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Strumień ul. Młyńska 14

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Strumieniu

W centrum znajduje się odkryty basen z dwoma zjeżdżalniami, korty 
tenisowe, ścianki do squasha i plac zabaw dla dzieci. W obiekcie 
swoją siedzibę ma Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w którym 

znajduje się sala widowiskowa na 180 osób, pracownia ceramiczna, 
pracowania z ciemnią fotograficzną, oraz inne pomieszczenia 

przeznaczona na próby i warsztaty kół zainteresowań. W MGOK-u 
działa również wypożyczalnia strojów karnawałowych mająca w 
swojej ofercie ok. 600 barwnych kostiumów dla dzieci i nie tylko.

V stredisku sa nachádza nekrytý bazén s dvoma toboganmi, tenisové 
kurty, squashové steny a detské ihrisko. V objekte sídli Mestské a 

obecné stredisko kultúry, v ktorom je sála pre 180 osôb, keramická 
dielňa, fotografická komora, ale aj iné miestnosti určené pre mnohé 
záujmové krúžky. V Mestskom a obecnom stredisku kultúry funguje 

tiež požičovňa karnevalových kostýmov a masiek, ktorá klientom 
ponúka okolo 600 farebných kostýmov pre deti aj dospelých.

Mestské a obecné stredisko kultúry a rekreácie





Strumień ul. Młyńska 14

Izba Regionalna im. Mariana Wójtowicza Regionálna izba Mariana Wójtowicza

V Mestskom a obecnom stredisku kultúry sa tiež nachádza 
Regionálna izba Mariana Wójtowicza, ktorej názov je odvodený od 
milovníka Tešínskeho Sliezska. Expozícia vznikla, keď padlo v roku 
2014 rozhodnutie, aby presťahovať sídlo Mestského a obecného 
strediska kultúry. Jej cieľom je priblížiť mladej generácii históriu, 

tradície a zvyky. Expozícia umožňuje sa zoznámiť 
s dávnym zariadením domácnosti, ale aj s náradím, ktoré bolo v 

minulosti používané obyvateľmi Strumieňa a okolia.

W MGOK-u mieści się również Izba Regionalna Im. Mariana 
Wójtowicza nazwana od imienia znawcy oraz miłośnika Ziemi 
Śląska Cieszyńskiego. Powstała, gdy zdecydowano przenieść 
siedzibę MGOK-u w 2014 roku. Jej celem jest przybliżenie 

historii, tradycji oraz zwyczajów młodym pokoleniom. Można 
nie tylko zapoznać się z dawnym wystrojem mieszkań, ale 

również jakimi narzędziami posługiwali się dawniej mieszkańcy 
Strumienia i okolic.





Strumień ul. Łuczkiewicza

Park w Strumieniu Park v Strumieni

Aby sa nadýchnuť zdravého vzduchu plného jódu cestujeme k 
Baltskému moru. Jód je ale možné inhalovať aj v strumieńskom 

parku. Nachádza sa tu fontána, v ktorej namiesto obyčajnej vody 
strieka jódovo-brómová soľanka získavaná v neďalekom Zabłoci. 
Voda má vysokú koncentráciu jódu, ktorá prekračuje 144 mg/l 

(voda v Baltskom mori obsahuje maximálne 3 mg/l). Sedenie na 
parkových lavičkách poskytuje turistom a obyvateľom odpočinok 

a zlepšenie zdravotného stavu.

Aby odetchnąć zdrowym, pełnym jodu powietrzem, jeździmy nad 
Bałtyk. Jednak jod można również wdychać w strumieńskim parku. 
Działa tu fontanna, w której zamiast zwykłej wody tryska solanka 
jodowo-bromowa wydobywana w pobliskim Zabłociu. Woda ma 
niezwykle duże stężenie jodu, przekraczające 144 mg/l (woda w 
Bałtyku ma maksymalnie 3 mg/l). Przesiadywanie na parkowych 

ławkach pozwala zatem turystom i mieszkańcom nie tylko 
odpocząć, ale również podreperować zdrowie.





