17 historických budov,
ktoré sú vyrobené hlavne z dreva. Medzi najzaujímavejšie patria: sýpka z 19. storočia zo Suchej Beskidzkej,
školská budova z Rychwałdu z roku 1900, malomestská
lekáreň v budove z Międzybrodzia Bialského (zo začiatku 20. storočia) a chata zámožného roľníka z Łękawice
(z roku 1911). Zrekonštruovali sa interiéry budov a usporiadali sa tu expozície predstavujúce život goralov.

Adres/Adresa: Świętej Katar z yny,
34-350 C ięcina
Telefon/Telefón: 3 3 86 4 14 34
http://parafiaciecina.pl/

Adres/Adresa: Łączna 2a,
34-3 23 Kocoń
Telefon/Telefón: 534 6 31 3 30
http://etnopark .pl/
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Muzeum Stara Chałupa

Múzeum Stará chalupa

Na pograniczu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego warto
odwiedzić Muzeum Starą Chałupę. To drewniany budynek, będący przykładem tradycyjnego budownictwa
Żywiecczyzny. Wzniesiony został w 1739 r. – wiadomo
to na podstawie daty wyrytej na belce podtrzymującej
strop. Na początku pełnił on najpewniej funkcję wiejskiej karczmy. Według ludowej legendy mieli w nim
nocować polscy królowie: Jan Kazimierz, który uciekał
przed najazdem Szwedów, oraz Jan III Sobieski, w drodze na Wiedeń. Do lat 70. XX w. mieszkała w nim rodzina Kąkolów.
Obecnie jest to muzeum typu skansenowego, które
daje wyobrażenie na temat życia na ziemiach beskidzkich w XIX w. Jeszcze przed wejściem do środka oko
przykuwają oryginalne, szalowane i kołkowane drzwi
budynku. Wnętrze podzielone jest m.in. na izbę gospodarczą, część mieszkalną oraz „święty kąt” z kapliczką.
Sam budynek zbudowany jest z drewnianych bali, które osadzone zostały na kamiennej podmurówce. Obok
wzniesiono również kolejny budynek, w którym organizowane są warsztaty sztuki ludowej.

Na hranici Sliezskych a Żywieckých Beskýd sa oplatí
navštíviť Múzeum Stará chalupa. Je to drevená stavba,
ktorá je príkladom tradičnej výstavby regiónu Żywca.
Bola postavená v roku 1739 - je známa z dátumu vyrytého na nosníku podopierajúcom strop. Na začiatku to
bol pravdepodobne dedinský hostinec. Podľa ľudovej
legendy tam mali prenocovať poľskí králi: Jan Kazimierz, ktorý utiekol pred švédskym vpádom, a Jan III
Sobieski na ceste do Viedne. Do 70. rokov tu žila rodina Kąkola.
V súčasnosti je to skanzen, ktorý poskytuje predstavu
o živote v beskydských krajinách v 19. storočí. Už pred
vstupom do budovy upútajú pozornosť pôvodné, zrubové dvere. Interiér je okrem iného rozdelený na hospodársku miestnosť, obytnú časť a „svätý kút“ s kaplnkou. Samotná budova je postavená z drevenej guľatiny
pripevnenej na kamennom základe. Neďaleko bola postavená ďalšia budova, v ktorej sa organizujú ľudové
umelecké dielne.

Adres/Adresa: Piastow ska 1, 34-360 Milówka
Telefon/Telefón: 3 3 86 3 7 3 99
http://gok .milowka.pl/
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Park i dwór Potockich

