
Wędrówki krajoznawcze
Procházky krajinou
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Wędrujmy śladami

przodków, dbajmy o nasze

wielowiekowe dziedzictwo,

twórzmy własne miejsca

i dzieła, o których będą kiedyś

z zachwytem pisać potomni.

Maciej Sonik

Starosta Krapkowicki

Renata Pavlínová

Predsedkyne Sdružení

obcí Jablunkovska
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Vydejme se po stopách

našich předků, chraňme

naše starobylé dědictví,

pojďme a vytvořme svá

vlastní místa a díla, o kterých

budou s úctou a obdivem

psát naši potomci.



Tento průvodce

není typickou příručkou

pokynů a rad, kudy jít,

jak dlouho procházet

vyznačené trasy a kde

nutně zastavit. Každý

z nás přece hledá vlastní

poklady a jde vlastními

cestami, dle zálib a zájmů.

Ten przewodnik nie jest

typowym zbiorem

wskazówek, którędy iść,

jak długo przemierzać

wytyczone szlaki i gdzie

koniecznie przystanąć.

Każdy szuka swych własnych

skarbów i podąża swoimi

ścieżkami, wedle pasji

i zainteresowań.

„Putování krajinou“ to jsou zákoutí Krapkowického a Ja-
blunkovského regionu vykreslené fotografiemi a slovem. Jed-
ná se o významné příklady umění – v oblasti sakrální, sta-
vební, obranné a průmyslovo-technické památky v okolí Krap-
kowic a v regionu Jablunkovska pak – malebná horská pří-
roda, úchvatná nedotčená území, překrásná generacemi udr-
žovaná a kultivovaná lidová kultura a zároveň široká možnost
sportovního vyžití a rekreace. S velkou spokojeností vedení
těchto obcí prezentuje zachované a obnovené památky
všem příchozím hostům, investorům i turistům. Je to rovněž
pozvání k zastavení a seznámení se s jejich bohatou historii
spojené v některých případech s prosbou o pomoc při záchraně
místních kulturních památek. Vzdělání, pozvání, podpora –
to jsou hlavní cíle, které stály u zrodu této skromné publika-
ce. Přejeme všem návštěvníkům, kteří zavítají do malebných
zákoutí obou partnerských regionů, aby turistická putování kra-
jinou, ale také i společné veselice a odpočinek přišly všem
k chuti,a chutnaly všem navýsost dobře!

„Wędrówki krajoznawcze” to malowane fotografią i słowem skrawki ziemi krapkowic-
kiej i jabłonkowskiej. To przykłady wielkiej sztuki – sakralnej, rezydencjalnej, obronnej oraz
zabytki przemysłu i techniki wokół Krapkowic, a w okolicy Jabłonkowa – malownicza, górs-
ka natura, dziewicze, zapierające dech w piersiach tereny, przepiękna, kultywowana kultu-
ra ludowa, duża porcja sportu i rekreacji. Z satysfakcją włodarze gmin pokazują zadbane,
odrestaurowane zabytki gościom, inwestorom, turystom. Zapraszają do pochylenia się nad
ich piękną historią, a czasem proszą o pomoc w ratowaniu pamiątek lokalnego dziedzictwa.
Edukacja, zaproszenie, pomoc – to cele, które przyświecały napisaniu tej podręcznej ksią-
żeczki. Oby wędrowanie, ale też biesiada i odpoczynek pośród urodziwych zakątków obu part-
nerskich regionów wybornie smakowały!
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Geograficznie

Ziemia Krapkowicka

leży na Nizinie Śląskiej.

Jej północna część

usytuowana jest na terenie

Równiny Niemodlińskiej,

a środkowa i południowa

w obszarze Kotliny

Raciborskiej. Na północy

przylega do Pradoliny

Wrocławskiej i Równiny

Opolskiej, na zachodzie do

Płaskowyżu Głubczyckiego.

Jej wschodnią granicę

stanowi Garb Chełmu,

zwany Górą Św. Anny.

Geograficky leží

Krapkowický region

v Slezské nížině.

Jeho severní část se

nachází na území

Niemodlinské roviny

a centrální a jižní oblast

v Raciborské kotlině.

Na severu přiléhá

k Vratislavské pradolině

a Opolské rovině, na

západě zase k Głubczycké

plošině. Jeho východní

hranice leží na Chełmském

hrbu, zvaném horou

Sv. Anny.
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Atutem po-
wiatu krapkowic-
kiego jest jego at-
rakcyjne położenie
na skrzyżowaniu
strategicznych szla-
ków komunikacyj-
nych: tradycyjnego
szlaku handlowe-
go do Czech i Moraw oraz autostrady A4. Dwa zjazdy z autostrady czy-
nią z Krapkowic istotny węzeł komunikacyjny, co sprzyja inwestowaniu
i stanowi dogodne miejsce zamieszkania. Z Krapkowic do Wrocła-
wia i Katowic dojazd zajmuje niespełna godzinę, a w cztery go-
dziny można dojechać stąd do stolic europejskich: Warszawy, Pra-
gi i Berlina.

Oprócz komfortowej sieci dróg Krapkowice posiadają dobrze utrzy-
maną drogę żeglowną na Odrze oraz bliskość dwóch międzynarodowych
portów lotniczych w Katowicach i Wrocławiu. Dostępne jest też lot-
nisko cywilne w oddalonym o 15 km Kamieniu Śląskim.

Powiat, zamieszkały przez ok. 70 tys. osób, składa się z trzech gmin
miejskich o charakterze rolniczo-przemysłowym (Gogolin, Krapkowi-
ce, Zdzieszowice) i dwóch wiejskich o tradycjach rolniczych, walorach

przyrodniczych i kul-
turowych (Strze-
leczki, Walce).

W Krapkowi-
cach, historycznym
mieście nad Odrą
i Osobłogą, znaj-
duje się siedziba
powiatu wraz z pod-

stawowym zapleczem w obszarach: edukacji, zdrowia, pomocy spo-
łecznej, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, sportu
i handlu. Zdzieszowice to wyspecjalizowany ośrodek przemysłowy
(przemysł koksowniczy) oraz lokalny ośrodek osadniczy. Gogolin jest
stolicą kultury ludowej powiatu, pionierem i liderem Odnowy Wsi
w województwie opolskim.

Ziemia Krapkowicka kojarzy się w Polsce najczęściej z tradycją
cementowo-wapienniczą, obuwniczą, przemysłem koksowniczym
i papierniczym, śląską pieśnią i tradycją ludową.

Velkou výhodou Krapkowickéko kraje je jeho atraktivní poloha
na křižovatce strategických cest: tradiční obchodní cesty směřující
do Čech a Moravy a dálnice A4. Dva sjezdy z dálnice činí z Krapko-
wic, důležitý dopravní uzel, který napomáhá investicím a je zároveň
dobrým místem k životu. Z Krapkowic do Vratislavi a Katovic se do-
stanete za méně než jednu hodinu, a za čtyři hodiny jste autem v hlav-
ních evropských městech: ve Varšavě, Praze a Berlíně.

Kromě velmi
kvalitní silniční sítě
mají Krapkowice
i dobře udržovanou
vodní cestu po
řece Odře a blízko
je to i ke dvěma
mezinárodním le-
tištím v Katovicích

a Vratislavi. Dostupné je také civilní letiště v Kamieniu Śląskim vzdá-
lené 15 km. Okres obývaný 70.000 obyvateli se skládá ze tří měst
zemědělsko-průmyslového charakteru, typu (Gogolin, Krapkowice,
Zdzieszowice) a dvou venkovských obcí se zemědělskými tradice-
mi a přírodními a kulturními pamětihodnostmi (Strzeleczki, Walce).

Krapkowice, historické město ležící v údolí řek Odry a Osobla-
hy, je okresním městem a díky tomu i centrem vzdělávání, zdravot-
nictví, sociální péče, kultury, veřejné správy, veřejné bezpečnosti, spor-
tu a obchodu. Město Zdzieszowice je vysoce specializovaným prů-
myslovým centrem (koksárenský průmysl) a zároveň i centrem místního
osídlení. Gogolin je hlavním městem lidové kultury celého kraje, prů-
kopníkem a lídrem programu Obnovy Vesnice v Opolském kraji.

Země Krapkowická je v Polsku nejčastěji spojovaná s tradičním
cementářsko-vápenářským, obuvnickým, koksárenským, papírenským
průmyslem a slezskou lidovou písní a tradicemi.
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Mikroregion

Ziemia Jabłonkowska leży

w najbardziej na wschód

położonej części Republiki

Czeskiej, w Beskidzie

Cieszyńskim. Położenie

mikroregionu jest dość

nietypowe ze względu

na jego umiejscowienie

nie tylko na pograniczu

regionów, ale też na

granicy trzech krajów.

Mikroregion Jablunkovsko

se nachází v nejvýchodnější

části České republiky,

v Těšínských Beskydech.

Poloha mikroregionu

je velmi neobvyklá tím,

že leží nejen na hranici

regionů, ale také na

hranici tří států.

Obszar ten w znacznej części pokrywa się z granicami pań-
stwowymi: na południu sąsiaduje ze Słowacją, a na wschodzie z Pol-
ską. Dzięki temu położeniu silnie zakorzeniły się tutaj tradycje regionalne
trzech sąsiadów. Wszystkie społeczności narodowe zachowały swo-
je dialekty, różnorodne zwyczaje folklorystyczne, charakterystyczną
kuchnię i wspaniale obchodzone, radosne święta.

W promocji tego re-
gionu, współpracy mię-
dzy gminami na poziomie
regionalnym i międzyna-
rodowym uczestniczy
„Sdružení obcí Jablun-
kovska“ (Związek Gmin
Ziemi Jabłonkowskiej), za-
łożony w 1995 roku. Zwią-
zek zajmuje się pozyski-
waniem środków potrzebnych do realizacji wspólnych przedsięwzięć,
koordynuje najważniejsze działania inwestycyjne w swoim regionie,
zajmuje się uzgadnianiem interesów i działań samorządów lokalnych,
zarządza wspólnym majątkiem.

Aktualnie Związek Gmin Ziemi Jabłonkowskiej tworzy 14 gmin:
Boconowice, Bukowiec, Bystrzyca, Łomna Dolna, Łomna Górna, Gró-
dek, Herczawa, Jabłonków, Koszarzyska, Mosty koło Jabłonkowa, Na-
wsie, Nydek, Písečná i Wędrynia.

Miasto Jabłonków to
brama Beskidu, popularny
punkt wyjściowy, a zarazem
cel wielu szlaków pieszych,
rowerowych, narciarskich.
W centrum miasta znajdu-
je się Rynek Mariański i bu-
dynki z początku XIX wie-
ku, fontanna z barokową
rzeźbą Imacullaty oraz Mu-

zeum Ziemi Cieszyńskiej z regionalną ekspozycją. Jabłonków posiada
wybudowany w stylu wiedeńskiej secesji ratusz, kościół pw. Boże-
go Ciała, budynek dawnego klasztoru służący współcześnie jako miejs-
ce wystaw i koncertów. Z miasta o tradycjach rzemieślniczych jak garn-
carstwo, sukiennictwo, płóciennictwo, zmieniło się z biegiem cza-
su w popularne centrum turystyczne i handlowe.

Toto území se z velké části shoduje se státními hranicemi: na
jihu sousedí se Slovenskem a na východě s Polskem. Díky svojí po-
loze se zde pevně zakořenily regionální tradice všech tří sousedů. Všech-
ny národnostní komunity si zachovaly svůj dialekt, nářečí, různoro-
dé lidové tradice, originální kuchyni a hojně oslavované radostné svát-
ky a slavnosti. „Sdružení obcí Jablunkovska“, jež bylo založeno v roce
1995, je zapojeno v propagaci regionu a ve spolupráci mezi obce-
mi na úrovni regionální a mezinárodní.

Sdružení se zabývá získáváním zdrojů na realizaci společných
projektů, koordinuje nejdůležitější investiční akce v regionu, snaží se
spojit a sladit záj-
my a činnosti míst-
ních samospráv,
spravuje společné
jmění.

V současné
době Sdružení
obcí Jablunkovska
tvoří 14 obcí: Bo-
canovice, Buko-
vec, Bystřice, Dol-
ní Lomná, Horní
Lomná, Hrádek,
Hrčava, Jablunkov,
Košařiska, Mosty
u Jablunkova, Ná-
vsí, Nýdek, Píseč-
ná a Vendryně.

Město Jab-
lunkov je bránou
Beskyd, oblíbeným
výchozím bodem a zároveň cílem mnoha turistických, cyklistických
i lyžařských tras. V centru města najdeme Mariánské náměstí s domy
pocházejícími z počátku devatenácté století, kašnu s barokní sochou
Imacullaty a Výstavní síň Muzea Těšínska s regionální expozicí. V Jab-
lunkově je i radnice postavená ve stylu vídeňské secese, kostel Bo-
žího Těla a budova bývalého kláštera, která dnes slouží jako místo výs-
tav a koncertů. Město známé v minulosti díky svým řemeslným tra-
dicím, jako např. hrnčířství, soukenictví, plátenictví, se v průběhu času
změnilo v populární turistickou a obchodní destinaci.
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PietnaPietna

GwoździceGwoździce OdrowążOdrowążGwoździce

ChrzeliceChrzelice

Odrowąż

Chrzelice

Na terenie powiatu

krapkowickiego pałace

i dworki to często

spotykany element

krajobrazów wiejskich.

Budowane przez majętne

rody śląskie dziś fascynują

historyków, architektów,

wzbudzają sentyment

mieszkańców, pamiętających

jeszcze lata świetności tych

znakomitych budowli.

Wizytówką turystyczną

ziemi krapkowickiej,

a zarazem województwa

opolskiego, jest Moszna.

Architektura dawnej
rezydencji Franza von
Thiele–Wincklera wywo-
łuje u turysty skojarzenia z
bajkową scenerią filmów
Disneya. Zamek ma tyle
komnat, ile dni w kalen-
darzu oraz 99 wież, sym-
bolizujących liczbę majątków ziemskich najbogat-
szego Górnoślązaka XIX wieku. Spacer wokół tej eklek-
tycznej budowli to kapitalna lekcja architektury: ba-
rokowe, neogotyckie, neorenesansowe fasady zdo-
bią liczne płaskorzeźby przedstawiające górnośląski
etos pracy, motywy roślinne, myśliwskie.

Główną osią parku jest aleja. Po obu stronach
alei zachowały się XIX–wieczne kanały, zbudowane
w stylu holenderskim i francuskim. W parku za-
chwycają rododendrony, azalie, różaneczniki, choi-
ny kanadyjskie, 200-letnie lipy, 300-letnie dęby szy-

pułkowe, 120-letnie
sosny wejmutki. Od lat
70-tych zamek służy
jako znany w Polsce
ośrodek leczenia ner-
wic i depresji. W przy-
szłości przekształcony
zostanie w eksklu-
zywne centrum hote-
lowo-konferencyjne.

Tradycją na zamku w Mosznej są wiosenne kon-
certy muzyki klasycznej „Święto Kwitnącej Azalii”.
Koncerty, jako świetna forma muzykoterapii, a za-
razem istotny projekt kultury regionalnej, urządza-
ne są na tarasie, ale najpełniej brzmią w idealnej aku-
stycznie kaplicy zamkowej.