Pomnik ofiar Hitleryzmu Pomník obetí hitlerizmu

Na okraji strumieńského parku nájdeme zaujímavý pomník 
pripomínajúci tragické momenty, ktoré sa odohrali na tomto území. 

Pomník je venovaný obetiam evakuácie koncentračného tábora 
Auschwitz. V roku 1944, keď Nemci nariadili transport väzňov hlbšie do 
Nemeckej ríše, bolo okolie Strumieňa svedkom tzv. „pochodu smrti” –

prechodu a súčasne utrpenia väzňov, ktorí kráčajúc umierali z 
vyčerpania. Na ich počesť vznikol v roku 1963 monument, ktorého 

autorom je Ryszard Sroczyński z Bielska-Białej.

Na skraju strumieńskiego parku napotkamy interesujący w formie 
pomnik przypominający o tragicznych momentach w dziejach tych 

ziem. Poświęcony jest on ofiarom ewakuacji obozu Auschwitz. W 1944 
r., kiedy Niemcy zarządzili przetransportowanie więźniów w głąb 

Rzeszy, przez kilka tygodni okolice Strumienia były świadkami tzw. 
„marszu śmierci” – przemarszu i zarazem kaźni więźniów, którzy idąc, 
ginęli z wyczerpania. Na ich cześć w 1963 r. postawiono monument, 

którego autorem jest Ryszard Sroczyński z Bielska-Białej.

Strumień ul. Łuczkiewicza



Strumień ul. Rynek 4

Ratusz Radnica

Nepochybne najzaujímavejšou pamiatkou Strumieňa je radnica. Bola 
postavená v roku 1628 a na konci 18. storočia prestavaná v barokovom 

štýle. Radnicu v roku 1793 pohltil požiar, 
ale vďaka podpore sasko-tešínskeho vojvodu Alberta bola rýchlo 

obnovená.Pôvodne mala budova dve poschodia. V 19. storočí bolo 
dostavané tretie poschodie, ale pri dostavbe bol dodržaný pôvodný 

štýl. Krásu radnice dotvára veža so zaujímavo tvarovanou rímsou, pod 
ktorou sa nachádzajú štyri hodinové ciferníky. Vežu zakrýva baňatá 

cibuľová strecha ukončená hrotom.

Niewątpliwie najciekawszym zabytkiem Strumienia jest ratusz. 
Wzniesiono go w 1628 r., a pod koniec XVIII w. przebudowano w stylu 

barokowym. Spłonął w wielkim pożarze miasta w 1793 r., ale dzięki 
wsparciu księcia Alberta sasko-cieszyńskiego szybko został 

odbudowany. Pierwotnie budynek posiadał dwie kondygnacje, w XIX w. 
dobudowana została trzecia, jednak z zachowaniem cech stylu. O 

urodzie ratusza decyduje wieża, z ciekawie ukształtowanym gzymsem, 
pod którym zamontowano cztery tarcze zegara. Wieżę przykrywa 

baniasty hełm z iglicą. 



Najstaršou časťou radnice sú jej pivnice s valenou klenbou. Nachádza 

sa tu „Galéria pod radnicou”. Priamo v radnici je sídlo Mestského 

úradu, Mestského zastupiteľstva a Matričného úradu.

Pred rokmi susedili s radnicou prízemné meštianske domy, ktoré 

obkolesovali celé námestie. Ich súčasnú podobu vďačíme prestavbe z 

19. storočia, aj keď pozorným okom si v nich možno všimnúť stopy 

barokového štýlu.

Najstarszą częścią ratusza są jego piwnice o sklepieniu kolebkowym. 

Mieści się w nich „Galeria pod Ratuszem”. W samym ratuszu siedzibę 

mają urząd miasta, rada miejska i urząd stanu cywilnego. 

Przed laty do ratusza przylegały parterowe kamienice mieszczańskie. 