Park a kaštieľ Potockých

Kamesznica to nieco zapomniana wieś, położona w przepięknej lokalizacji. W 1830 r. Marceli i Maria Potoccy stali
się właścicielami sporego terenu, na którym postanowili
wybudować letnią rezydencję. Niedługo potem powstał
tu malowniczy kompleks dworsko-parkowy, składający
się m.in. z dworku, kancelarii, suszarni szyszek, jak również z samego parku. Dwór wybudowany został w stylu
klasycystycznym, a w jego wnętrzu można podziwiać stylowy, neogotycki kominek z marmuru. Dawniej otoczony
był on dodatkowo ogrodem kwiatowym.
Wspomniana kancelaria wyróżnia się za sprawą czworobocznej wieży zegarowej. W suszarni szyszek dawniej mieściła się natomiast oranżeria. Cały kompleks
otacza urokliwy park, który jest dziś ogólnodostępnym
miejscem rekreacyjnym. Stanowi on doskonały przykład parku podworskiego i rosną w nim m.in. jesiony,
lipy, modrzewie i jawory, a także ponad 150-letni żywotnik zachodni, posiadający status pomnika przyrody. W pobliżu budynku usytuowany jest z kolei krzyż,
który został postawiony przez hrabinę Potockę z domu
Oborskich i z którym wiąże się pewna legenda. Według niej, mąż hrabiny, utracił wzrok za popełnione, złe
uczynki. W czasie modlitwy swojej żony miał go jednak
cudownie odzyskiwać.

Kamesznica je trochu zabudnutá dedina, ktorá sa nachádza na krásnom mieste. V roku 1830 sa Marcel a Mária Potocký stali vlastníkmi veľkého pozemku, na ktorom sa rozhodli postaviť letné sídlo. Čoskoro potom tu
bol postavený malebný komplex kaštieľa a parku, ktorý
okrem iného tvorili aj tieto budovy kaštieľa, kancelárie,
miestnosti na sušenie šišiek aj samotný park. Kaštieľ bol
postavený v klasicistickom štýle a vo vnútri môžete obdivovať štýlový krb z novogotického mramoru. V minulosti
bol kaštieľ obklopený kvetinovou záhradou.
Spomínanú kanceláriu odlišuje štvorboká hodinová
veža. V miestnosti na sušenie šišiek bola kedysi oranžéria. Celý komplex je obklopený očarujúcim parkom,
ktorý je dnes verejnou rekreačnou oblasťou. Je to vynikajúci príklad panského parku a sú tu okrem iného aj
jasene, lipy, červené smreky a platany, ako aj viac ako
150 rokov starý brzlík západný, ktorý má status prírodnej pamiatky. V blízkosti budovy sa nachádza kríž, ktorý postavila grófka Potocká rodená Oborski a je s ním
spojená legenda. Grófkin manžel podľa nej stratil zrak
pre priestupky, ktoré spáchal. Počas modlitieb svojej
manželky sa mal zázračne uzdraviť.

Adres/Adresa: ul. Dworkowa 4 8 ,
34-3 83 Kamesznica
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STARA WIEŚ/STARA WIEŚ
Architektura drewniana

Drevená architektúra

Na niewielkim wzgórzu, w otoczeniu drzew, usytuowany jest Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej
Wsi. To jeden z najbardziej interesujących budynków
znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej.
Zabytkowa świątynia o konstrukcji zrębowej wzniesiona
została w 1522 r. w stylu małopolsko-śląskim i jest dziś
najstarszą budowlą sakralną w tej okolicy. Niestety, liczne przebudowy zatarły pierwotny wygląd budowli. Do
dziś wznosi się ona na miejscu wcześniej stojącego tutaj
kościoła. Sama jego wieża dobudowana została w XVII
w. We wnętrzu świątyni warto szczególnie zwrócić uwagę na XVI-wieczny obraz Matki Bożej ze św. Katarzyną
i Barbarą, który stanowi najpewniej jeden z elementów
dawnego tryptyku. Pięknie prezentują się również dwa
XVIII-wieczne barokowe ołtarze boczne.
Oprócz kościoła, w Starej Wsi znajdują się także inne
przykłady architektury drewnianej, w tym budynki z charakterystycznymi szczytami oraz drewniano-murowana
zabudowa mieszkalno-gospodarcza przy ul. Dolnej. Tuż
obok kościoła znajduje się również dawna, drewniana
siedziba szkoły parafialnej.