W roku 1948
w Mosznej powsta-
ła stadnina, prowa-
dząca hodowlę koni
pełnej krwi angiel-
skiej oraz koni szla-
chetnej półkrwi.
Dziś stadnina zaj-
muje czołowe miejsce wśród ośrodków hodowlanych
koni wyścigowych i sportowych w Europie. Słynny
Tiumen wygrał trzykrotnie Wielką Pardubicką. Ko-
nie z Mosznej reprezentowały Polskę na olimpiadzie
w Londynie, stanowiły dwie trzecie końskiej ekipy
na igrzyskach w Pekinie.Z
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PietnaPietna
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Na území Krapkowického

kraje tvoří paláce a zámky

častý prvek venkovské

krajiny. Tyto architektonické

skvosty postavené bohatými

slezskými rody dodnes

fascinují historiky, architekty

a vyvolávají nostalgické

pocity mezi zdejšími

obyvateli, kteří ještě pamatují

doby slávy těchto nádherných

a pozoruhodných budov.

Turistickou vizitkou

Krapkowické země a celého

Opolského kraje je Moszna.

Architektura bývalého sídla Franze von Thiele Winklera může
návštěvníkům a turistům připomenout pohádkové scenérie filmů
Walta Disneyho. Zámek má tolik komnat, kolik je dnů v kalendá-
ři a 99 věží, které symbolizují počet panství patřících nejbohatší-
mu obyvateli Horního Slezska devatenáctého století. Procházka ko-
lem této eklektické stavby je výbornou lekcí architektury: barok-
ní, gotické, neo-renesanční fasády jsou zdobeny četnými basre-
liéfy znázorňujícími hornoslezský etós práce, rostlinné a myslivecké
motivy.

Hlavní osou parku je alej. Na obou stranách
aleje se zachovaly vodní kanály z devatenáctého
století, vystavěné v holandském a francouzském
stylu. V parku okouzlují rododendrony, azalky, ka-
nadské jehličnany, 200 let staré lípy, 300 leté duby,
120 leté bílé borovice. Od 70. let zámek slouží
jako známý léčebný ústav duševních nemocí v Pol-
sku. V budoucnu však bude přestavěn na luxus-
ní konferenční centrum.

Tradicí se na zámku v Moszne staly jarní kon-
certy klasické hudby ”Svátek kvetoucí Azalie.“
Koncerty jsou výbornou formou muzikoterapie a zá-
roveň významným projektem regionální kultury,
konají se na zámecké terase, ale dokonale akustic-
ky a zvukově zní v zámecké kapli.

V roce 1948 byl v Moszne založen hřebčín, za-
bývající se chovem anglických plnokrevníků a koní
s ušlechtilou půl krví. Dnes zaujímá hřebčín čelní mís-
to mezi středisky chovu dostihových a sportovních
koní v Evropě. Slavný Tiumen vyhrál třikrát Velkou
pardubickou. Koně z Moszne reprezentovaly Polsko
na olympijských hrách v Londýně, tvořily rovněž dvě
třetiny koňské části výpravy na olympijských hrách
v Pekingu.
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Kamień Śląski
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Zwiedzanie

Kamienia Śląskiego

zwykle zaczyna się

od pałacu – miejsca

urodzenia św. Jacka

z rodu Odrowążów

– patrona tej wioski.

Návštěva obce

Kamień Śląski

obvykle začíná

od paláce – místa

narození Sv. Jacka

z rodu Odrowąż

– patrona této obce.

W 1660 roku kamieńskie dobra nabyła rodzina Larisch, a od po-
czątku XIX wieku aż do II wojny światowej zamek i cały Kamień Ślą-
ski znalazł się w rękach rodu Strachwitzów.

W 1990 roku Kuria Diecezjalna w Opolu zakupiła zrujnowany
obiekt wraz z parkiem. Po odbudowie pełni rolę Centrum Kultury
i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Sercem zamku jest kaplica św. Jacka. Tu według legendy znaj-
dowała się komnata, w której w roku 1183 Jacek z Odrowążów przy-
szedł na świat. Jej wystrój stanowi rokokowy ołtarz z figurami św. Jac-
ka oraz błogosławionych: Czesława i Bronisławy. Do sanktuarium przy-
bywają pielgrzymi z całego regionu, najliczniej z okazji sierpniowe-
go odpustu.

Św. Jacek zwany
był w średniowieczu
„Światłem ze Śląska”,
bowiem to dzięki niemu
powstały klasztory do-
minikańskie w Krakowie,
Kamieniu, Sandomierzu,
Płocku, Gdańsku, Wrocławiu. Jest patronem Polski. Jego posąg, jako
jedynego Polaka, znajduje się na rzymskiej kolumnadzie Berniniego,
otaczającej Plac św. Piotra w Watykanie.

V roce 1660 Kamieńské panství, majetky, pozemky zakoupila
rodina Larischů a od začátku devatenácté století až do druhé svě-
tové války byl zámek a celý Kamień Śląski v rukou rodiny Strach-
witz.

V roce 1990 zakoupila zničený objekt spolu s přilehlým par-
kem Diecézní kurie v Opoli. Po rekonstrukci slouží jako Centrum kul-
tury a vědy Teologické fakulty Univerzity v Opoli.

Srdcem celého zámku je kaple Sv. Jacka. Tady byla podle le-
gendy komnata, ve které se v roce 1183 Jacek z rodu Odrowąż na-
rodil. Výzdobu kaple tvoří rokokový oltář se sochami sv. Jacka a bla-
hoslavených Czesława a Bronisławy. Do svatyně přicházejí poutní-
ci z celého regionu, nejčastěji u příležitosti srpnové poutě.

Svatý Jacek byl ve středověku zvaný ”Světlem Slezska“, pro-
tože díky němu vznikaly dominikánské kláštery v Krakově, Kameniu,
Sandomierzu, Płocku, Gdaňsku, Vratislavi. Je patronem Polska. Jeho
socha, jako jediného Poláka, se nachází v Římě v Berniniho kolo-
nádě, která obklopuje náměstí Sv. Petra ve Vatikánu.

14
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Miasto Krapkowice,

współcześnie siedziba

powiatu, zostało

ulokowane w końcu

XIII wieku staraniem

księcia opolskiego

Bolesława I.

Město Krapkowice,

moderní krajské

město, vzniklo na

konci třináctého

století díky snahám

knížete opolského

Boleslava I.

Mury otoczyły gród
w XIV wieku, a z czterech
bram pozostała do dziś
odrestaurowana Brama
Górna, obecnie symbol
miasta. Późnorenesanso-
wy pałac rodu Redernów
i Haugwitzów, malowniczo
położony przy ujściu
Osobłogi do Odry mieści współcześnie Zespół Szkół Zawodowych.
Stoi na miejscu wcześniejszego zamku obronnego.

Historię pełną tajemnic i legend posiada Otmęt, dawna osada
flisacka, dziś dzielnica Krapkowic. Należy do najstarszych miejsco-
wości Śląska, wzmiankowany w 1223 roku. Prawdopodobnie wieś na-
leżała wówczas do fundatorów cysterskiego klasztoru w Jemielnicy,
w XIV wieku była w posiadaniu rodu Strzałów, a cystersi zachowali
patronat nad miejscowym kościołem. Dziś po gotyckiej świątyni po-
zostało niewiele, m.in. wieża i wsporniki, bowiem odbudowano ją po
zniszczeniach wojennych (styczeń 1945) w stylu neobarokowym. Otmęt
znajduje się na międzynarodowym szlaku cysterskim, wytyczonym
z inicjatywy Rady Europy. W Otmęcie zachowały się ruiny średnio-
wiecznego zamku, który według lokalnych podań wybudowali tem-
plariusze.

Městské hradby byly vybudovány ve čtrnáctém století, a ze čtyř
brán přetrvala do dnešních dnů obnovená Horní brána, nyní symbol
města. Pozdně renesanční palác rodu Redernů a Haugwitzů, situo-
vaný na malebném místě, kde ústí řeka Osoblaha do Odry v současné
době slouží jako integrovaná střední odborná škola. Stojí na místě star-
šího obranné tvrze, hradu.

Otmęt, bývalá osada vorařů a dnešní městská část Krapkowic,
má historii plnou tajemství a legend. Je jednou z nejstarších obcí ve
Slezsku, s písemnými zmínkami pocházejícími z roku 1223. Prav-
děpodobně tato vesnice patřila zakladatelům cisterciáckého klášte-
ra v Jemielnicy, ve čtrnáctém století byla ve vlastnictví rodiny Strza-
low a cisterciáci zachovávali patronát nad místním kostelem. Do dneš-
ního dne zůstalo z gotického chrámu málo, mezi jinými věž a opěr-
né sloupy, hned po válce (leden 1945) byl chrám zrekonstruován
v nebarokním stylu. Otmęt leží na mezinárodní cisterciácké stezce,
vyznačené z podnětu Rady Evropy. V Otmętu se dochovala i zříceni-
na středověkého hradu, který dle místní legendy, postavili templáři.
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Kompleks pałacowy obecnie jest remontowany, zatem niedo-
stępny dla zwiedzających. O wielce interesującą historię pałacu i ro-
dów go zamieszkujących warto pytać mieszkańców, którzy pamię-
tają lata świetności tego cennego zabytku.

Wieloskrzydłowy kompleks bu-
dowli okala dwa dziedzińce: pałacowy
– z arkadowymi krużgankami i gos-
podarczy. Najbardziej reprezenta-
cyjne jest skrzydło południowe,
ozdobione trzema wieżami. Dzie-
dzińce rozdziela przejazd z wieżą
bramną. Rezydencję otacza 11-hek-
tarowy park z okazami starodrzewia
i pomników przyrody.

Z jednej strony pałac graniczy z kościołem filialnym św. Mi-
kołaja, w którym surowy gotyk miesza się z pysznym barokiem.
W kościele zachwycają XVIII-wieczne obrazy Franciszka Sebastiniego.
Nieopodal pałacu stoi „studzionka” datowana na rok 1800. Przy stud-
ni – dąb szypułkowy, posadzony w tym miejscu przez cesarza Wil-
helma II podczas gościny u hrabiego Sierstorpffa zimą roku 1911.

Palácový komplex je v součas-
né době v rekonstrukci, takže není bo-
hužel přístupný veřejnosti. O velmi
zajímavé historii paláce a o rodech,
jenž v něm přebývaly Vám rádi po-
vyprávějí někteří místní, kteří ještě pa-
matují léta slávy této vzácné a výz-
namné památky. Rozsáhlý vícekříd-
lý palácový komplex obklopuje
dvě nádvoří: zámecký s arkádovou
galerií a hospodářský.

Nejreprezentativnější je jižní křídlo, zdobené třemi věžemi. Nád-
voří rozděluje průjezd z věžní bránou. Palác je obklopen 11-hek-
tarovým parkem se starými a památnými stromy. Na jedné straně
palác hraničí s filiálním kostelem sv. Mikuláše, ve kterém se sy-
rová gotika mísí s hrdým barokem. V kostele Vás okouzlí obrazy Fran-
tiška Sebastiniho z osmnáctého století. Nedaleko paláce stojí malá
studna datovaná až do roku 1800. Vedle studny najdete dub, vy-
sazený zde samotným císařem Vilémem II během jeho zdejšího po-
bytu u hraběte Sierstorpffa v zimě 1911.

18
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Pałac w Żyrowej to zabytek

klasy pierwszej, największa

w województwie opolskim

rezydencja barokowa,

związana ze znakomitym

rodem de Gaschin, któremu

pokolenia Górnoślązaków są

wdzięczne za sanktuarium,

klasztor i kalwarię

na Górze Św. Anny.

Palác Żyrowa je významnou

pamětihodností, největší

barokní rezidencí v opolském

kraji, spojenou s vynikajícím

rodem de Gaschin, kterému

jsou generace obyvatel

Horního Slezska vděčny

za svatyni, klášter a kalvárii

na hoře svaté Anny.
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Rogów Opolski to

górujący nad skarpą

dawnego koryta Odry

renesansowo-klasycystyczny

zamek Haugwitzów, będący

obecnie w posiadaniu

Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej w Opolu.

Rogów Opolski,

renesančně – klasicistní

zámek rodu Haugwitzů,

se tyčí nad starým

korytem řeky Odry,

je nyní ve vlastnictví

Krajské knihovny v Opoli.

Jest tu wiele bezcennych pergaminowych rę-
kopisów, starodruków, map i grafik: „Kronika
Śląska” Jakuba Schickfusa wydana w Lipsku w
1625 roku, będąca jednym z najstarszych opisów
naszego regionu, łaciński „Mszał Wrocławski” wy-
dany w Bazylei w 1519 roku. W dziale kartografii
najcenniejszym eksponatem jest mapa drzewo-
rytowa Śląska z roku 1545, wykonana przez Se-
bastiana Ümstera.

Lokalne podania głoszą, jakoby istniał niegdyś
tajemniczy tunel templariuszy, łączący zamek z
Otmętem, Krapkowicami i strażnicą – Tempel-
bergiem w Obrowcu.

Nachází se zde mnoho bezcenných perga-
menových rukopisů, starotisků, map a grafik : ”Kro-
nika Slezska“ Jakuba Schickfusa vydaná v Lipsku
v roce 1625, jež je jedním z nejstarších popisů na-
šeho regionu, latinský Misál Vratislavský, vydaný
v Basileji v roce 1519. V oddělení kartografie pat-
ří k nejcennějším exponátům mapa Slezska z roku
1545 vykonaná Sebastianem Ümsterem technikou
dřevorytu.

Místní legendy vyprávějí o údajné tajné
templářské podzemní chodbě spojující zámek
s Otmętem, Krapkowicemi a hláskou – Tem-
pelberg v Obrowcu.
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Pałace ziemi krapkowickiej

dźwigają się z ruin dzięki ich

nowym właścicielom, którzy

poświęcają na ich ratowanie

często dorobek całego życia.

Paláce Krapkowického

kraje vstávají z trosek

díky svým novým majitelům,

kteří věnují jejich záchraně

často celoživotní úspory.

Przykładem takiej odbudowy w ostatnich latach jest Zakrzów.
Ta datowana na XIV wiek wioska Zackraw była siedzibą rycerską
i legendarną twierdzą templariuszy, którzy kontrolowali handlo-
wy szlak „satynowy” i solny.

Viktor Madelung, XIX-wieczny spadkobierca dóbr zakrzow-
skich przyczynił się do rozkwitu przemysłu wapienniczego na zie-
mi krapkowickiej, powołując Zjednoczenie Handlowe Wschod-
nioniemieckich Zakładów Wapienniczych w Opolu.

Obecny właściciel odbudował dwór, stworzył w nim hotel i
restaurację, które nazwał imieniem swej matki: ,,Łucja”. Założył
na południowym obszarze majątku winnicę. Biały riesling z Za-
krzowa ma szansę zostać kolejnym markowym produktem lokal-
nym ziemi krapkowickiej.

Jeszcze niedawno pałac w Dobrej w gminie Strzeleczki moż-
na było podziwiać jedynie na starych widokówkach. Kikuty ruin
pozarastane samosiejkami groziły zawaleniem. Budowla została
uratowana, czeka na dalsze zagospodarowanie.

Własnością prywatną są także okoliczne pałace w Dąbrów-
ce Dolnej, Rozkochowie, Rozwadzy i dworek w Dobieszowicach.

Příkladem takovéto obnovy v posledních letech je Zakrzów.
Vesnice Zackraw, jejiž vznik se datuje až do čtrnáctého století, byla
rytířským sídlem a s legendární tvrzí templářů, kteří ovládali tzv.
”saténovou“ a solnou obchodní stezku.

Viktor Madelung, dědic zakrzowského panství v devatenác-
tém století, přispěl k rozkvětu vápenářského průmyslu v Krapko-
wickém kraji ustanovením Spojených obchodních východoně-
meckých vápenářských továren v Opoli.