Otaczały one cały rynek. Ich obecny kształt zawdzięczamy 

przebudowom w XIX w., lecz wprawne oko dostrzeże w nich ślady 

barokowej stylizacji



Strumień ul. 1 Maja 9 

Sanktuarium św. Barbary  Sanktuárium sv. Barbory

Kostol bol postavený koncom 18. storočia na mieste dreveného 
chrámu. Výstavba bola sponzorovaná štvrtým synom poľského kráľa 

Augusta III. Silného, kniežaťom Albertom, o čom svedčí erb nad 
vchodom do kostola – vyrytý v pieskovci a prezentujúci litovský štátny 
znak „Vytis/Pahoňa” (rytier v brnení na koni, ktorý drží vo vytiahnutej 

ruke meč). V roku 1936 bol kostol obnovený, ale počas bombardovania 
Červenou armádou a pod paľbou ustupujúcich nemeckých vojsk bol v 
roku 1945 vážne poškodený. Opätovná rekonštrukcia prebehla hneď 

po vojne.

Kościół powstał pod koniec XVIII w. w miejscu drewnianego 
poprzednika. Ufundował go czwarty syn polskiego króla Augusta III 

Mocnego, książę Albert, o czym świadczy herb nad wejściem do 
kościoła – wykuty w piaskowcu i przedstawiający Pogoń Litewską. W 

1936 r. kościół przeszedł gruntowny remont, lecz podczas 
bombardowań Armii Czerwonej i ostrzału wycofujących się wojsk 

niemieckich w 1945 r. doznał poważnych uszkodzeń. Odbudowano go 
tuż po wojnie.



Starówka Staré mesto

Zástavba mesta Strumień veľmi utrpela počas nemecko-sovietskych 
bojov ku koncu 2. svetovej vojny, ale vďaka čiastočnej rekonštrukcii si 

zachovala pôvodné čaro mesta. Počas návštevy námestia, venujte 
pozornosť hlavne jeho východnému priečeliu. Priečelie tvoria 

meštianske domy, ktoré si napriek výraznej prestavbe v 19. storočí 
zachovali svoj barokový charakter.

Pozoruhodná je aj prechádzka malebnými uličkami, ktoré vedú z 
námestia. Ich usporiadanie sa od stredoveku veľmi nezmenilo.

Tkanka miejska Strumienia mocno ucierpiała podczas niemiecko-
radzieckich walk pod koniec II wojny światowej, jednak częściowo 

zrekonstruowana wciąż oddaje dawny urok miasta. Będąc na rynku, 
warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jego wschodnią pierzeję. 

Zabudowana jest kamienicami, które mimo XIX-wiecznej gruntownej 
przebudowy zachowały swój barokowy charakter.

Warto też przespacerować się malowniczymi uliczkami odchodzącymi 
od rynku. Ich układ niewiele zmienił się od czasów średniowiecza.



Kościół Ewangelicki w Drogomyślu Evanjelický kostol v Drogomyśli

Jego budowę rozpoczęto w 1788 r. jako jednego z tzw. Kościołów 
tolerancyjnych. Powstawały one po wydaniu przez cesarza 
austriackiego Józefa II dokumentu zwanego „patentem tolerancyjnym”. 
Umożliwiał on wolność wyznania i możliwość budowania świątyń na 
katolickich terenach państwa Habsburgów. Fundatorem kościoła był 
właściciel dóbr drogomyskich baron Fryderyk Boguchwał  Henryk 
Calisch. W 1792 r. dobudowano do niego wieżę. Potrzebowano na to 
osobnego zezwolenia, jako że patent cesarski nie pozwalał budować 
świątyń z wieżami. Wystarał się o nie sam baron, który również, zanim 
postawiono budynek kościoła, zezwalał na odprawianie nabożeństw i 
nauczanie katechetyczne  w swoim pałacu. Obiekt wybudowano w stylu 
klasycystycznym z elementami baroku. Został zniszczony dwukrotnie: 
wpierw wyniku pożaru w 1888 roku oraz podczas II wojny światowej. 
Został odbudowany wg planów w 1951r. wzmacniając nadwątlone 
mury. Nad portalem widnieje tablica upamiętniająca fundatorów 
świątyni wraz z ich herbem. 
Przy Kościele znajduje się również Centrum Parafialne „Effata”  
Początkowo na tym miejscu stała plebania z pierwszą szkołą  w 
miejscowości. Podobnie jak kościół, dom parafialny ucierpiał w czasie II 
Wojny Światowej, w związku z czym podjęto decyzję o budowie 
nowego domu, który oddano do użytku w 2014 roku.Budynek pełnia 
potrzeby wspólnoty religijnej jak i potrzeby prospołeczne mieszcząc w 
sobie punkt pomocy zwany Stacją Diakonii.