Na malom kopci obklopenom stromami sa nachádza
kostol Povýšenia svätého Kríža v dedine Stara Wieś.
Toto je jedna z najzaujímavejších budov na Ceste drevenej architektúry. Historický kostol so zrubovou stavbou bol postavený v roku 1522 v malopoľsko-sliezskom
štýle a dnes je najstaršou sakrálnou stavbou v tejto oblasti. Početné rekonštrukcie bohužiaľ zmenili pôvodný
vzhľad budovy. Dodnes stojí na mieste kostola, ktorý tu
stál predtým. Samotná veža bola pristavaná v 17. storočí. Vo vnútri chrámu stojí za osobitnú pozornosť maľba
Matky Božej zo 16. storočia so sv. Katarínou a Barborou,
čo je pravdepodobne jeden z prvkov starého triptychu.
Krásne sú aj dva barokové bočné oltáre z 18. storočia.
Okrem kostola v dedine Stara Wieś sú aj ďaľšie príklady
drevenej architektúry vrátane budov s charakteristickými štítmi a drevených a tehlových obytných a hospodárskych budov na ul. Dolnej. Hneď vedľa kostola sa
nachádza aj staré drevené sídlo farskej školy.

Kościół pw. P odw yższenia Kr z yża Świętego/Kostol P ový šenia svätého Kríža
Adres/Adresa: k s . Wojt yłki 3 , 43-3 30 Stara Wieś
Telefon/Telefón: 3 3 8 45 7 2 04
http://parafiaw starejw si.pl/
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GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ/GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Architektura uzdrowiskowa

Kúpeľná architektúra

Goczałkowice-Zdrój to jedna z dwóch wsi uzdrowiskowych w województwie śląskim, która swój status
uzyskała ponad 150 lat temu. Wyróżnia się charakterystyczną dla uzdrowisk zabudową, która w dużym stopniu pochodzi z XIX w. Swoim wyglądem uwagę zwraca
m.in. budynek pijalni wód leczniczych, który został wykonany w stylu architektury parkowej. Niegdyś znajdował się w nim marmurowy basen, z którego czerpano
solankę. Odwiedzając Goczałkowice-Zdrój nie można
pominąć również dawnego hotelu „Prezydent”, zbudowanego w stylu barokowym. To jeden z niewielu tego
typu obiektów, który zachował swój pierwotny kształt
pomimo dwóch wojen światowych.
Świetnym przykładem architektury uzdrowiskowej
jest także Pawilon Zdrojowy „Wrzos”, który przyciąga
wzrok za sprawą drewnianej konstrukcji muru pruskiego. Zupełnie inaczej, ale w równie atrakcyjny sposób
prezentuje się Pawilon „Modrzew”, który wzniesiono
z czerwonej cegły. Z tego samego materiału zbudowano również Pawilon Spółki Brackiej „Górnik”, który
przez cały okres istnienia pełnił rozmaite funkcje – był
obiektem sanatoryjnym i siedzibą szkoły, a dziś mieści
się w nim Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Zespół Oświaty.

Goczałkowice-Zdrój je jednou z dvoch kúpeľných dedín
v Sliezskom vojvodstve, ktoré svoje postavenie získali
pred viac ako 150 rokmi. Dedina sa vyznačuje budovami
charakteristickými pre kúpele, ktoré sa vo veľkej miere
datujú do 19. Storočia, ako napríklad miestnosť na čerpanie liečivej vody postavená v štýle parkovej architektúry.
Svojho času tu bol mramorový bazén, z ktorého sa čerpala soľanka. Pri návšteve mesta Goczałkowice-Zdroj
nemôžete zabudnúť na návštevu bývalého hotela „Prezydent“ postaveného v barokovom štýle. Je to jeden z
mála objektov tohto typu, ktorý si napriek dvom svetovým vojnám zachoval pôvodný tvar.
Skvelým príkladom kúpeľnej architektúry je tiež kúpeľný pavilón „Wrzos“, ktorý upúta pozornosť drevenou
konštrukciou hrazdenej steny. Pavilón „Modrzew”“,
postavený z červených tehál, je úplne iný, ale rovnako atraktívny. Rovnaký materiál bol použitý na postavenie pavilónu Brackej spoločnosti „Górnik“, ktorý po
celú dobu svojej existencie slúžil rôznym funkciám - bol
ozdravovňou a sídlom školy, dnes v ňom sídli Obecné
kultúrne stredisko a Obecné centrum osvety.