Současný majitel obnovil celé sídlo, přetvořil jej v hotel
a restauraci, kterou pojmenoval po své matce „Lucja“. Na již-
ním svahu založil vinice. Ryzlink rýnský z Zakrzowa se má šan-
ci stát dalším značkovým regionálním výrobkem Krapkowického
regionu.

Až do nedávné doby palác v Dobre v obci Strzeleczki bylo
možné obdivovat pouze na starých pohlednicích. Zarostlé ruiny
hrozily zavalením, zhroucením. Budova byla zachráněna, čeká na
další využití. Také okolní paláce v Dąbrówce Dolnej,

Rozkochowie, Rozwadzy a šlechtický dvorec v Dobieszowi-
cach jsou v soukromém vlastnictví.



Zamki, pałace, dworki

to dumna historia, ale też

atut inwestycyjny ziemi

krapkowickiej. Takich budowli

jabłonkowski region nie

posiada. Tutaj z kolei turystę

zachwyci różnorodność

zachowanego świata

architektury drewnianej

Trójstyku – jedynego

w swoim rodzaju skrawka

na mapie, gdzie łączą się

trzy państwa: Polska,

Czechy i Słowacja.
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Urocze drewniane kościoły, cembrowane cha-
ty rozproszone są po całym Beskidzie Cieszyńskim.
Tu, na ziemi jabłonkowskiej jest ich bodaj najwięcej.
Każdy turysta, który pragnie znaleźć się w klimacie
starego, drewnianego budownictwa przodków, pokazać
ten nieistniejący już świat przeszłości swoim dzie-
ciom, musi zawitać do wsi Łomna Dolna.

Tu nagromadzenie drewnianych budowli jest im-
ponujące, zajmują one areał Macierzy Śląskiej, a sta-
nowią dwa amfiteatry na wolnym powietrzu oraz sze-
reg typowych cembrowanych chat. Corocznie orga-
nizowane są tutaj cykliczne imprezy kulturalne. Na
początku lipca odbywa się folk i country „Festiwal na
Pograniczu”, a na początku września święto folklo-
ru i dziedzictwa kulturowego „Śląskie Dni”, rajd pie-
szy i rowerowy pod nazwą „Manesowa Ścieżka”.

mapa Dolní Lomná
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Kouzelné dřevěné kostelíky, roubené chalupy
jsou roztroušeny po celém pásmu Těšínských Bes-
kyd. Zde v Jablunkovské oblasti jich zůstalo prav-
děpodobně nejvíce. Každý turista, který chce náhle
ocitnout v atmosféře starých dřevěných stavení na-
šich předků a ukázat tento archaický mizející svět svým
dětem, musí zavítat do obce Dolní Lomná.

Množství dřevěných staveb je zde impozantní,
nacházejí se v areálu Matice slezské a skládají se ze
dvou venkovních amfiteátrů a množství typických rou-
bených chalup. Každý rok se zde konají různé kul-
turní akce. Na začátku července je to folk a country
”Festival na pomezí“ a na začátku září svátek folkló-
ru a kulturního dědictví ”Slezské dny” spojený s tu-
ristickým pochodem a cyklistickou trasou ”Mánesova
stezka“.

Zámky, paláce a panská

sídla jsou hrdou připomínkou

bohaté historie, ale také

i investičním lákadlem

Krapkowického regionu.

Takové pamětihodnosti

Jablunkovský region bohužel

nemá. Návštěvníka zde však

uchvátí rozmanitost

a originálnost dochované

dřevěné architektury

tak zvaného Trojmezí

– jedinečného kousku

země, kde se potkávají tři

země: Polsko, Česká

republika a Slovensko.



Na zachód od

Jabłonkowa ciągnie się

długa, malownicza

dolina rzeki Łomnej.

Tutaj znajduje się

niedostępny dla turystów

Narodowy Rezerwat

Przyrodniczy – puszcza

Miąszy (172 ha). Położona

w jego otulinie podgórska

wioska Łomna Górna,

zamykająca dolinę rzeki

Łomnej, zachęca

do odwiedzin swoją

malowniczością i ciszą.

Ło
m

n
a

G
ó

rn
a

28

Ciekawostką dla turysty jest unikalna, zachowana
zabudowa podgórskiej wioski Łomna Górna: drew-
niane chaty, płoty, przystanki autobusowe z drewna,
a przy obejściach małe ogródki i stare drzewa owo-
cowe – tu czas inaczej płynie... W osadzie Przelacz
zaskoczy nas widok starych, drewnianych chałup bez
kominów. Są to tzw. kurloki. Pierwotnie mieszkańcy
wsi zajmowali się karczowaniem lasu, a odwiedza-
jący mogą tu obejrzeć pozostałości urządzeń służą-
cych do spławiania drewna do doliny.

Aktywni turyści mogą skorzystać z tras pieszych,
rowerowych, narciarskich. Narciarzy zjazdowych za-
prasza zmodernizowany areał „Przelacz“, a ludzi prag-
nących odpocząć jak najdalej „od świata“ – nowo od-
dany Wellness Hotel „Pod Kycmolem“, gdzie moż-
na napić się piwa warzonego w hotelowym browa-
rze. Niedaleko nowogotyckiego kościoła pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego przy kapliczce Marii Pan-
ny znajduje się źródełko z wieczną wodą, która nig-
dy nie wysycha i nie zamarza.

mapa Horní Lomná
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Na západ od Jablunkova

se táhne dlouhé, malebné

údolí řeky Lomné. Zde

se nalézá pro turisty

nepřístupná Národní přírodní

rezervace – prales Mionší

(172 ha). Ležící v jeho

kotlině podhorská vesnice

Horní Lomná, uzavírající

údolí řeky Lomná, vás zve

svou malebností a vzácným

tichem k návštěvě.

Turisty bude určitě zajímat jedinečně zachova-
lá původní zástavba horské vesnice Horní Lomná: dře-
věnice, ploty, autobusové zastávky ze dřeva, a u kaž-
dé usedlosti malé zahrady a staré ovocné stromy –
čas tady plyne jinak ... V osadě Přeláč nás může přek-
vapit pohled na staré dřevěné chaloupky bez komí-
nů. Jsou to tzv. kurloki. Původně se zdejší vesniča-
né zabývali kácením lesů, a návštěvníci si zde můžou
prohlídnout pozůstatky zařízení používaných pro
splavování dřeva do údolí.

Aktivní turisté mohou využít turistické stezky pro
pěší, cyklisty i lyžaře. Lyžaře zve na své sjezdovky zmo-
dernizovaný areál ”Přeláč“ a návštěvníky, kteří chtě-
jí relaxovat co nejdál od ”světa a civilizace“ – nově
otevřený Wellness Hotel ”Pod Kyčmolem“, kde se mů-
žete napít piva uvařeného v hotelovém pivovaru. V blíz-
kosti novogotického kostela Povýšení Svatého Kříže
při kapličce Panny Marie se nachází pramen s věč-
nou vodou, která nikdy nevysychá ani nezamrzá.
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mapa Hrčava

Mała, górska wioska

Herczawa liczy zaledwie

278 mieszkańców. Wieś

pochwalić się może

osobliwą architekturą

ludową, miejscowymi

strojami ludowymi,

zwyczajami i tradycjami

folklorystycznymi.

Chęć znalezienia się

w tym samym miejscu

i momencie równocześnie

w trzech państwach:

Polsce, Czechach i Słowacji

przyciąga na Herczawę

rzesze korzystających

z oznakowanych szlaków

cykloturystów, piechurów,

a zimą narciarzy biegowych.

Trójstyk – wspólny punkt oznaczony trzema gra-
nitowymi obeliskami jest oddalony od centrum wsi
zaledwie o 2 km, oznakowany żółtym szlakiem tury-
stycznym. Znajduje się on w najbardziej na wschód
położonej części Czech. Miejsce, w którym łączą się
granice granice trzech państw: Polski, Czech i Sło-
wacji, wyznaczono trzema granitowymi obeliskami.
Sam punkt Trójstyku znajduje się na dnie urwiska, przez
który przepływa górski strumyk.

Drewniany kościółek pw. św. Cyryla i Metode-
go jest najmłodszy w regionie, bo zbudowany w 1936
roku. Na tradycyjny odpust 5 lipca zjeżdżają tłumnie
turyści z wszystkich trzech sąsiadujących pań-
stw. Częstym celem odwiedzin turystów jest stara
drewniana gospódka oraz mała kamienna kapliczka
Matki Boskiej Lurdzkiej ze źródełkiem, z którego woda
leczy według wierzeń ludowych choroby oczu.
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Malá horská vesnice

Hrčava má jen 278

obyvatel. Obec se může

pochlubit specifickou

originální architekturou,

místními lidovými kroji,

folklorem, zvyky a tradicemi.

Touha nacházet se ve stejný

čas a na stejném místě

zároveň ve třech zemích:

v Polsku, České republice

a na Slovensku láká na

Hrčavu bezpočet turistů,

cyklistů a v zimě běžkařů

využívajících zdejší dobře

značené trasy.

Trojmezí – společný bod označený třemi žu-
lovými obelisky je vzdálený od centra obce pouhé
2 km, označený žlutým turistickým značením. Na-
chází se v nejvýchodnějším místě Čech. Místo, kde
se spojují hranice tří zemí: Polska, České republi-
ky a Slovenska, vyznačují právě tři žulové obelisky.
Přesný bod trojmezí se nachází na dně srázu, přes
nějž vede horský potok.

Dřevěný kostelík Svatého Cyrila a Metodě-
je je nejmladším v regionu, protože byl postaven
v roce 1936. Na tradiční jarmark a pouť, která se
koná 5.července, přijíždějí davy turistů ze všech
tří zemí. Častým cílem turistů je i stará dřevěná
hospůdka a malá kamenná kaplička Panny Marie
Lurdské s pramenem, jehož voda, dle lidové víry,
léčí oční nemoci.
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mapa Mosty

Pięknym i zachęcającym

do naśladowania

przykładem dbałości

o tradycyjną, drewnianą

architekturę regionu

jest budynek Informacji

Turystycznej Gotic

w miejscowości

Mosty koło Jabłonkowa.

Pierwotna chata, zwana „drzewionką” została zbudowana w roku 1790
przez ówczesnego wójta Szotkowskiego. Została ona wiernie odtworzo-
na przez górali w latach 2007/2008 i stanowi centrum regionalne, bo-
gato wyposażone w informatory, mapy, wydawnictwa, a także liczne pa-
miątki regionalne. Odbywają się tu wystawy, warsztaty, imprezy.
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Krásným příkladem

péče o tradiční dřevěnou

architekturu regionu

přímo vybízejícím

k následování je

budova Informačního

centra Gotic v Mostech

u Jablunkova.

Původní dřevěná chalupa nazývána zde
”drzewionką“ byla postavena v roce 1790 tehdejším
fojtem Szotkowským. Dřevěnice byla věrně ob-
novená místními Goroly v letech 2007/2008 a je
regionálním centrem plným brožur, map, publikací
a spousty suvenýrů. Konají se zde výstavy, wor-
kshopy a různé další akce.
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mapa Bukowiec

Bukowiec należy do

najstarszych wsi Śląska

Cieszyńskiego (1353).

Do klejnotów

architektonicznych wsi

należy komplet domów

drewnianych z XIX wieku

z półokrągło wykończonymi

portalami wejściowymi,

typowymi dla regionu

Cieszyna.

B
u

ko
ve

c

Bukovec patří

k nejstarším vesnicím

Těšínského Slezska (1353).

Mezi architektonické skvosty

obce náleží skupina dřevěných

chalup z devatenáctého století

s půlkulatě zakončenými

vstupními portály, typickými

pro Těšínský region.

W szkole podstawowej z polskim językiem
nauczania utworzono Muzeum Regionalne, eks-
ponujące dzieła sztuki i przedmioty codziennego
użytku z minionych epok. Obok strumyka „Olec-
ki“ znajduje się rezerwat przyrody – torfowisko ze
storczykami, rośnie największy w Republice Cze-
skiej wiąz o wysokości 30 m. Prowadzi tędy ścież-
ka dydaktyczna do najbardziej na wschód poło-
żonego punktu Czech. Trasa wiedzie obrzeżami re-
zerwatu przyrody „Bukovec–Olecky“. Zimą narciarzy
zaprasza Kempaland Bukowiec.

V základní škole s polským vyučovacím ja-
zykem bylo založeno regionální muzeum před-
stavující lidové umění i předměty každodenního
využití z minulých epoch. Nedaleko potoka ”Olec-
ki“ se nachází přírodní rezervace – rašeliniště s
orchideji. Roste zde rovněž největší jilm v České
republice, vysoký 30 metrů. Vede tudy také
naučná stezka k nejvýchodnějšímu bodu české re-
publiky. Trasa stezky je vedena okrajem přírodní
rezervace ”Bukovec-Olecki“. V zimě zve k návštěvě
všechny milovníky lyžování ski park Kempaland
Bukovec.
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mapa Bystrzyca

O lokalnych tradycjach

i historii drewnianego

świata ziemi jabłonkowskiej

można dowiedzieć się

najwięcej, zwiedzając

okoliczne muzea i kościoły.

O místních tradicích

a historii dřevěného světa

regionu Jablunkovska se

můžete nejvíce dozvědět

během návštěvy okolních

muzeí a kostelů.

B
ys
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e
Bystrzyca to typowa podgórska wieś z roz-

proszoną zabudową. Perłami architektury są dwa
kościoły – zabytki kultury. Piękny, stylowy, zbu-
dowany z drewna kościół katolicki p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego pochodzi z końca XVI wie-
ku. Wieś położona jest przy zbiegu rzek Olzy, Głu-
chowej i Kopytnej. Ze wszystkich stron otaczają ją
łagodne beskidzkie szczyty: Czantoria, Jaworowy,
Ostry i Kozubowa. Piękno środowiska naturalne-
go Podgórza uzupełnia wyjątkowa fauna. To
właśnie w wodach górskiej rzeki Głuchowa znów
zobaczyć można raka i wydrę rzeczną. Wybudo-
wano na niej sześć jazów, zachęcających do od-
świeżenia i kąpieli w czasie letnich, gorących dni.
Wszystkie okoliczne szlaki są dobrze oznakowane,
a większość tras jest przeznaczona nie tylko dla
turystów pieszych, ale również dla rowerzystów,
a w zimie dla narciarzy biegowych.

Bystřice je typickou podhorskou obcí s roz-
troušenou zástavbou. Perlami architektury jsou dva
kostely – kulturní památky. Krásný, stylový, po-
stavený ze dřeva katolický kostel Povýšení Svaté-
ho Kříže pochází z konce šestnáctého století.
Obec se nachází na soutoku řek Olše, Hluchové a
Kopetné. Ze všech stran je obklopena mírnými bes-
kydskými vrcholky : Čantorií, Javorovým, Ostrým
a Kozubovou. Krásu přírodního prostředí podhůří
doplňuje jedinečná fauna. Ve vodách horské řeky
Hluchová můžete znovu vidět raka a vydru. Bylo na
ní postaveno šest jezů, jenž vybízejí k osvěžující kou-
peli během horkých letních dnů. Všechny okolní tu-
ristické trasy jsou dokonale značeny a většina ste-
zek je určena nejen pro turisty, ale také pro cyklisty
a v zimě pro běžkaře.
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mapa Nydek

Miejscowość Nydek jest

położona pod górą Czantorią,

gdzie wg popularnego

podania, uśpione wojsko

obudzi się, by w razie

potrzeby uratować Śląsk.

Obec Nýdek leží

pod horou Čantorií,

kde dle známé legendy

spí vojsko a probudí se,

když bude třeba

zachránit Slezsko.