Začiatok jeho výstavby sa datuje do roku 1788 ako jedného 
z tzv. tolerančných kostolov. Takéto kostoly vznikli po vydaní 
rakúskym cisárom Jozefom II. „tolerančného patentu”, 
ktorý umožnil slobodu vierovyznania a možnosť výstavby 
chrámov v katolíckych oblastiach Habsburskej monarchie. 
Výstavbu kostola financoval majiteľ tunajšieho veľkostatku 
barón Fryderyk Boguchwał Henryk Calisch. V roku 1792 
bola ku kostolu pristavená veža. Na tento úkon bolo 
potrebné osobitné povolenie, pretože cisársky patent 
nedovoľoval výstavbu chrámov s vežami. O toto povolenie 
sa postaral samotný barón, ktorý umožnil celebrovať vo 
svojom kaštieli omše a katechézu, pokým nepostavili 
chrám. Objekt bol postavený v klasicistickom štýle 
s barokovými prvkami. Bol zničený dvakrát: najprv 
v dôsledku požiaru v roku 1888 a počas 2. svetovej vojny. 
V roku 1951 boli počas obnovy spevnené oslabené mury. 
Nad portálom je umiestnená pamätná tabuľa donorov s ich 
erbom. Pri kostole sa nachádza Farské centrum „Effata”. 
Pôvodne sa na tomto mieste nachádzala budova fary, 
v ktorej fungovala aj prvá škola v Drogomyśli. Podobne ako 
kostol, bolo farské stredisko počas 2. svetovej vojny 
zničené, a v súvislosti s tým sa rozhodlo o výstavbe novej 
budovy, ktorá bola dokončená v roku 2014. Táto budova, 
ktorá je sídlom strediska starostlivosti nazývaného Stanica 
zborovej diakonie uspokojuje potreby náboženskej obce 
a sociálne potreby.

Drogomyśl ul. Pl. Kościelny Barona Kalisza 1 





Drogomyśl ul. Pl. Dobrego Pasterza 2

Kościół katolicki pw. MB Częstochowskiej 
w Drogomyślu

Katolícky kostol Panny Márie Čenstochovskej 
v Drogomyśli

Chrám bol postavený v roku 1969 podľa projektu Stanisława 
Kwaśniewicza. Bol to prvý kostol po „II. vatikánskom koncile” v 

Tešínskom Sliezsku. Vyznačuje sa modernou fasádou 
a zaujímavým interiérom. Pozornosť priťahujú originálne oltáre, 

kazateľnica, svätostánok, presbytérium, spovednice a aj veľké vitráže, z 
ktorých hlavná má veľkosť 10 x 15 m. Pozoruhodná je aj krstiteľnica, 

ktorá je naprojektovaná ako „stĺp živej vody”.

Świątynię wzniesiono w 1969 r. wg projektu Stanisława Kwaśniewicza. 
Był to pierwszy „posoborowy” kościół na Śląsku Cieszyńskim. Odznacza 
się nowoczesną fasadą oraz interesującymi rozwiązaniami we wnętrzu. 

Uwagę przykuwają oryginalne ołtarze, ambona, tabernakulum, 
prezbiterium i konfesjonały, a także duże witraże, z których główny ma 

wymiary 10x15 m. Na uwagę zasługuje także chrzcielnica, 
zaprojektowana jako rzeźba: „słup żywej wody”.



Drogomyśl ul.  Modrzewiowa 1

Pałac Callischów w Drogomyślu Kaštieľ Callischovcov v Drogomyśli

Kaštieľ v Drogomyśli spolu s obklopujúcim ho parkom bol postavený 
začiatkom 18. storočia. Celý komplex sa skladá s kaštieľa s nádvorím, 

parku, hospodárskej budovy a budovy s bránou. Od roku 1798 bol 
kaštieľ sídlom Cisársko-kniežacej správy ekonomického panstva 

v Drogomyśli. Po 1. svetovej vojne patril k poľskej Štátnej pokladnici. V 
19. storočí bol objekt výrazne prestavaný. Okrem iného bolo 

odstránené horné poschodie. Pomerne neveľké zničenia z 2. svetovej 
vojny boli opravené hneď po jej ukončení. V záhrade pri kaštieli 

nájdete viac ako 40 druhov cenných stromov a kríkov. V súčasnosti sa v 
objekte uskutočňujú dielne pracovnej terapie.