Dawny Hotel „Prez ydent ”/Býval ý Hotel „Prez ydent ” – Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp . z o .o .
ul. Uzdrowiskowa 5 4 , 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Telefon/Telefón: 801 02 2 280, 3 2/4 49 20 20
https ://www.gozdroj.pl/
Bud ynek Starej Pijalni/ Budova starého pavilónu na pitie liečivej vod y – Cafe Stara Pijalnia
Adres/Adresa: Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Telefon/Telefón: 692 099 805
Pawilon Zdrojow y „Wr zos”, Pawilon „Modr zew ” i Pawilon Spółki Brackiej „Górnik ”/
Kúpeľný pavilón „Wr zos”, pavilon „Modr zew ” a pavilón Brackej spoločnosti „Górnik ”
Adres/Adresa: ul. Uzdrowiskowa, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
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ŁODYGOWICE/ŁODYGOWICE

K o ś c ió ł ś w. Sz ymona i Jud y Tadeus z a

K o s t o l S v. Š i m o n a a J u d y Ta d e á š a

Niedaleko Żywca położona jest miejscowość Łodygowice. Głównym jej zabytkiem jest usytuowany na wzniesieniu Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza, będący zarazem jednym z największych kościołów drewnianych
w tych okolicach. Powstał on w wyniku rozbudowy kaplicy, która stała w tym miejscu już ponoć w XIII w. Budynek posiada konstrukcję zrębową i wykonany został
z drzewa modrzewiowego, w stylu śląsko-małopolskim.
Kościół powstał w XVII w., a ostateczny kształt uzyskał
podczas przebudowy w XVIII w. Jego nawa ma kształt
wydłużonego prostokąta, a całkowita długość budynku
wynosi 40 m. Wnętrze kościoła zachwyca różnorodnością. Można w nim znaleźć zarówno elementy barokowe (obrazy, chrzcielnicę, konfesjonał), rokokowe (ołtarze z końca XVIII w.), klasycystyczne (monstrancję), jak
i pochodzące z XX w. (oryginalną polichromię). Do budynku wiodą długie, kamienne schody. Z kościelnego
wzgórza rozpościera się natomiast przepiękny widok
na Beskid Żywiecki. Budynek znajduje się na Szlaku
Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Obec Łodygowice sa nachádza neďaleko mesta
Żywiec. Jeho hlavnou pamiatkou je kostol Sv. Šimona a Judy Tadeáša, ktorý je tiež jedným z najväčších
drevených kostolov v tejto oblasti. Vznikol v dôsledku
rozšírenia kaplnky, ktorá na tomto mieste stála už v 13.
storočí. Budova má zrubovú konštrukciu, bol vyrobený
z červeného smreku v sliezsko-malopoľskom štýle.
Kostol bol postavený v 17. storočí a konečnú podobu dostal počas prestavby v 18. storočí. Jeho loď má
tvar predĺženého obdĺžnika a celková dĺžka budovy je
40 metrov. Interiér kostola je rozmanitý. Nájdete tam
barokové (maľby, krstiteľnica, spovednice), rokokové
(oltáre z konca 18. storočia), klasicistické (monštrancie)
prvky, aj z 20. storočia (pôvodný polychróm). K budove
vedú dlhé kamenné schody. Z kostolného vrchu je krásny výhľad na Żywiecke Beskydy. Budova sa nachádza
na Ceste drevenej architektúry Sliezskeho vojvodstva.

Adres/Adresa: ul, Jana Pawła II 3 , 34-3 25 Łod ygowice
Telefon/Telefón: 3 3 86 3 11 00
https ://www.parafialod ygowice .pl/
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Zamek

Zámok

Nad rzeką Żylicą, w otoczeniu parku, stoi zamek w Łodygowicach, reprezentujący styl neogotycki. Jego budowę, na miejscu drewnianego dworu rodu Komorowskich, rozpoczął w XVII w. Jerzy Zbaraski. Na początku
budynek pełnił funkcję zamku obronnego, który miał
chronić właścicieli przed częstymi buntami chłopów
oraz napadami zbójników, mających swoje kryjówki
w górach. Kiedy niebezpieczeństwo minęło, część fortyfikacji została rozebrana.
Dwukondygnacyjny budynek posiada nieregularny
kształt z wejściem wiodącym przez arkady. Nad nimi
usytuowany jest z kolei szeroki balkon. Uwagę zwraca
również oryginalny dach, który został pokryty glazurowaną dachówką. Jeśli chodzi o samo wyposażenie
zamku, wykradziono je w 1945 r. i do dziś go nie odzyskano. Zachowały się jedynie dwa kominki: ceramiczny i marmurowy. Z tyłu budynku można zauważyć fragmenty neogotyckich elementów z herbem. Przez okres
II wojny światowej w budynku stacjonował sztab wojsk
niemieckich. Dziś jest on siedzibą biblioteki oraz gminnego ośrodka kulturalnego.