N
ýd

ek
Architektonickou atrakcí Nýdku je zrekon-

struovaný dřevěný kostel Svatého Mikuláše se sto-
jící na čtyřech pilířích kruchtou pocházející ze šest-
náctého století. Na horských samotách mohou tu-
risté narazit na původní dřevěné chalupy. Známou
turistickou destinací v okolí Nýdku je rozhledna
na vrcholu hory Čantorie (995 m), na který se mů-
žete dostat po označené turistické stezce. Roz-
hledna se nachází na hranici s Polskem.

Nýdek byl v minulosti největší těžební ob-
lastí železné rudy na Těšínsku a velmi známým ly-
žařským centrem. Skokanský můstek ”Na Kątach“
postavil autor ”Krokwi“ v Zakopanem a první skok
vykonal nejslavnější polský lyžař Bronisław
Czech.

Atrakcją architektoniczną Nydka jest zre-
konstruowany XVI–wieczny drewniany kościółek
pw. św. Mikołaja ze stojącą na czterech słupach
zachrystią. W górskich samotniach turysta napotka
oryginalne drewniane chałupy. Celem wypraw tu-
rystycznych w okolicy Nydka jest wieża widoko-
wa na szczycie Czantorii (995 m npm), na który
dotrzeć można oznakowanym szlakiem tury-
stycznym. Wieża znajduje się na granicy z Polską.

Nydek był w przeszłości największym za-
głębiem wydobycia rud żelaza na Śląsku Cie-
szyńskim oraz bardzo ważnym ośrodkiem nar-
ciarskim. Skocznię „Na Kątach” zbudował autor
zakopiańskiej „Krokwi”, a pierwszy skok wykonał
najsłynniejszy polski narciarz Bronisław Czech.
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Drewniany świat przeszłości

czaruje wędrowca górskich

okolic ziemi jabłonkowskiej.

W powiecie krapkowickim

też jest jedno takie miejsce,

które warto odwiedzić,

zjeżdżając z autostrady A4

na niedzielną mszę.

Dřevěný svět minulosti

okouzlí poutníka horskou

krajinou Jablunkovska.

V Krapkowickém kraji

je také jedno takové místo,

které stojí za to navštívit,

když sjedete z dálnice A4

na nedělní mši.

Wierni postawili kościół... na kościele. To Malnia. Z najwyższego
wzniesienia na wsi wydobyto kamień wapienny, a w powstałym wgłę-
bieniu wymurowano świątynię. Na niej stoi drewniany kościółek, spro-
wadzony tu z Kostowa. Obok kościoła – kaplica bł. ojca Józefa Ce-
buli, męczennika obozu w Mathausen.

Věřící postavili kostel ... na kostele. Je to Malnia. Z nejvyššího
kopce v krajině těžili vápenec a v místě, kde zůstala jáma vybudo-
vali svatostánek. Na něm pak stojí dřevěný kostel, dopravený sem
z Kostowa. Vedle kostela je kaple blahoslaveného otce Józefa Ce-
buli, umučeného v koncentračním táboře v Mauthausenu.
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Powiat krapkowicki

posiada cenne walory

przyrodnicze. Znajdują się tu

obszary, które zostały

uwzględnione w sieci

NATURA 2000 jako ostoje

w ramach Specjalnych

Obszarów Ochrony.

Krapkowický okres

nabízí i významné přírodní

pamětihodnosti. Najdeme

zde území označená

v soustavě chráněných

území NATURA 2000

jako útočiště v rámci

Zvláštních oblastí ochrany.

Cenne obszary, gdzie turysta poczuje błogostan, jaki dać może
jedynie czysta natura to liczne użytki ekologiczne: Starorzecze Odry
w Otmęcie (25 ha), Łęg nad Odrą (28 ha), „Stara Odra” w Stra-
duni (21,16 ha). Także zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina
Rzeki Osobłogi (70 ha), ciągi ekologiczne Straduni i Swornicy,
Łęg Zdzieszowicki oraz liczne zespoły leśne, zaroślowe i łąkowe.
Te zasoby wraz z całym dziedzictwem kulturowym, objęte właściwą
ochroną i udostępnione dla odwiedzających, stają się silnym atu-
tem w rozwoju turystyki wiejskiej krapkowickiej ziemi.

Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”, Ostoja Opolska Do-
liny Odry, Bory Niemodlińskie, rezerwat przyrody „Kamień Ślą-
ski” to tereny, gdzie turysta poczuje się najbliżej natury.

Vzácná území, kde se turista cítí dobře díky pobývání
v čisté přírodě, jimiž jsou ekologické oblastí: staré řečiště Odry
v Otmętu (25 ha), Łęg nad Odrą (28 ha), ”Stará Odra“ v Stra-
duni (21,16 ha). Také přírodně – krajinný celek Dolina řeky
Osoblahy (70 ha), ekologické pásma Straduni a Swornicy, Łęg
Zdzieszowicki a mnohé lesní, křovinné a luční celky. Tyto zdro-
je spolu celým kulturním dědictvím, zajištěné přiměřenou
ochranou a zpřístupněny pro návštěvníky, se stávají se vel-
kým přínosem pro rozvoj venkovského cestovního ruchu Krap-
kowického regionu.

Krajinný park ”Hora Svaté Anny,“ Ostoja Opolska Doliny Odry,
Bory Niemodlińskie, přírodní rezervace ”Kamień Śląski“ jsou ob-
lastmi, kde se turisté cítí nejblíže přírodě.
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W krainie jabłonkowskiej

natura pozostawiła oczom

turysty więcej skarbów niż

w okolicach Krapkowic.

Najcenniejszym obszarem

przyrodniczym jest Puszcza

Mionsz. To narodowy

rezerwat przyrody.

V Jablunkovském

regionu příroda nabízí

očím turisty více pokladů

než v okolí Krapkowic.

Nejvzácnějším přírodním

územím je prales Mionší.

Je to národní přírodní

rezervace.

mapa Mionsi

Jest to największy obszar naturalnego lasu jodłowo–buko-
wego typu karpackiego w Republice Czeskiej. Ścieżka edukacyjna
Mionsz została zaprojektowana jako 7-kilometrowa trasa, posia-
dająca 10 stacji wyposażonych w panele informacyjne. Gmina Łom-
na Dolna oferuje usługi przewodnika.

Celem założenia ścieżki jest pokazanie zwiedzającym przy-
najmniej fragmentu legendarnej, prastarej puszczy beskidzkiej,
a zarazem zachowanie jej dziewiczej formy w stanie nienaruszo-
nym i niedostępnym dla człowieka. Ścieżka jest czynna sezono-
wo, od 1 czerwca do 15 września. Wejście znajduje się w miejs-
cowości Dolna Łomna, około 200 m od przystanku autobusowego
i parkingu, przy ujściu potoku Mionsz.

Je to největší oblast původního přírodního jedlo-bukové-
ho lesa karpatského typu v České republice. Naučná stezka Mion-
ší byla navržena jako sedmi kilometrová trasa s 10 zastaveními
při informačních tabulích. Obec Dolní Lomná nabízí průvodcovské
služby.

Cílem vzniku stezky je ukázat návštěvníkům alespoň část le-
gendárního pralesa Beskyd a zároveň zachovat jeho původní po-
dobu neporušenou a nepřístupnou pro člověka. Stezka je otev-
řena sezónně, od 1. června do 15. září. Vstup se nachází v obci
Dolní Lomná cca 200 metrů od autobusové zastávky a parkoviš-
tě při ústí potoka Mionší.



52

mapa Mosty

W okolicy Jabłonkowa

znajduje się kilka dobrze

przygotowanych stoków

narciarskich, o łagodnych

zboczach, co stanowi

atrakcję zwłaszcza dla

początkujących narciarzy

i rodzin z małymi dziećmi.

Większość stoków jest

oświetlona wieczorem,

co umożliwia szusowanie

na co dzień tym, którzy

pragną zrelaksować się

po pracy, niekoniecznie

tylko podczas weekendu.

N
a

n
ar

ty Ski Park Mosty koło Jabłonkowa oferuje trzy
trasy zjazdowe oraz 44 km tras biegowych, w tym
2-kilometrowy odcinek oświetlony. Jest tu
snowpark, szkółka narciarska, wypożyczalnia
sprzętu, punkt pogotowia górskiego, hotel i res-
tauracja „Grůň”.

Łomna Górna, Łomna Dolna – także w tej oko-
licy narciarze znajdą naśnieżone i dobrze zagos-
podarowane stoki zjazdowe: Prelac, Armada, Se-
verka. Gościnni gospodarze miejscowych pen-
sjonatów prześcigają się w uatrakcyjnieniu poby-
tu: serwują regionalne potrawy, opowiadają o lo-
kalnych tradycjach i ludziach zasłużonych dla Łom-
nej, jakim był na przykład Ferdynand Rzehaczek,
którego imieniem nazwany został nowy pensjonat
u podnóża Armady.

Bukowiec zaprasza do korzystania z nowo
otwartego ośrodka Kempaland. Trasy zjazdowe są
położone na północnym stoku wierchu Kempa w
Beskidzie Śląskim. To miejsce dla rodzin z dzieć-
mi, narciarzy początkujących, ale także dla za-
awansowanych i wymagających miłośników bia-
łego szaleństwa są tu szanse wykonania ostrzejszych
szusów. Atrakcją w Kempalandzie jest snowtubing
– jazda na pontonach w korycie śnieżnym.
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V okolí Jablunkova

najdeme několik dobře

upravených sjezdovek

s mírnými svahy, vhodnými

zejména pro začínající lyžaře

a rodiny s malými dětmi.

Většina sjezdovek je

osvětlená i ve večerních

hodinách, což umožňuje

lyžování i těm, kteří chtějí

relaxovat, po práci, a ne

nutně pouze o víkendu.

H
u

rá
n

a
ly

že
! Horní Lomná, Dolní Lomná – také v této ob-
lasti najdou lyžaři zasněžené a dobře připravené sjez-
dovky: Přeláč, Armáda, Severka. Pohostinní ma-
jitelé místních penzionů se snaží předčit sami sebe,
aby zatraktivnili Váš pobyt: uvaří Vám regionální jíd-
la, vyprávějí o místních tradicích a lidech, kteří se
zasloužili pro Lomnou, jako byli například Ferdinand
Rzehaczek, po němž byl pojmenován nový penzion
na úpatí svahu Armády.

Bukovec Vás zve do nově otevřeného střediska
Kempaland. Sjezdové trasy se nachází na sever-
ním svahu kopce Kempa ve Slezských Beskydech.
Toto je místo pro rodiny s dětmi, lyžaře začáteč-
níky, ale i pro pokročilé a náročné milovníky bílé
šílenství je tu možnost prudších sjezdů . Atrakcí
Kempalandu je snowtubing – jízda na pontonech
ve sněžném korytě.

Ski Park Mosty u Jablunkova nabízí tři sjez-
dovky a 44 km běžeckých tratí, včetně 2-kilo-
metrového osvětleného úseku. Najdeme zde
snowpark, lyžařskou školu, půjčovnu lyžařské-
ho vybavení, stanici horské služby, hotel a res-
tauraci ”Grůň“.
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Okolice Jabłonkowa

obfitują w atrakcje

zimą i latem.

Ośrodki gwarantują

program rekreacyjny

różnorodny i dla

wszystkich.

A
kt

yw
n

ie
la

te
m Gdy stoki się zazielenią, Ski Park Mosty za-

mienia się w letni ośrodek turystyki rodzinnej.
Atrakcji tu mnóstwo: Bobovka – pierwszy w Cze-
chach górski tor wózkowy. Tor o długości 650
m prowadzi ostrymi zakrętami nad ziemią, a czę-
ściowo lasem ze średnim spadkiem 11°. Moż-
na tu osiągnąć prędkość do 45 km/h.

Dla dzieci i młodzieży przygotowano w Mos-
tach drewniane miasteczko i linowy plac zabaw.
232-metrowy zjazd na linie – Gorolszus, zjaz-
dy na hulajnogach górskich. Można tu przeno-
cować i dobrze zjeść w ośrodku położonym u
podnóża stoku.

W Bukowcu na amatorów spacerów z kij-
kami czekają oznakowane trasy do nordic wal-
king z możliwością wypożyczenia kijków i sko-
rzystania z fachowej opieki instruktora.

Kempaland proponuje ponadto quady,
summenrtubing i strzelanie z łuku.

Ośrodek „Ameryka” w Jabłonkowie posia-
da basen letni ze zjeżdżalnią oraz green golf i park
linowy.

W Wędryni i Bystrzycy pogramy w tenisa.
Bystrzyca oferuje ponadto hokej na trawie,
softball, halową piłkę nożną.
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Okolí Jablunkova

oplývá atrakcemi jak

v zimě tak i v létě.

Rekreační střediska

poskytují bohatý

a různorodý program

pro všechny.

A
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to Když se svahy zazelení, Ski Park Mosty se
promění v letní středisko pro rodinnou turistiku.
Lákadel je zde spousta: Bobovka – první vozíč-
ková horská dráha v České republice. Dráha o dé-
lce 650 m vede ostrými zatáčkami nad zemí a čás-
tečně i lesem s průměrným sklonem 11 °. Mů-
žete zde dosáhnout rychlosti 45 km / h.

Děti a mládež můžou v Mostech zavítat do
dřevěného městečka a lanový park. 232 m sjezd
na laně – Gorolszus, sjezd na horských kolo-
běžkách. Můžete zde i přenocovat a sníst něco
dobrého ve středisku na úpatí svahu.

V Bukovci čekají na milovníky procházek
s holemi značené trasy pro nordic walking s mož-
ností zapůjčení hůlek a využití odborných slu-
žeb instruktora.

Kempaland dále nabízí také quady – jízdu
na čtyřkolkách, summenrtubing a lukostřelbu.

Zábavní centrum ”Ameryka“ v Jablunko-
vě nabízí zážitky v bazénu s tobogánem, green
golf a lanový park.

Ve Vendryni a Bystřici si můžete zahrát te-
nis. Bystřice kromě toho nabízí také pozemní ho-
kej, softball a sálový fotbal.
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mapa Mosty

Beskid Cieszyński

to obszar, na którym

w ramach produktu

turystycznego „Bikeland

Gorolia” przygotowano

i oznakowano 600 km

szlaków rowerowych.

N
a
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w
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Těšínské Beskydy jsou

oblastí, kde v rámci

programu cestovního

ruchu ”Bikeland Gorolia“

bylo upraveno a označeno

na 600 km cyklostezek

N
a
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!
Trasy przebiegają przez tereny położone wo-

kół Jabłonkowa. Prowadzą one wierzchołkami gór,
wzdłuż dolin rzecznych, przez podgórskie osa-
dy, wśród malowniczych drewnianych chatek, łąk
pełnych ziół i leśnej gęstwiny.

Na turystów, planujących kilkudniowe wy-
prawy, czekają liczne miejsca noclegowe w
schroniskach górskich, pensjonatach, poko-
jach gościnnych. Specjalna karta klienta „Bi-
keland Gorolia” upoważnia do zniżek w niektó-
rych miejscach noclegowych, ośrodkach rek-
reacyjnych. Jest ona do nabycia w centrach in-
koło Jabłonkowa.

Dzięki stacji kolejowej są Bocanowice
idealnym punktem wyjściowym dla narciarzy bie-
gowych i cyklistów. Oznakowane szlaki prowa-
dzą w góry: Kozubową i Skałkę. Przez wieś bieg-
nie czesko–polski szlak rowerowy nr 56, pro-
wadzący przez Euroregion Śląsk Cieszyński. Jest
tu boisko piłkarskie i korty tenisowe.