Dwór w Drogomyślu, wraz z przylegającym doń parkiem, został 
wzniesiony na początku XVIII w. W skład całego zespołu wchodzi pałac z 

dziedzińcem, park, budynek gospodarczy oraz budynek bramny. Od 1798 
r. dwór stanowił siedzibę Cesarsko-Książęcego Zarządu Ekonomicznego 
Dominium w Drogomyślu. Po I wojnie światowej przejął go polski Skarb 
Państwa. W XIX w. obiekt został gruntownie przebudowany. Usunięto 
m.in. górną kondygnację. Stosunkowo niewielkie zniszczenia, jakich 

dokonali walczący podczas II wojny światowej, naprawiono tuż po niej. W 
przypałacowym ogrodzie znajdziemy ponad 40 gatunków cennych drzew i 
krzewów. Aktualnie w obiekcie odbywają się warsztaty terapii zajęciowej. 



Pruchna ul. Głowna 53

Izba Regionalna im. Emilii Michalskiej 
w Pruchnej

Regionálna Izba Emílie Michalskej 
v Pruchnej

Vznikla na pamiatku Emílie Michalskej – poetky a maliarky. Hold vzdáva 
aj rezbárovi Ludwikovi Habartovi a spisovateľovi Józefovi Kornblumovi. 
V expozícii sa nachádzajú obrazy, pamiatky, zbierky básni, listy, knihy, 

fotografické materiály, ale sj osobné predmety vyššie uvedených 
umelcov. Návštevníci môžu obdivovať aj diela súčasných miestnych 

tvorcov. 
V izbe sa tiež nachádza starožitná plastika sv. Floriána – patróna hasičov, 

darovaná miestnym Dobrovoľným hasičským zborom.

Powstała ku pamięci Emilii Michalskiej – poetki i malarki. Oddaje 
również cześć rzeźbiarzowi Ludwikowi Habarcie, oraz pisarzowi 

Józefowi Kornblumowi. W skład ekspozycji wchodzą obrazy, pamiątki, 
tomiki wierszy, listy, książki, materiały fotograficzne oraz rzeczy 

osobiste wyżej wymienionych artystów. Zwiedzający mogą również 
podziwiać dorobek współczesnych Prucheńskich twórców. 

W Izbie znajduje się tez, ofiarowana przez miejscową OSP, zabytkowa 
figura św. Floriana – patrona strażaków.



Pruchna ul. Główna 37

Kościół pw. św. Anny w Pruchnej Kostol sv. Anny v Pruchnej

Postavený bol v roku 1873 na mieste pôvodnej drevenej svätyne, 
rozobranej v roku 1784.

Počas 2. svetovej vojny bol objekt takmer úplne zničený. Farníkom sa ho 
rýchlo podarilo obnoviť a práce boli ukončené už v roku 1950.

Wybudowano go w 1873 r. w miejscu dawnej świątyni drewnianej, 
rozebranej w 1784 r. Podczas II wojny światowej obiekt został niemal 

doszczętnie zniszczony. Parafianie szybko podnieśli go z ruin, finalizując 
pracę już w 1950 r. 