Nad riekou Żylica, obklopený parkom sa nachádza zámok v Łodygowiciach predstavujúci neogotický štýl. S
jeho výstavbou na mieste dreveného panstva rodiny
Komorowských začal v 17. storočí Jerzy Zbaraski. Na
začiatku slúžila budova ako obranný hrad, ktorý mal
chrániť majiteľov pred roľníckymi povstaniami a útokmi
zbojníkov, ktorí mali svoje úkryty v horách. Keď nebezpečenstvo pominulo, časť opevnenia bola odstránená.
Dvojpodlažná budova má nepravidelný tvar so vstupom vedúcim arkádami. Nad nimi je široký balkón.
Pozornosť púta aj pôvodná strecha, ktorá bola pokrytá
glazovanou škridlou. Pokiaľ ide o zariadenie samotného hradu, to bolo odcudzené v roku 1945 a dodnes sa
ho nepodarilo získať. Zachovali sa iba dva krby: keramický a mramorový. V zadnej časti budovy sú fragmenty neogotických prvkov s erbom. Počas druhej svetovej
vojny bola budova veliteľstvom nemeckých vojsk. Dnes
je sídlom knižnice a mestského kultúrneho strediska.

Adres/Adresa: ul, Królowej Jadwigi 6 , Łod ygowice
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SZCZYRK/SZCZYRK

Kościół Św. Jakuba

K o s t o l S v. J a k u b a

Przy głównej drodze do Bielska-Białej łatwo jest zauważyć oryginalne, drewniane Sanktuarium św. Jakuba, najcenniejszy zabytek Szczyrku. W XVII w. mieszkańcy tej miejscowości rozpoczęli starania o powstanie
własnej parafii, a pod koniec XVIII w. zakończono budowę kościoła. Jego pierwszym proboszczem był ks.
Wojciech Radoński. Przed II wojną światową świątynię
rozbudowano, a w 2011 r. podniesiono ją do godności
sanktuarium.
Wnętrze kościoła zostało wyposażone w stylu późnobarokowym. Znajdujące się w nim zabytki pochodzą
w większości z klasztoru norbertynów w Nowym Sączu. Sam dojrzały barok reprezentują m.in. trzy ołtarze,
a także drewniana ambona. W XIX w. urozmaicono
wygląd kościoła czternastoma barokowymi obrazami,
prezentującymi drogę krzyżową. W wieży zlokalizowany jest z kolei dzwon z 1691 r., natomiast po wschodniej
stronie sanktuarium – rokokowy, drewniany krucyfiks.
Wieża zwieńczona jest z kolei charakterystycznym, namiotowym dachem.

Na hlavnej ceste do Bielsko-Bialej je ľahké si všimnúť
pôvodný drevený kostol sv. Jakuba, najcennejšia pamiatka v Szczyrku. V 17. storočí začali obyvatelia tohto
mesta usilovať o založenie vlastnej farnosti a na konci
18. storočia bola dokončená stavba kostola. Jeho prvým
farárom bol o. Wojciech Radoński. Pred druhou svetovou vojnou bol chrám rozšírený a v roku 2011 bol povýšený na sanktuárium.
Interiér kostola bol zariadený v neskorobarokovom
slohu. Väčšina pamiatok pochádza z norbertínskeho
kláštora v Novom Sonči. Samotný zrelý barok je okrem
iného zastúpený troma oltármi, ako aj drevenou kazateľnicou. V 19. storočí bola podoba kostola spestrená
štrnástimi barokovými obrazmi s krížovou cestou. Vo
veži je zvon z roku 1691 a na východnej strane svätyne
rokokový drevený kríž. Veža je zakončená charakteristickou strmeňovou strechou.

Adres/Adresa: Kolorowa 1, 43-370 Szcz yrk
Telefon/Telefón: 3 3 817 8 4 29
https ://www. szcz yrk .wiara.org.pl/
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