Ciekawostkę dla cyklistów stanowią trzy tra-
sy tematyczne: „W jeden dzień przez trzy pań-
stwa – okolicami Trójstyku”, „Śladami hutnict-
wa” i „Trójstyk Radegast cyklotrack”.

Trasy se táhnou okolím Jablunkova. Pro-
cházejí vrcholky hor, podél údolí řek, úpatími
podhorských osad, mezi malebnými dřevěnými
chaloupkami, loukami plných bylin a lesních po-
rostů.

Pro turisty, kteří plánují vícedenní výpravy,
je tu mnoho ubytovacích možností v horských
chatách, penzionech a v soukromých pokojích
k pronajmutí. Speciální zákaznická karta ”Bike-
land Gorolia“ Vám dává možnost slev v někte-
rých ubytovacích zařízeních a rekreačních stře-
discích. Je dostupná v informačních centrech
Jablunkovska.

Díky železniční stanici jsou Bocanovice
ideálním výchozím bodem pro běžkaře a cyklisty.
Značené stezky vedou do hor: na Kozubovou a
Skalku. Přes obec vede česko-polská cyklistická
stezka č. 56 táhnoucí se celým Euroregionem Tě-
šínské Slezsko. Je zde fotbalové hřiště a teni-
sové kurty.

Zajímavostí pro cyklisty jsou tři tematické
cyklostezky : ”Za den přes tři státy – okolím Troj-
mezí“, ”Po stopách hutnictví“ a ”Trojmezí Ra-
degast Cyklotrack“.
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Wapień triasowy,

na którym położone są

miejscowości w okolicy

Krapkowic to przysłowiowa

„żyła złota”, dająca dobrobyt

mieszkańcom tej ziemi

od wielu pokoleń.

Triasový vápenec,

na kterém leží obce

a města Krapkowického

kraje, je příslovečnou ”zlatou

žílou”, která zajišťuje

blahobyt obyvatelům této

země již po mnoho generací.

W dolinie Odry, na krańcu Wyżyny Śląskiej, powstały pierw-
sze w Europie wapienniki. Te zabytki techniki i przemysłu zacho-
wały się po dziś dzień w Gogolinie.

W pobliskiej Choruli znajduje się największa i najnowo-
cześniejsza cementownia w Europie, należąca do światowego kon-
cernu HeidelbergCement, znana pod marką Górażdże.

V údolí řeky Odry, na okraji Slezské vrchoviny, vznikaly první
evropské vápenky. Tyto technické a průmyslové památky se do-
chovaly v Gogolině dodnes.

V nedaleké Choruli se nachází největší a nejmodernější ce-
mentárna v Evropě, která je součástí světového koncernu Heidel-
bergCement, a je známá pod značkou Górażdże.
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Ciekawostka dla turysty,

obserwatora przyrody:

w pobliżu cementowni,

w kopalni wapienia Górażdże,

występują 24 gatunki

chronionych roślin. Są to

storczykowate (unikatowy

kruszczyk drobnolistny,

buławnik czerwony, podkolan

biały), prawie wszystkie

chronione w naszym kraju

gatunki płazów (traszka

grzebieniasta, rzekotka

drzewna) i gadów (gniewosz

plamisty) oraz 50 chronionych

gatunków ptaków lęgowych

(sieweczka rzeczna).

Aby zminimalizować lub nawet zupełnie wykluczyć przyrod-
nicze straty związane z eksploatacją surowca zakład we współpracy
z przyrodnikami Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego
prowadzi jedyny w skali kraju program ochrony różnorodności bio-
logicznej obszaru górniczego.

Przeprowadzono inwentaryzację chronionych gatunków,
przygotowano siedliska zastępcze dla wybranych gatunków roślin,
aby w dalszej kolejności dokonać ich przesadzenia z miejsc za-
grożonych eksploatacją na siedliska zastępcze w zrekultywowanych
wyrobiskach. Kopalnia prowadzi też reintrodukcję gatunków wy-
marłych.

To jedyna ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna urządzona w czyn-
nej kopalni w skali kraju.
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Pozoruhodností

pro turistu – pozorovatele

a milovníka přírody je:

v blízkosti cementárny, ve

vápencovém dole Górażdże

najdeme 24 druhů chráněných

rostlin. Jsou to orchideje

(unikátní kruštík drobnolistý,

okrotice červená, vemeník),

téměř všechny chráněné

druhy obojživelníků (čolek

velký, rosnička zelená) a plazů

(užovka hladká) a 50

chráněných druhů

hnízdících ptáků (kulík říční).

Ve snaze minimalizovat nebo dokonce úplně vyloučit při-
rozené ztráty spojené s těžbou této suroviny podnik ve spo-
lupráci s přírodovědci z Katedry Biosystematiky Opolské Uni-
verzity vede v celé zemi jediný program na ochranu biodi-
verzity těžební oblasti.

Byl proveden soupis chráněných druhů, přip-
ravila se náhradní stanoviště pro vybrané druhy rost-
lin, aby se následně přesadily z míst ohrožených těž-
bou a opětovně vysadily na zástupná stanoviště na
zrekultivovaných místech. Doly se rovněž snaží pro-
vádět znovuzavedení vyhynulých druhů.

Je to jediná naučná stezka zřízená v činných
dolech v celé zemi.
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Ziemia jabłonkowska

także posiada pamiątki

wapienniczej tradycji.

Ślady dawnego przemysłu

wapienniczego prowadzą

do wioski Wędrynia.

Jablunkovsko má

na svém území také

památky na tradiční výrobu

vápna. Stopy dávného

vápenářského průmyslu

vedou do obce Vendryně.

mapa Wędrynia

Należy do najstarszych miejscowości na ziemi jabłonkow-
skiej. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1305. Już wtedy stał
w Wędryni kościół, który niektórzy badacze uważają za jeden z
najstarszych w regionie cieszyńskim.

W Wędryni istniał też XVI–wieczny zamek i należący do nie-
go pański browar, w którym warzono piwo konkurujące z cie-
szyńskim. Oznakowane szlaki turystyczne i cykloturystyczne za-
prowadzą wędrowca do miejsca, gdzie stoją zabytkowe piece daw-
nego wapiennika.

Dwa piece są zabytkiem techniki z I. poł. XIX wieku. Używane
były pierwotnie przez okoliczne huty żelaza, produkowano w nich
wapno palone.

Liczący 32 km dydaktyczny szlak „Za pięknem wędryńskiej
przyrody” odkryje wiele ciekawostek przed turystami zaintere-
sowanymi poznawaniem uroków i różnorodności tej okolicy.

Patří k nejstarším obcím na Jablunkovsku.
První zmínka pochází z roku 1305. Již tehdy stál
ve Vendryni kostel, který někteří vědci považují za
jeden z nejstarších na Těšínsku.

Ve Vendryni stával také hrad ze šestnáctého
století, k němuž patřil i pivovar, ve kterém se va-
řilo pivo konkurující pivu těšínskému. Značené tu-
ristické a cyklistické stezky nás dovedou do míst,
kde stojí staré vápenné pece.

Dvě pece jsou technickými památkami z I. po-
loviny devatenáctého století. Používány byly původně
okolními hutěmi a vyrábělo se v nich pálené váp-
no. Naučná stezka ”Za krásami vendryňské příro-
dy“ čítající 32 km odhalí turistům prahnoucím se
dozvědět něco více o krásách a rozmanitosti této
oblasti mnoho zajímavostí.
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Rozvoj agroturistiky

v Krapkowickém kraji je

jedním z nejdůležitějších

strategických cílů této oblasti.

Rozwój agroturystyki

w powiecie krapkowickim

jest jednym z najważniejszych

celów strategii tego obszaru.

Gmina Walce:
Gospodarstwo Agroturystyczne
ul. Kozielska 36, 47-344 Dobieszowice
tel. +48 77 466 01 40

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Zacisze Antoszka”
ul. Antoszka 1, 47-344 Walce
tel. +48 77 466 08 94,+48 507 661 191

Gmina Strzeleczki:
Stadnina Koni „Moszna”
Moszna, ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina
tel. +48 77 466 88 33, +48 665 155 433

Gmina Zdzieszowice:
Gospodarstwo Agroturystyczne „Jezioro Srebrne”
ul. Lesiany 2, 47-330 Januszkowice
tel.+48 602 711 774

Ośrodek Wczasowy Rueda Januszkowice
Januszkowice, ul. Wolności 64
47-330 Zdzieszowice; tel. +48 609 77 33 73

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielony Gaik”
ul. Za Odrą 2, 47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 484 78 60

Gmina Krapkowice:
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Western Ranch”
Pietna, ul. Krapkowicka 29,
47-300 Krapkowice
tel. +48 77 466 43 41, +48 600 903 569

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Opolska Zagroda”
Gwoździce, ul. Dolna 3, 47-300 Krapkowice
tel. +48 77 466 43 20, +48 889 826 200

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Salve Amici OSIL”
Pietna, ul. Plac Stawowy 10,
47-300 Krapkowice
tel. +48 77 466 43 39, +48 507 423 042

Gmina Gogolin:
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Edyty”
ul. Wiejska 10 a, 47-316 Odrowąż
tel. +48 77 467 71 69

Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Młyn”
ul. Krapkowicka 57, 47-320 Obrowiec
tel. +48 503 417 925

Zmiany w otoczeniu rolnictwa powiatu, w tym rosnący popyt
na zdrową żywność i sprzedaż bezpośrednią warzyw, owoców, eko-
logicznych produktów z gospodarstw rolnych powodują, iż przy-
bywa w każdej gminie miejsc, gdzie turysta wypoczywa najchęt-
niej: u gospodarza. Oto te adresy:

Změny v zemědělství kraje, zvláště pak rostoucí poptávka po
zdravých potravinách a přímý prodej zeleniny, ovoce, ekologických
produktů pocházejících z místních biofarem zapříčinily ve všech
obcích nárůst míst, kde většinou turisté nejraději odpočívají: u hos-
podářů, farmářů. Zde najdete jejich adresy:
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www.chatagirova.cz
www.volny.cz/chata.studenicne

www.chataskalka.cz
www.severka.eu

www.kamennachata.cz
www.volny.cz/koralovachata

www.chatakamenity.cz
www.kozubova.cz

www.javorovy–vrch.cz
www.kozinec.cz

www.ondras.komornilhotka.cz

Na Ziemi

Krapkowickiej gościnę

oferują gospodarstwa

agroturystyczne, zaś

w podgórskich okolicach

Jabłonkowa proponujemy

dla odmiany zakosztować

noclegów w schroniskach.

Beskid Cieszyński

to malownicze tereny

leśne, przetykane łąkami,

obfitującymi w rzadkie

gatunki roślin i odmiany

leczniczych ziół. Leśne dukty,

przecinające zbocza gór

i strumyki z kaskadami

– krajobrazy zachwycają,

koją, przenoszą w inny

świat – pozbawiony stresu,

tempa, agresji i nadmiaru

informacji.

0 km – Jabłonków
– początek trasy, znajduje się tutaj Jabłonkowskie Centrum
Informacji i ekspozycja Muzeum Ziemi Cieszyńskiej
(nr. 56, nr. 6081)
4.2 km – Łomna Dolna / młyny
– godna uwagi jest puszcza Mionsz położona między
Górną i Dolną Łomną ze szlakiem dydaktycznym
o długości 7 km (nr 6082)
16.8 km – Schronisko Koláfiova chata Slavíã
– schronisko turystyczne z roku 1931, które w latach
40 minionego wieku odwiedzał poeta P. Bezruč (nr 6082)
17.8 km – Babia Góra / Babí vrch (nr 6083)
21.5 km – Schronisko Ostry
– na południowym stoku Ostrego znajduje się schronisko
turystyczne z 1945 roku (nr 6083)
26.5 km – Schronisko Koziniec
– miły cel wycieczek, piękna panorama na miasto Trzyniec
i okolicę, alternatywą jest trasa nr 56 i 6151 do Trzyńca
– 9 km (nr 6083)
28.6 km – Oldrzychowice (Oldfiichovice)
– dalej po drodze krajowej (żółty szlak), a następnie trasą
nr 6088 do Gródka (Hrádku) (nr 56)
36.2 km – Gródek (Hrádek)
– okaz przyrody nieożywionej w postaci skały Bełko,
stosunkowo łagodna góra aż do schroniska Hrádek (nr 6088)
39.5 km – Schronisko Na Grúni
– rekreacyjne schronisko z zapleczem, piękne widoki
na okolicę (nr. 6088, nr. 6086)
47.5 km – Schronisko turystyczne na Filipce
– miłe, rodzinne schronisko, specjały regionalne, niedaleko
miejsce, gdzie występuje w dużych ilościach jałowiec
pospolity, trójstyk wsi: Gródek, Nawsie, Nydek (nr. 6086)
47.5 km – OÊrodek rekreacyjny Baginiec
– ośrodek z dobrze wyposażonym zapleczem, piękne widoki
na Beskid Śląski, a przy dobrej pogodzie nawet na Małą Fatrę
i Tatry Zachodnie (nr 6086)
54.2 km – Piosek (Písek) (nr 56)
58.2 km – Jabłonków
– koniec trasy

Amatorzy górskiej turystyki rowerowej powinni koniecznie za-
liczyć trudną wprawdzie, ale ambitną i emocjonującą wyprawę wzdłuż
specjalnej trasy „Schronisk górskich” o długości 58,2 km. Wie-
dzie w czeskiej stronie Euroregionu wzdłuż oznakowanych szlaków
rowerowych Regiotour nr 56, 6081, 6082, 6083, 6086, 6088. Schro-
niska w Beskidach budowano od końca XIX wieku, oferują turys-
tom schronienie i posiłki. Szlak zaczyna się w Jabłonkowie, ma-
lowniczymi dolinami prowadzi do schronisk turystycznych Beski-
du. Oto jej przebieg.



N
o

cl
eh

n
a

h
o

rá
ch

74

www.chatagirova.cz
www.volny.cz/chata.studenicne

www.chataskalka.cz
www.severka.eu

www.kamennachata.cz
www.volny.cz/koralovachata

www.chatakamenity.cz
www.kozubova.cz

www.javorovy–vrch.cz
www.kozinec.cz

www.ondras.komornilhotka.cz

V Krapkowickém kraji

nabízejí příjemné zázemí

agroturistické usedlosti,

v podhorské oblasti

Jablunkovska doporučujeme

pro změnu vyzkoušet

přenocování na horských

chatách. Těšínské Beskydy

lákají malebnými lesy

proloženými rozlehlými

loukami se vzácnými druhy

rostlin a léčivých bylin.

Lesní cestičky protínají

horské svahy a potoky

s kaskádami – krajina Vás

okouzlí, ukonejší a přenese

do úplně jiného světa

– do světa beze stresu,

bez zrychlujícího

se tempa, bez agresivity

a zahlcujících informací.