Przy ul. Katowickiej w Pruchnej

Krzyż pokutny w Pruchnej Zmierovací kríž v Pruchnej

Na križovatke ulíc Cieszyńska a Kilisztwa stojí jeden z posledných 
zachovaných zmierovacích krížov v Tešínskom Sliezsku. Kríž pochádza zo 

17. storočia. Na kríži nájdeme inskripcie 
v staročeskom jazyku, ktoré hovoria o okolnostiach jeho vzniku. „Roku 

1645, dňa 25. februára, bol na tomto mieste ľahkomyseľnými 
spoločníkmi zavraždený syn pána Jana Czerwenku obyvateľa starého 

Tešína”. Kríž nestojí na svojom pôvodnom mieste (na mieste vraždy), ale 
bol prenesený z priekopy pri katovickej ceste a zreštaurovaný v roku 

2009. Zaujímavosťou je, že dom otca obete (Jana Czerwenku) dodnes 
stojí v Cieszyne

U zbiegu ulic Cieszyńskiej i Kilisztwa stoi jeden z ostatnich zachowanych 
na Śląsku Cieszyńskim krzyży pokutnych. Pochodzi z XVII w. Znajdziemy 

na nim inskrypcję w języku staroczeskim mówiącą o okolicznościach 
jego postawienia: „Roku 1645, dnia 25 lutego, został na tym miejscu 
przez lekkomyślnych towarzyszy syn pana Jana Czerwenki, obywatela 
starego Cieszyna, zamordowany”. Krzyż nie stoi w swoim pierwotnym 
miejscu (miejscu zbrodni), lecz został przeniesiony z rowu przy szosie 
katowickiej i odrestaurowany w 2009 r. Co ciekawe, dom ojca ofiary 

(Jana Czerwenki) stoi do dziś w Cieszynie.



Zabłocie ul. Bielska 8

Złoża solankowe w Zabłociu-Solance Zásoby soľanky v obci Zabłocie-Solanka

V Zabłociu sa ťaží soľanka viac ako 120 rokov z vrtu „Korona” 
(Koruna) v kúpeľnej obci Zabłocie Solanka, z hlboko sa 

nachádzajúcich liečivých jódovo-brómových vôd. Ide o prírodný 
vodný zdroj s potvrdenými liečebnými vlastnosťami, voda z neho 

je určená pre podporu zdravia a krásy a tradične sa používa 
na kúpanie a inhalácie. V parku v Strumieni sa nachádza fontána 

a v Drogomyśli je mini inhalátorium, 
na oboch miestach sa používa soľanka.

Solanka z Zabłocia wydobywana jest od ponad 120 lat z odwiertu 
„Korona” w miejscowości uzdrowiskowej Zabłocia Solanka, z 

głęboko położonych złóż wód leczniczych jodowo- bromowych. 
Jest to naturalny surowico potwierdzonych właściwościach 
leczniczych, przeznaczony do pielęgnacji zdrowia i urody, 
tradycyjnie stosowany do kąpieli i inhalacji. W parku w 

Strumieniu znajduje się fontanna solankowa a w Drogomyślu 
mini tężnia które działają z wykorzystaniem solanki. 

Fot. www.solanka.pl





Pszczyna

Park Zamkowy w Pszczynie Zámocký park v Pszczyne

Historický park v Pszczyne má rozlohu 156 ha a tvoria ho tri 
odlišne časti. Hlavná, stredná časť, predstavuje samotný Zámocký 

park. Z východnej strany k nemu prilieha oveľa menší, pozdĺž 
riečky Pszczynka situovaný, Park Dworcowy (Staničný park) a zo 

západu tzv. Dzika Promenada (Divoká promenáda) nazývaná 
aj Zwierzyniec (Zverinec), veľké, no menej obhospodarované 

lesoparkové areály v doline riečky Pszczynka, ktoré vznikli v roku 
1792 po vysušení veľkého mestského rybníka.

Zabytkowy Park Pszczyński liczy 156 ha powierzchni i składa się 
z trzech różniących się od siebie części. Główna, środkowa 

część to właściwy Park Zamkowy. Od wschodu sąsiaduje z nim 
znacznie mniejszy, ciągnący się wzdłuż Pszczynki Park 
Dworcowy, a od zachodu – tzw. Dzika Promenada lub 

Zwierzyniec, tj. duże, mniej zagospodarowane tereny leśno-
parkowe w dolinie Pszczynki, powstałe po osuszeniu w 1792 r. 

wielkiego stawu miejskiego.

Fot. www.powiat.pszczyna.pl
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Muzeum Zamkowe w Pszczynie Zámocké múzeum v Pszczyne 

Zámok je jedným z najvzácnejších múzeí-rezidencií v Poľsku. Stavba 
pochádzajúca zo 14. storočia bola mnohokrát prestavaná. Posledná 
prestavba – v neobarokovom štýle – prebehla v rokoch 1870 – 1876 

podľa projektu významného francúzskeho architekta Hippolyta 
Alexandra Destailleura. V súčasnosti 

je sídlom Zámockého múzea, v ktorom sú prezentované pôvodné 
historické priestory z prelomu 

19. a 20. storočia. Múzeum získalo prestížnu cenu v súťaži Európa 
Nostra 1995 za vykonané konzervátorské a reštaurátorské práce.

Zamek jest jednym z najcenniejszych muzeów - rezydencji w kraju. 
Budynek pochodzący z XIV w. był wielokrotnie przebudowywany. 

Ostatnia przebudowa - w stylu neobarokowym - została 
przeprowadzona w latach 1870 - 1876 wg projektu wybitnego 

francuskiego architekta Aleksandra Hipolita Destailleura. Obecnie 
mieści się tu Muzeum Zamkowe, które prezentuje oryginalne 

historyczne wnętrza z przełomu XIX i XX w. Placówka ta za 
przeprowadzone prace konserwatorskie i restauracyjne otrzymała 

prestiżową nagrodę w konkursie Europa Nostra 1995.

Fot. www.powiat.pszczyna.pl



Wzgórze Kaplicówka w Skoczowie

W kaplicy o skromnym wystroju znajduje się kopia 
cudownego obrazu Matki Bożej Pompejańskiej 

skupiająca na nabożeństwach różańcowych każdego 2 
dnia miesiąca ogromne rzesze wiernych. Przed kaplicą 
ustawiono w 1985 r. Krzyż Papieski, który był głównym 

elementem ołtarza ustawionego na lotnisku w 
Katowicach - Muchowcu w czasie jednego z etapów 

pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Dziesięć lat później 
papież odprawił na wzgórzu mszę ku czci św. Jana 

Sarkandra. Kaplica na wzgórzu jest nie tylko miejscem 
kultu Matki Boskiej Pompejańskiej, ale również miejscem 

spacerów mieszkańców Skoczowa oraz turystów 
pragnących ze szczytu podziwiać przepiękną panoramę 

Beskidów i okolicy.

V kaplnke so skromnou výzdobou sa nachádza 
kópia zázračného obrazu Panny Márie z Pompejí, 

pred ktorou sa každý 2. deň v mesiaci konajú 
ružencové bohoslužby, na ktorých sa zúčastňuje 
mnoho veriacich. Pred kaplnkou bol v roku 1985 

postavený pápežský kríž, ktorý bol hlavným 
prvkom oltára postaveného 

na letisku Katowice – Muchowiec počas jednej 
z púti Jána Pavla II. do jeho vlasti. O desať rokov 
neskôr pápež slúžil na vrchu omšu na počesť sv. 

Jána Sarkandra. Kaplnka na návrší nie je iba 
miestom kultu Panny Márie z Pompejí, ale aj 

miestom na prechádzky pre obyvateľov Skoczowa 
a pre turistov, ktorí chcú z kopca obdivovať 

úžasnú panorámu Beskýd a okolia.

Návršie Kaplicówka v Skoczowe

Skoczów 



Skoczów

Fot. http://adriano.bikestats.pl/464523,Skoczow-Kaplicowka.htmlFot. http://adriano.bikestats.pl/464523,Skoczow-Kaplicowka.html 



Tytuł mikroprojektu / Názov mikroprojektu : „Szlakiem atrakcji”

Partner wiodący projektu/ Vedúci partner: Gmina Strumień

Partner projektu: Gmina Krasňany

Cel projektu/ ciel projektu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców/ Zvýšenie úrovne udržateľného 

využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníci a obyvatelia 

Wartość całkowita projektu/ Celková hodnota projektu: 6 995,01€

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ financovanie Erópsky fond 

regionálneho rozvoja:  5 945,75 €

Wkład własny/ Vlastný vklad: 1 049,26€



Dziękujemy za uwagę

Ďakujeme za pozornosť