0 km – Jablunkov
– začátek trasy, nalézá se zde Jablunkovské informační
centrum a Výstavní síň Muzea Těšínska (č. 56, č. 6081)
4,2 km – Dolní Lomná / mlýny
– nevšední zážitek nabízí prales Mionší ležící mezi Horní
a Dolní Lomnou s naučnou stezkou o délce 7 km (č. 6082)
16,8 km – Kolářova chata na Slavíči
– Turistická chata z roku 1931, kterou ve 40. letech minulého
století navštěvoval básník P. Bezruč (č. 6082)
17,8 km – Babí Vrch (č. 6083)
21,5 km – Turistická chata Ostrý
– na jižním svahu Ostrého se nachází horská chata
z roku 1945 (č. 6083)
26,5 km – Turistická chata Kozinec
– pěkné místo pro výlety, krásný výhled na město Třinec
a okolí, alternativní trasa č. 56 a 6151 do Třince – 9 km
(č. 6083)
28,6 km – Oldřichovice
– pokračuje po hlavní cestě (žlutá trasa) a pak stezkou
č. 6088 do Hrádku (č. 56)
36,2 km – Hrádek
– zajímavá přírodní památka – skála Belko, relativně mírný
svah až k chatě Hrádek (č. 6088)
39,5 km – Turistická chata na Grúni
– rekreační chata se zázemím, krásný výhled do okolní krajiny
(č. 6088, ne. 6086)
47,5 km – Turistická chata na Filipce
– pěkná rodinná chata, speciality regionální kuchyně,
v blízkosti se nachází území, kde se hojně vyskytuje
jalovec obyčejný, místo trojmezí, kde sousedí 3 vesnice
Hrádek, Návsí a Nýdek (č. 6086)
47,5 km – Rekreační chata Bahenec
– turistické centrum s dobře vybaveným zázemím,
krásný výhled na Těšínské Beskydy a za dobrého počasí
i na Malou Fatru a Západní Tatry
(č. 6086)
54,2 km – Písek (č. 56)
58,2 km – Jablunkov
– Konec trasy

Příznivci horských kol by určitě měli vyzkoušet sice ná-
ročnou, ale pro všechny ctižádostivé cyklisty bezpochyby vzru-
šující trasu vedoucí podél ”Horských chat“ o délce 58,2 km.
Cesta vede na české straně Euroregionu podél značených tras
Regiotour č. 56, 6081, 6082, 6083, 6086, 6088. Horské cha-
ty se v Beskydech začaly stavět na konci devatenáctého sto-
letí a nabízejí návštěvníkům přístřeší a stravu. Trasa stezky za-
číná v Jablunkově, vine se malebnými údolími k turistickým cha-
tám Beskyd. Zde najdete její trasu.
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Objevování Krapkowického

kraje z vodní perspektivy

nabízejí vodáci.

Odkrywanie ziemi

krapkowickiej z perspektywy

rzeki proponują wodniacy.

Czas spływu Osobłogą od Komornik do Krapkowic wynosi
ok. 2,5 godziny. To trudny szlak wodny, bowiem należy pokonać
aż pięć progów, które zmuszają do przenoszenia kajaków. Jednak
widok malowniczych meandrów, obcowanie z naturą, która od stro-
ny lądu nie jest dostępna, wynagrodzi wysiłek.

Warto wybrać się na spływ kajakowy Odrą ze Zdzieszowic (przy
promie) do Krapkowic (port na Osobłodze). Trasa wiedzie wdłuż
lasów łęgowych i przez zabytkową śluzę.

Przy ujściu Osobłogi do Odry w Krapkowicach powstaje pro-
fesjonalny port dla jachtów; buduje go Stowarzyszenie Port
Jachtowy Krapkowice. Rejsy po Odrze, pikniki odrzańskie, koncerty
szantowe – to wspaniała oferta tego malowniczego miejsca u pod-
nóża krapkowickiego zamku.

Doba sjezdu řeky Osoblahy z Komorniků do Krapkowic trvá přibližně 2,5 hodiny. Je to těžká vodní ces-
ta, je na ní třeba totiž minout 5 říčních prahů, které nutí přenášet kajaky. Nicméně malebné meandry, kon-
takt s přírodou, která jinak než od vody není přístupná, Vaše úsilí náležitě odmění.

Udělejte si výlet na kajacích po řece Odře ze Zdzieszowic (u přívozu) do Krapkowic (přístav na Osob-
laze). Trasa vede podél lužních lesů a přes historické zdymadlo.

V místech, kde ústí řeka Osoblaha do Odry v Krapkowicích, vzniká profesionální přístav pro jachtaře,
staví jej Společnost Jachtařský přístav Krapkowice. Plavby po řece Odře, Odřanské pikniky, koncerty námořnických
písní – to jsou příklady, jak si užít tohoto malebného místa na úpatí Krapkowického zámku.
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Rzeka Odra stanowi

trasę żeglugi śródlądowej,

na której zlokalizowane

są cztery stopnie wodne

i nabrzeża przeładunkowe

w granicach powiatu

krapkowickiego:

Januszkowice, Krępna,

Krapkowice, Rogów Opolski.

Řeka Odra je známou

vnitrozemskou vodní cestou,

na které jsou umístěny čtyři

vodní stupně a překladní

přístavní doky v rámci

Krapkowického kraje, jsou to:

Januszkowice, Krępna,

Krapkowice, Rogów Opolski.

Od wieków życie mieszkańców okolic Krapkowic układało
się z nurtem Odry. Ale też i w poprzek, bo na drugim brzegu
albo narzeczona, albo robota w koksowni. Prom w Zdzieszo-
wicach przewozi pasażerów i pojazdy z brzegu na brzeg od po-
nad siedmiu stuleci.

Ciekawą rzeką, przepływającą przez obszar powiatu jest
Stradunia, przepływająca przez gminę Walce. Wieś o tej sa-
mej nazwie datowana na rok 1228 ulokowana została wzdłuż
jej brzegu Znajdował się tu majątek ziemski, który do czasu
sekularyzacji należał do zakonu norbertanek z Czarnowąs, a
następnie do rodziny von Haugwitz z Krapkowic. Znajdujące
się na Straduni estakady pozwoliły na wybudowanie dwóch mły-
nów. Pod koniec XIX wieku dokonano regulacji Odry, budu-
jąc w Straduni śluzę, którą podziwiamy dziś jako zabytek tech-
niki powiatu krapkowickiego.

Użytek ekologiczny „Stara Odra” jest dzisiaj najpięk-
niejszym w gminie Walce terenem rekreacyjnym.

Odra, jej dopływy, starorzecza, stare wyrobiska żwirów sta-
nowią raj dla wędkarzy, którzy przyjeżdżają w te okolice. Pięk-
nym miejscem jest Jezioro Srebrne w Januszkowicach koło
Zdzieszowic.

W ofercie gospodarzy są motorówki, skutery, narty
wodne, paralotnia, spadochron. Stąd warto wyprawić się z węd-
ką na bogate w rybę okoliczne łowiska wzdłuż rzeki i wyrobiska
pokopalniane, jakich tu wiele w pobliżu.

Jednym z nich jest „Staropolanka”: 42–hektarowy akwen,
zagospodarowany przez klub wędkarski „Zdzieszowice”. Naj-
większą atrakcją tego miejsca jest „Cypriniada” – doroczne
Zdzieszowickie Dni Karpiowe. Godny polecenia jest w tych oko-
licach staw hodowlany w Krępnej.

Po celá staletí byl život lidí z okolí Krap-
kowic nerozlučně spojen se řekou Odrou. Ale
probíhal i přes řeku napříč, to když na druhé stra-
ně čekala nevěsta nebo práce u koksárenských
pecí. Přívoz ve Zdzieszowicích přepravuje
cestující i vozidla z jednoho břehu na druhý již
více než sedm století.

Zajímavou řekou, která protéká přes úze-
mí kraje, je Stradunia, teče obcí Walce. Vznik
obce Walce, která se rozkládá podél břehu řeky,
je datován do roku 1228. Nacházelo se zde i
panství, které do časů sekularizace majetku cír-
kve patřil řádu sester Norbertánek z Czarnowąs
a následně rodině von Haugwitzů z Krapkowic.
Na řece Starduni se nacházely jezy, které
umožnily výstavbu dvou mlýnů. Na konci de-
vatenáctého století došlo, díky výstavbě zdy-
madla na Straduni, k regulaci řeky Odry. Dnes
toto zdymadlo obdivujeme jako technickou pa-
mátku Krapkowického kraje.

Chráněné ekologické území ”Stará Odra“
je dnes nejkrásnější rekreační oblastí v obci
Walce.

Odra, její přítoky, stará slepá ramena, sta-
ré štěrkovny jsou rájem pro rybáře, kteří přijíždějí
do těchto oblastí. Překrásným místem je Stříb-
rné jezero v Januszkowicích u Zdzieszowic.

Můžete si zde zapůjčit motorové čluny,
skútry, vodní lyže, paragliding, nebo padák. Sto-
jí za to jít si zarybařit do oblastí podél řeky a
do zaplavených starých těžebních míst, kterých
je v okolí mnoho a které jsou bohatá na ryby.

Jedním z těchto míst je i ”Staropolan-
ka“ 42-hektarová nádrž, o kterou se stará ry-
bářský klub ”Zdzieszowice“. Největším lá-
kadlem a atrakcí tohoto místa je tzv. ”Cypri-
niada“ – každoroční Zdzieszowické dny kap-
ra. Za doporučení stojí také nedaleký chov-
ný rybník Krępna.
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Rzeka ma swoje źródło

na terenie Polski niedaleko

gminy Istebna w Beskidzie

Śląskim na wysokości

840–880 m n.p.m.

Koło Bukowca rzeka

przekracza granicę państwową

i wpływa na tereny Czech.

Jest prawobrzeżnym

dopływem Odry, do której

wpływa w pobliżu Bohumína

na wysokości 195 m n.p.m.

W górnym biegu od

Jabłonkowa po Trzyniec

płynie przez Bruzdę

Jabłonkowską, tworząc

granicę między Beskidem

Śląskim i Morawsko–Śląskim.

Od Cieszyna do

Karwiny i od Zawady do

spływu Olzy i Odry tworzy

czesko-polską granicę.

Olza w przeszłości pełniła fukcje trans-
portowe. Dla potrzeb tartaków i Huty Trzyniec-
kiej jeszcze pod koniec ubiegłego wieku spła-
wiano Olzą drewno. Zachowały się resztki spe-
cjalnych zapór wodnych na Czarcim Potoku po-
wyżej Sałajki w Łomnej Górnej.

Sporo jest nad Olzą specjalnych kanałów, któ-
re sprowadzały wodę do napędu koła młyńskiego.
Prawie w każdej nadolziańskiej miejscowości w prze-
szłości był młyn wodny.

Wieś Gródek powstała prawdopodobnie już w
XIII wieku na starym szlaku handlowym. Przepły-
wająca przez wieś Olza utworzyła kanion z natural-
nymi kaskadami i pięknymi zakątkami służącymi dziś
jako kąpieliska. Nad rzeką zobaczymy wały obron-
ne, tzw. „Zamczyska”, a turystów na pewno zain-
teresuje twór przyrody nieożywionej w postaci ska-
ły „Bełko”. Nazwa skały pochodzi od legendy o
mieszkajacym w niej rozbójniku Bełko. Pamiątką
przyrody jest ponad 600-letnia lipa drobnolistna.

Miasto Jabłonków leży w dolinie Olzy, otoczone
jest lesistymi wierzchołkami Beskidów. Po stronie
wschodniej jest to Beskid Śląski, tworzący grani-
cę z Polską, ciągnący się od Czantorii (994 m) przez
Wielki Stożek (978 m) i Baginiec. Masyw górski
przecina głęboka dolina Olzy. Po stronie południowej
pasmo górskie ciągnie się przez masyw Girowej (840
m) i opada do Przełęczy Jabłonkowskiej. Następ-
nie przez Wielki Połom (1067 m) nawiązuje do Be-
skidu Śląsko–Morawskiego.

Olza i jej źródła zajmują poczesne miejsce w
kulturze duchowej mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego. Pieśń „Płyniesz Olzo po dolinie”, do któ-
rej słowa ułożył Jan Kubisz, pochodzący z położo-
nej nad tą rzeką wsi Końska, uznawana jest za nie-
oficjalny hymn Śląska Cieszyńskiego.
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Řeka pramení na území

Polska v blízkosti obce

Istebna v Těšínských

Beskydech v nadmořské

výšce 840-880 metrů.

U Bukovce řeka protíná

státní hranici a vtéká na

území České republiky.

Je pravostranným přítokem

řeky Odry, do které se

vlévá v nedalekém

Bohumíně v nadmořské

výšce 195 metrů. Na horním

toku od Jablunkova

po Třinec protéká

Jablunkovskou brázdu

a tvoří tak hranici mezi

Těšínskými a Moravsko-

slezskými Beskydami.

Od Těšína do Karviné

a od Zawady k místu

splynutí Olše a Odry vytváří

polsko-českou hranici.

Řeka Olše plnila v minulosti i dopravní
funkcí. Pro účely okolních pil a Třineckých že-
lezáren se ještě na konci minulého století po Olši
plavilo dřevo. Dodnes se dochovaly pozůstat-
ky speciálně postavených přehrad na Čertím po-
toku nad Salajkou v Horní Lomné.

Na řece najdeme i mnoho speciálních
umělých kanálů, které přiváděly vodu k mlýn-
skému kolu. Skoro v každé osadě u řeky stál v
minulosti vodní mlýn.

Vesnice Hrádek byla založena již pravdě-
podobně ve třináctém století na staré ob-
chodní stezce. Řeka Olše proplouvající přes
obec, zde vytvořila kaňon s přírodními kaská-
dami a krásnými zákoutími, která dnes slouží ke
koupání. Nad řekou vidíme zbytky obranných
hradeb, tzv.. ”Zamczyska“ a turistu určitě zaujme
přírodní památka – skála ”Bełko“. Název pochází
od legendami opředeného zbojníka a bandity
Bełka. Další přírodní památkou je také více než
600 let stará lípa.

Město Jablunkov leží v údolí řeky Olše a
je obklopeno bohatě zalesněnými vrcholky
Beskyd. Na východní straně jsou to Slezské Bes-
kydy, tvořící hranici s Polskem a táhnoucí se od
Čantorie (994 m) přes Velký Stožek (978 m) až
po Bahenec. Pohoří protíná hluboké údolí řeky
Olše. Na jižní straně se horské pásmo rozklá-
dá od masivu hory Girová (840 m) a klesá k Jab-
lunkovskému průsmyku. Dále pak přes Velký Po-
lom (1067 m) přiléhá a navazuje na Morav-
skoslezské Beskydy.

Olše a její prameny zaujímají významné
místo v lidové a duchovní kultuře obyvatel Tě-
šínského Slezska. Píseň ”Płyniesz Olzo“, ke kte-
ré napsal slova Jan Kubisz, rodák z nedaleké
obce Koňská, která rovněž leží nad řekou, je po-
važována za neoficiální hymnu Těšínska.
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Bogate tradycje

ziemi krapkowickiej to

obrzędowość, zbadana

i doceniana przez

wybitnych polskich

folklorystów. Wszystkie

pory roku obfitują

w lokalne obyczaje.

Bohaté tradice

Krapkowické země

najdeme v množství

obřadů, které zkoumají

a oceňují přední polští

folkloristé. Všechna

roční období jsou bohatá

na místní zvyky a obyčeje.

Zimą okolice stają się areną popularnego,
regionalnego obrzędu, kończącego karnawał. Bery,
czyli „wodzenie niedźwiedzia” kultywują naj-
głośniej mieszkańcy Krępnej w gminie Zdzie-
szowice. Kramskie Bery reprezentowały Opolskie
na targach „Grüne Woche” w Berlinie.

Tradycyjne skubanie pierza, czyli „szkubki”
najpiękniej prezentują się w starej, śląskiej
kuchni – tak jak piyrwyj było…

Wielkie dzieła sztuki wyryte na małych
skorupkach to kroszonki albo krousonki. Potrafi
je wykonać każda krapkowicka dzioucha, wy-
chowana w domu z zasadami. Kunsztowna sztu-
ka zdobienia jaj wielkanocnych należy na Śląs-
ku do najstarszych dziedzin twórczości ludowej
– plastyki obrzędowej. Zdobienie jaj wielka-
nocnych było i jest domeną kobiet.

Charakterystyczny wzór opolski, jaki zdobi
farbowane jajka, został przeniesiony na porcelanę.
Także w dziedzinie tego rzemiosła artystyczne-
go powiat krapkowicki to prawdziwe zagłębie.

Z rozmaitych, wielobarwnych ziarenek,
kwiatów, owoców natury twórczynie ludowe i gos-
podynie wiejskie tworzą misterne dzieła sztuki.

V zimě se zdejší okolí stává dějištěm oblí-
beného regionálního obřadu končícího masopust.
Bery neboli ”vodění medvěda“ kultivují asi nej-
více v obci Krępna u Zdzieszowic. Kramské Bery
rovněž reprezentovaly Opolský region na velet-
rhu ”Grüne Woche“ v Berlíně.

Tradičnímu draní peří nazývanému zde
”szkubki“ to nejvíce sluší ve staré slezské kuchyni
– tak jak piyrwyj bylo ...

Velká umělecká díla vyrytá na malých sko-
řápkách to jsou kroszonki nebo krousonki. Umí
je vyrobit každá správná krapkowická dívka, vy-
chovaná v tradiční slezské domácnosti. Složité
a pracné umění zdobení kraslic patří ve Slezsku
k jednomu z nejstarších odvětví lidového umě-
ní. Zdobení velikonočních kraslic bylo a je do-
ménou žen.

Charakteristický opolský motiv, jimž byla
zdobná barvená vejce, byl převeden rovněž na por-
celán. Krapkowický region je centrem také v ob-
lasti tohoto uměleckého řemesla. Z různobarev-
ných zrníček, květin, ovoce a darů přírody vyt-
vářejí lidové umělkyně mistrovská umělecká díla.
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Powrót do źródeł,

do natury – takie

odczucie ma turysta,

gdy znajdzie się

w otoczeniu żywego

tutaj rzemiosła,

kultywowanych nie tylko

od święta tradycji,

w krajobrazach

drewnianych chałup.

Zpět ke kořenům,

do přírody – takové

pocity zažívá turista,

když se ocitne obklopen

živým řemeslem a uměním,

jež se zde nepěstuje jenom

o tradičních svátcích

a slavnostech, v prostředí

tradičních dřevěných chalup.
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Gorolskie Święto w Jabłonkowie, Śląskie Dni
w Łomnej Dolnej, Mjyszani łowiec w Koszarzyskach,
Gorolskie Dni w „drzewionce” na Fójstwiu w
Mostach to okazje, by skarbiec ludowy jabłon-
kowskiej ziemi poznać najbliżej i szczerze poko-
chać.

Trójstyk to obszar, gdzie żyją w tradycyjny spo-
sób mieszkańcy tych ziem. To górale lub – jak też
siebie nazywają – gorole. Hodowla owiec, produkcja
wełny, wyrobów mleczarskich – także dziś stano-
wi koloryt tych pięknych, beskidzkich stron. Rze-
miosło rodzinne jest tu przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Tradycje regionalne Czechów, Sło-
waków, Polaków przeplatają się i dopełniają, two-
rząc wielobarwne kobierce wyrobów i arcydzieł lu-
dowej sztuki. Ceramika, wełniane i owcze produkty,
stroje góralskie, wyroby drewniane i wikliniarskie
– ogromne bogactwo rękodzieła okolic Jabłono-
wa podziwiać i zakupić można na licznych jar-
markach i świętach, jakie tu odbywają się wielo-
krotnie w ciągu roku.

Gorolski Święto v Jablunkově, Slezské dny
v Dolní Lomné, Miyszani łowiec v Košařiskách, Go-
rolské dny v dřevěnici na Fojtství v Mostech to jsou
příležitosti k nahlédnutí do pokladnice lidové kul-
tury Jablunkovska, kterou si po bližším poznání ne-
můžete nezamilovat.

Trojmezí je oblastí, kde lidé žijí tradičním ne-
měnným způsobem. Jsou to horalé nebo jak sami
sebe nazývají – Górole. Chov ovcí, výroba vlny,
mléka a mléčných výrobků – patří i dnes ke ko-
loritu krásných a malebných beskydských strání.
Rodinné řemeslo se zde dědí z generace na ge-
neraci. Regionální tradice Čechů, Slováků a Po-
láků jsou zde hluboce propojeny, vzájemně se do-
plňují a vytvářejí tak bohaté řetězce výrobků a skvos-
tů lidového umění. Keramika, vlna a výrobky z mlé-
ka, gorolské kroje, výrobky ze dřeva, proutěné vý-
robky – ohromující bohatství lidového uměleckého
řemesla z okolí Jablunkova je možné obdivovat i za-
koupit na mnoha jarmarcích, slavnostech a fes-
tivalech, které se zde konají několikrát do roka.
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Zespół pałacowo

-parkowy w Mosznej

to najcenniejsze obecnie

założenie w Opolskiem.

Park zaprojektowano

w stylu krajobrazowym.

Palác v Moszne spolu

s parkem je dnes nejcennější

pamětihodností opolského

regionu. Park byl navržen

v přírodně – krajinářském stylu.

Aleja dębów czerwonych prowadzi od bra-
my z gladiatorami, poprzez aleję kasztanowców
do pałacu. Następnie przechodzi w aleję lipową
z biegnącymi po obu jej stronach symetryczny-
mi kanałami. Zwieńczeniem osi jest podstawa daw-
nego pomnika Huberta von Tiele-Wincklera. Na
dalszym planie znajduje się nekropolia byłych wła-
ścicieli Mosznej.

Wzdłuż kanałów urzekają wielobarwne aza-
lie i różaneczki. Po wschodniej stronie alei lipo-
wej chiński mostek przeprowadzi nas na staw z ma-
lowniczą Wyspą Wielkanocną, obsadzoną choi-
nami kanadyjskimi.

Bogaty drzewostan parkowy, w skład które-
go wchodzą gatunki rodzime i egzotyczne, tworzy
wspaniałe walory widokowe i ekologiczne. Wiek
drzew szacowany jest na niemal 150 lat a kilka oka-
zów dębów na ponad 300 lat. Drzewostan znajduje
się pod ścisłą ochroną konserwatora przyrody.

Najstarsze przekazy ikonograficzne pocho-
dzące z 1909 roku przedstawiają salon ogrodowy
kompozycyjnie nawiązujący do parterów rene-
sansowych ogrodów włoskich, który zlokalizowa-
ny był w miejscu dzisiejszego basenu z fontannami.
W istniejącym wówczas parku korzystano z atrakcji,
jaką była droga wodna, wiodąca po okolicznych
stawach i kanałach. Połączone w jeden system
wodny, pozwalały one z łodzi podziwiać park i jego
ciekawą roślinność, a szczególnie piękne w po-
rze kwitnienia azalie i różaneczki. Ogromne, pach-
nące krzewy przyciągają tłumy turystów i melo-
manów na Święto Kwitnącej Azalii.

Alej červených dubů vede od brány se so-
chami gladiátorů přes kaštanovou alej až k pa-
láci. Dále pak pokračuje lipovou alejí s ve-
doucími po obou stranách symetrickými kaná-
ly. Vyvrcholením této vinoucí se osy je socha
Huberta von Tiele-Wincklera. V pozadí se na-
chází nekropole – místo posledního odpočin-
ku bývalých majitelů Moszne.

Podél kanálů jsou vysazeny nádherné růz-
nobarevné azalky a rododendrony. Na východ-
ní straně lipové aleje Vás čínský most dovede
k rybníčku s malebným Velikonočním ostrovem,
osázeným kanadskými jehličnany.

Bohatý stromový park, na který se skládá
množství domácích i exotických dřevin, vytvá-
ří krásnou scenerií a má velkou ekologickou hod-
notu. Stáří stromů se odhaduje na téměř 150 let
a několik exemplářů dubů na více než 300 let.
Dřeviny jsou pod přísným dohledem ochránců
přírody.

Nejstarší ikonografické zprávy pocházející
z roku 1909 ukazují zahradní salon kompozičně
odkazující na ornamentální italské renesanční za-
hrady, který se nacházel na místě dnešního ba-
zénu s fontánami. V té době byly v parku hlav-
ní atrakcí vodní cesty vedoucí do okolních ryb-
níků a kanálů. Spojeny v jeden vodní systém,
umožňovaly návštěvníkům přímo z loďky obdi-
vovat park s jeho zajímavou vegetací, obzvláš-
tě krásně kvetoucí azalky a rododendrony. Obrov-
ské, voňavé keře lákají davy turistů a milovníků
hudby na tradiční Svátek Kvetoucí Azalie.
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W latach 1933-1935

w Jabłonkowie zbudowano

sanatorium przeciwgruźlicze.

Obecnie leczy się tu choroby

płuc i dróg oddechowych.

V letech 1933-1935 bylo

v Jablunkově postaveno

sanatorium pro nemocné na

tuberkulózu. V současné době

se zde léčí plicní nemoci

a choroby dýchacích cest.

Tato cenná architektonická památka byla
postavena ve stylu konstruktivismu podle ná-
vrhu architekta Miloše Lamla. K Sanatoriu pat-
ří i park o rozloze 37 hektarů – v jehož středu
je rozsáhlé arboretum.

Sanatorium bylo založeno na soutoku řeky
Lomné a potoka Ošetnice v nadmořské výšce 401
m. Lomná protéká parkem v délce 800 metrů a je
do dnešních dnů neodmyslitelnou součástí scenerie
parku. Sanatorium má velmi výhodnou polohu, v
objetí okolních hor, obklopené lesy. V parku mů-
žete obdivovat skupiny asi 350 druhů okrasných stro-
mů a keřů. Další zajímavostí parku je obrovský buk
s charakteristickými převislými větvemi a javor, je-
hož koruna připomíná svým tvarem houbu. V kaž-
dém ročním období můžeme v parku přihlížet mě-
nícím se barevným kompozicím exotických druhů
křovin, které otáčejí okolní rozlehlé louky. Na pra-
vé straně u hlavního vstupu do léčebny rostou růz-
nobarevné druhy smrku. Arboretum zdobí sochy Vin-
centa Makovského a Jana Třísky.

Ten cenny obiekt architektoniczny został
zbudowany w stylu konstruktywizmu według pro-
jektu architekta Miloša Lamla. W skład areału
sanatoryjnego wchodzi także park o powierzchni
37 ha – w jego centrum znajduje się rozległe
arboretum.

Sanatorium powstało u zbiegu rzeki Łom-
nej i potoku Oszetnica na wysokości 401 m
n.p.m. Łomna płynie przez park na długości 800
m i jest do dzisiaj nierozłączną jego ozdobą. Sa-
natorium jest korzystnie położone, otulone
wierzchołkami gór. Niczym mury otaczają go
lasy. W parku podziwiamy skupiska ok. 350 ga-
tunków ozdobnych drzew i krzewów. Atrakcją jest
potężny buk z charakterystycznie zwisającymi
gałęziami i klon, którego korona przypomina
kształtem grzyb. O każdej porze roku w parku
zobaczyć możemy mieniące się gamą kolorów
ciekawe kompozycje obcych gatunków krzewów,
okalających rozległe łąki. Po prawej stronie,
przed głównym wejściem do uzdrowiska, ros-
ną różnobarwne gatunki świerku.

Arboretum zdobią rzeźby Vincenta Ma-
kovskiego i Jana Třísky.
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Najstarsi ludzie nie

pamiętają, jak było

na początku. Może to gogol

– kaczka pływająca po rzekach

i stawach, a może głóg

czerwieniuśki jak korale

Karolinki kazał przodkom

nazwać tę ziemię Gogolino?

Ani nejstarší lidé si

již nepamatují, jak to bylo na

začátku. Možná gogol

– kachna plovoucí po

řekách a rybnících a možná

hloh červený jako korále

Karolinki přiměl předky

nazvat tuto zemí Gogolino?

Karolinka przywędrowała do Gogolina później. A za nią Kar-
liczek. Zaczęli budować – najpierw piece z żółtego kamienia, po-
tem dom i rodzinę... Tak im się spodobało, że mieszkają z nami
do dziś. Ich pieśń stała się hymnem Gogolina.

Tę popularną melodię zna chyba każdy mieszkaniec Polski.
Ale też w Europie piosenka o Karolince i Karliczku jest sławna. Nucą
ją Szwarne Dziołchy, dzieci w szkołach, mieszkańcy Opolszczyzny
i miast zaprzyjaźnionych. Zabrzmiała nawet na olimpiadzie w Syd-
ney.

Piosenka i stojący w sercu miasta pomnik dłuta Tadeusza Wen-
cla to symbole, kojarzące się wyraźnie z wizerunkiem małego, tra-
dycyjnego miasteczka. Karolinka i Karliczek zobowiązują miasto
do podtrzymywania tradycji. Dlatego Gogolin mianuje się stoli-
cą opolskiej pieśni ludowej. Co dwa lata zjeżdżają tu zespoły lu-
dowe z całego województwa, reprezentujące amatorski ruch ar-
tystyczny w regionie.

Pieśń nie zna granic i zbliża ludzi, dlatego na Opolskim Świę-
cie Pieśni Ludowej bawią się setki mieszkańców, gości z regio-
nu i gmin partnerskich.

Karolinka doputovala do Gogolina později. A za ní Karliczek.
Začali stavět – nejprve pece ze žlutého kamene, poté domov a ro-
dinu ... Tak se jim zde zalíbilo, že tu s námi žijí dodnes. Jejich pí-
seň se stala hymnou Gogolina.

Tuto populární melodii zná asi každý Polák. Ale také v Ev-
ropě se píseň o Karolince a Karliczku stala slavnou. Zpívají si
jí Szwarne Dziołchy, děti ve školách, obyvatelé opolského kra-
je a spřátelených partnerských měst. Zazněla i na olympijských
hrách v Sydney.

Píseň a stojící v samém srdci města pomník vytesaný Ta-
deuszem Wenclem jsou symboly jasně evokující obraz našeho
malého a tradičního městečka. Karolinka a Karliczek zavazují měs-
to k udržování a zachovávání tradic. Proto je také nazýván Gogo-
lin hlavním městem opolské lidové písně. Každé dva roky, se sem
sjíždějí folklorní soubory z celého kraje, reprezentující spolkovou
amatérskou uměleckou činnost v regionu.

Píseň nezná hranice a spojuje lidi, proto se na Opolském
Festivalu lidové písně baví stovky obyvatel, návštěvníků z regionu
a partnerských měst.
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Za czym chodzisz na

Gorola – pytają organizatorzy.

– Za kamratami, za kulturą

i folklorem na scenie oraz za

gorolskim jedzynim w budach

– odpowiadają w sondzie

internauci. Święto

przyciąga do Jabłonkowa

tysiące fanów folkloru.

Proč chodíš na

Gorola – ptají se

organizátoři – za známými

a kamarády, za kulturou

a folklorem prezentovaným

na jevišti a za gorolskou

kuchyní ve stáncích – odpovídají

v anketě návštěvníci webových

stránek festivalu. Tento folklorní

svátek láká do Jablunkova

tisíce milovníků folklóru.

Gorolski Święto to najdłuższa i najważniejsza
impreza kulturalna w zaolziańskich dziejach.

Celem była i jest prezentacja kultury ludowej,
by nie pozostała tylko zabytkiem, nie tylko echem
przeszłości, ale żywą wartością dnia dzisiejszego,
źródłem tożsamości.

Z biegiem czasu do rodzimych zespołów fol-
klorystycznych dołączyły zespoły z Czech, Moraw,
Słowacji, a połączenie Gorolskigo Święta z Ty-
godniem Kultury Beskidzkiej umożliwiło zapre-
zentowanie publiczności zespołów ludowych z ca-
łego świata.

Impreza odbywa się w pierwszy weekend sierp-
nia w Lasku Miejskim, trwa trzy dni. Program piąt-
kowy „Nie jyny z naszi dzichty” jest przeglądem in-
strumentalistów, śpiewaków i gawędziarzy. O go-
dzinie 22.00 rozpoczyna się Muzykula przy ogniu
watry.

W sobotę występują dziecięce zespoły fol-
klorystyczne. W niedzielne przedpołudnie na ryn-
ku koncertują kapele ludowe. Gorolski Święto roz-
poczyna się od korowodu, na czele którego kiedyś
jechał na siwym koniu Władysław Niedoba – Jura
spod Grónia, a obecnie korowód zespołów i wozów
alegorycznych prowadzi do Lasku Miejskiego mło-
dy góral, również na siwku, Adam Ryłko.

Gorolski Święto je nejstarší a nejdůležitější kul-
turní událostí v historii zdejšího regionu.

Cílem byla a je prezentace a propagace lido-
vé kultury, aby nezůstala pouze neživou památkou,
ozvěnou minulosti, ale aby byla živou skutečnos-
tí dnešního dne, zdroj identity.

V průběhu doby se k domácím folklorním sou-
borům a kapelám přirozené přidaly i soubory z Čech,
Moravy a Slovenska a spojení s Tygodniem Kultu-
ry Beskidzkiej – Týdnem beskydské kultury umož-
nilo pozvat a ukázat tak publiku folklorní soubory z
celého světa.

Festival se koná vždy první víkend v srpnu v
přírodním areálu Městského lesa a trvá tři dny. Pá-
teční program ”Nie jyny z naszi dzichty“ je přeh-
lídkou muzikantů, zpěváků a lidových vypravěčů. Ve
22:00 hodin začíná společné muzicírování Muzy-
kula u ohně táboráku.

V sobotu vystupují především dětské folklor-
ní soubory. V neděli dopoledne patří jablunkovské
náměstí lidovým kapelám. Gorolski Święto v neděli
zahajuje krojovaný průvod, v jehož čele kdysi jel na
šedáku slavný Władysław Niedoba – Jura spod Gró-
nia. Nyní průvod souborů a alegorických vozů vede
také na šedákovi mladý gorol Adam Ryłko.
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Jednym z najcenniejszych

walorów powiatu,

kształtowanych przez lata,

jest z pasją kultywowana

tradycja kulinarna.

Zapraszamy do

kosztowania dzieł

kulinarnej sztuki okraszonej

wielowiekową tradycją.

Lokalne imprezy kulinarne promują bogactwo
śląskich i kresowych smakowitości: krapkowicki „Kier-
masz Smaków Domowych” czy cykliczny „Dzień
Ziemniaka” w Ściborowicach. Rozwadza słynie z cy-
klicznego konkursu wypieku kołocza śląskiego.
Koła gospodyń wiejskich z pasją promują smaki krap-
kowickiej ziemi wśród mieszkańców i gości. Co-
rocznie organizowany jest „babski comber”, pieczenie
pączków czy kiszenie kapusty – przed laty natural-
ne dla każdego domostwa, dziś będące nie lada ku-
linarną atrakcją. Podczas bożonarodzeniowych i wiel-
kanocnych jarmarków prezentowane są tradycyjne
smakołyki, pachnące świąteczną, domową atmosferą.
Pyszne rogaliki św. Jacka pieczone są przy okazji od-
pustu ku czci św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Ślą-
skim. Zaś na tradycyjnych „żniwniokach” najważ-
niejszą częścią ceremonii jest przekazanie przez gos-
podarzy symbolicznego bochna chleba.

Oto przeżywamy renesans tradycyjnych potraw
regionalnych i lokalnych, które do nie tak dawna go-
ściły jedynie – jakby zawstydzone swą prostotą – na
domowych, wiejskich stołach. Dziś w wielu res-
tauracjach na terenie powiatu krapkowickiego ser-
wowane są typowe lokalne specjały.

Pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego ziemi
rodzinnej, najbliższej okolicy to hołd oddany pamięci
przodków, to akt umacniania tożsamości lokalnej,
a zarazem wspieranie rozwoju produkcji żywności
naturalnej, ekologicznej i promowanie produktów tra-
dycyjnych, zdrowych. Produkty lokalne są przygo-
towywane według receptur i metod stosowanych nie-
przerwanie od pokoleń. Gotowanie dobre, zdrowe,
ze świadomością kontynuowania lokalnej tradycji jest
Tworzeniem, jest Sztuką.
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Jednou z nejcennějších

hodnot kraje, která se

tvarovala staletími, jsou

kulinářské tradice. Neváhejte

a ochutnejte mistrovská

díla regionální kuchyně

ozdobené více než

staletou tradicí.

Místní kulinářské akce propagují bohatství slezských a pohraničních do-
brot a specialit regionální kuchyně : ”Jarmark domácích chutí“ v Krapkowi-
cích nebo cyklický ”Bramborový den“ ve Ściborowicích. Rozwadza je známá
svou soutěží v pečení tradičního slezského koláče. Spolky hospodyň s váš-
ní propagují chutě a vůně Krapkowické země mezi místními i návštěvníky re-
gionu. Každoročně se pořádá babski comber, pečení koblih nebo kvašení zelí
– před lety běžná záležitost každé domácnosti, dnes velké kulinářské lákad-
lo. Během vánočních a velikonočních jarmarků jsou prezentovány tradiční do-
broty vonící sváteční domácí atmosféru. Vynikající rohlíčky Sv. Jacka se pe-
čou u příležitosti konání poutě sv. Jacka Odrowąża v Kamieniu Śląskim. A na
tradičních ”żniwniokach“ je nejdůležitější částí obřadu předání symbolické-
ho bochníku chleba hospodářem.

Zažíváme nyní obrození tradiční regionální
kuchyně a jejich jídel, které ještě donedávna bylo mož-
né spatřit, možná díky jejich jednoduchosti, jedině
na domáckých vesnických stolech. Dnes si v mno-
ha restauracích v Krapkowickém regionu můžete ob-
jednat typické místní speciality. Uchovávání kuli-
nářského dědictví rodné země je poctou památce

předků, slouží rovněž k posílení místní identity a zá-
roveň k podpoře organické ekologické potravinářské
výroby a k propagaci zdravých a tradičních výrobků.
Místní regionální výrobky jsou připraveny podle re-
ceptur a metod používaných nepřetržitě po celé ge-
nerace. Vařit dobře, zdravě, s vědomím, že tím na-
vazuji na místní tradice je tvořením, je uměním.
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Kto jeszcze nie zakosztował

słynnego miodu pitnego

– okolicznej mioduli,

koniecznie musi zawitać

w jabłonkowskie strony.

Smak niepowtarzalny,

a gospodarze gościnni.

Wszelkie smaki regionalne

najpełniej prezentowane

są podczas tradycyjnego

Gorolskiego Święta.

O kuchni ludowej, czyli o tym, co trafiało na
stoły na Ziemi Jabłonkowskiej, od wieków decy-
dował charakter produkcji rolniczej.

Na terenach nizinnych uprawiano wszystkie ro-
dzaje zbóż, kapustę, rośliny strączkowe, owoce. W
górskich rejonach głównym źródłem utrzymania była
hodowla bydła i owiec. Spożywano tutaj swojskie
wyroby: mleko, masło, bryndzę, a podstawę więk-
szości posiłków stanowiła kapusta i ziemniaki.

Do najbardziej typowych lokalnych specjałów
góralskich należą placki ziemniaczane ze skwarkami,
pieczone na blasze. Po dziś dzień w okolicy Jab-
łonkowa przyrządza się tradycyjnie „bachora” i bi-
gos. Mięso było tu pożywieniem świątecznym. Ma-
rynowano je, wędzono, wekowano. Beskid cieszyński
znany jest z hodowli owiec, które przez wieki do-
starczały serów, mięsa baraniego i jagnięcego. W
lokalnej kuchni dominują jednak po dziś dzień da-
nia bezmięsne. Regionalne produkty spożywcze na-
być można na wszystkich imprezach kulturalnych
i rzemieślniczych, organizowanych cyklicznie w Jab-
łonkowie, Mostach, Łomnej, Koszarzyskach oraz za-
mówić w Góralskim Centrum Informacji Turystycznej
w Mostach koło Jabłonkowa.

Domikot: gęsta zupa z ziemniakami ugoto-
wanymi z liśćmi laurowymi, z grzybami i czymś ze
świniobicia, dodawano też wodę z kiszonej kapu-
sty, garść samej kapusty, a na koniec zupę za-
gęszczano zasmażką lub jajkiem roztrzepanym z
mąką. Zupa z zakwasu smakowała podobno jak wino
i była przygotowywana z zakwasu, jaki pozostał z pie-
czenia chleba. Rozgotowywano go w wodzie i za-
gęszczano śmietaną. Bryja była gotowana ze świe-
żych, rozgotowanych owoców zagęszczonych mąką
ze śmietaną i doprawiana cukrem. Innymi często
przyrządzanymi zupami były czosnkowa, grocho-
wa, grzybowa.

Podstawę wyżywienia stanowiły ziemniaki, któ-
re zastępowały chleb i były spożywane codziennie.
Placki ziemniaczane po usmażeniu polewano
śmietaną. Inny rodzaj to placki z ziemniaków,
mąki, mleka i jajek pieczone na liściach kapusty,
polane smażoną słoniną, śmietaną lub posypane bia-
łym serem, a w bogatszych rodzinach orzechami lub
piernikiem. Ciasto ziemniaczane pieczone na bla-
sze było znane jako brutwaniok. Jeśli w brytfannie
układało się na dole warstwę ziemniaków, potem
warstwę kapusty z pieprzem i na wierzchu warstwę
ziemniaków – to był kapušnik (kapušnok), a gdy do
ciasta ziemniaczanego dodawano śliwki, powsta-
wała copa, którą polewano śmietaną.
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Kdo nikdy neochutnal

slavnou medovinu

– místní miodulu, musí

určitě navštívit

Jablunkovsko. Jedinečná

chuť a pohostinní domácí.

Všechny chutě regionu

však nejlépe a naplno

vychutnáte během

tradičního Gorolskigo

Święta.

O lidové kuchyni, to znamená o tom, co bylo
na stole a co jedli obyvatelé Jablunkovska od sta-
letí rozhodoval typ zemědělské výroby.

Na nížinách se pěstovaly všechny druhy obi-
lovin, zelí, luštěniny, ovoce. V horské oblasti byl
hlavním zdrojem obživy chov dobytka a ovcí. Jed-
ly se zde specifické pokrmy: mléko, máslo,
brynza a základem většiny zdejších jídel bylo zelí
a brambory.

Mezi typicky místní pokrmy patří bramboro-
vé placky se škvarkami, pečené na tálu. Do dneš-
ního dne se v okolí Jablunkova připravují tradiční
”bachora“ a bigos. Maso zde bylo slavnostním jíd-
lem. Marinované, uzené nebo zavařené. Těšínské
Beskydy jsou známy chovem ovcí, který po stale-
tí poskytoval místním lidem sýr, skopové a jehně-
čí maso. V místní kuchyni však do dnešního dne
dominují bezmasá jídla. Regionální potravinářské
výrobky je možné zakoupit na všech kulturních ak-
cích pravidelně pořádaných v Jablunkově, Mostech,
Lomné, Košařiskách nebo si je můžete objednat v
Turistickém informačním centru v Mostech u Jab-
lunkova.

Trocha kulinářské historie: hlavním jídlem bě-
hem dne byla často pouze polévka. Vařila se hus-
tší, aby zasytila hlad a dodala potřebnou sílu. Mezi
nejznámější a zároveň nejčastěji stolované patří ka-
puśnica – polévka z kyselého zelí, do které se, po-
kud bylo, přidávalo třeba nožku ze zabíjačky nebo
kůžičku slaniny. Domikot: hustá polévka s vařeným
bramborem, bobkovým listem, s houbami a něčím
ze zabíjačky, přidávala se také voda z kyselého zelí,
hrst samotného zelí a na konec se polévku zahus-
tilo jíškou nebo rozšlehaným vejcem s moukou. Po-
lévka z kvásku prý chutnala jako víno a byla přip-
ravovaná z kvásku, který zbyl z pečení chleba. Ten
se rozvařil ve vodě a zahustil smetanou. Bryja se va-
řila z čerstvého rozvařeného ovoce, to se zahusti-
lo moukou se smetanou a dochutilo cukrem. Dal-
šími často podávanými polévkami byly česnekač-
ka, hrachovka nebo houbová.

Základní surovinou byly brambory, které na-
hrazovaly chléb a jedly se denně. Bramborové plac-
ky se po usmažení polévaly smetanou. Jiný druh
bramborových placek se pekl na zelných listech, do
těsta se přidávalo kromě brambor, mouka, mléko
a vejce, placky se pak mohly ozdobit smaženou sla-
ninkou, smetanou nebo tvarohem, a v některých bo-
hatších rodinách je podávali ještě s vlašskými oře-
chy nebo perníkem. Bramborové těsto pečené na
plechu byl známo jako brutwaniok. Když se do pe-
káče uložilo dolů vrstvu brambor, pak vrstvu zelí
ochuceného pepřem na vrch opět vrstvu brambor,
byl to kapuśnik (kapuśniok), a po přidání švestek
do bramborového těsta, vznikla copa, kterou se po-
lévalo smetanou.
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W wodzie jest

zdrowie – mawiał

bawarski ksiądz

Sebastian Kneipp.

Ve vodě je

zdraví – říkával

bavorský kněz

Sebastian Kneipp.

Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Se-
bastianeum Silesiacum „Caritas” Diecezji Opolskiej został
utworzony w odrestaurowanych wnętrzach przyzamkowych staj-
ni w Kamieniu Śląskim. Specjalnością tego nowoczesnego
i jedynego w Polsce sanatorium leczącego zgodnie ze wska-
zówkami bawarskiego księdza jest hydroterapia. Wykorzystuje
się tu naturalne zasoby miejscowej wody oligoceńskiej oraz
własne uprawy ziół.

Ośrodek ulokowany w jednej z najpiękniejszych wsi
Opolszczyzny stał się znaczącym centrum hydroterapii na ma-
pie Polski.

Rekreačně – rehabilitační centrum Sebastianeum Sile-
siacum ”Caritas“ Opolské Diecéze vzniknul v zrekonstruovaných
interiérech zámeckých stájí v Kamieniu Śląskim. Specialitou to-
hoto moderního a jedinečného sanatoria v Polsku, kde se léčí
v souladu s pokyny bavorského kněze, je hydroterapie. Využí-
vá se zde přírodních zdrojů místní oligocenní vody a originál-
ní kombinace bylin.

Středisko, jež najdeme v jedné z nejkrásnějších vesnic Opol-
ského kraje, se stalo významným centrem hydroterapie na mapě
Polska.
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W okolicy Jabłonkowa

z roku na rok przybywa

miejsc oferujących

zabiegi relaksacyjne.

V okolí Jablunkova

rok od roku přibývá míst,

která nabízejí relaxační

procedury.

Są one położone w miejscowościach pod-
górskich. Warto się w te okolice wybrać na wee-
kendową wycieczkę po zdrowie. W ośrodku poło-
żonym przy rezerwatach Kiczmol i Mionsz znajdu-
je się Wellness Hotel „Pod Kycmolem”. Tu też ofe-
rują „Kneippowy chodnik”, podobnie jak w Kamie-
niu Śląskim. A po zabiegach albo po forsownej wy-
prawie w góry – jest okazja wypróbować oryginal-
nego piwa warzonego w hotelowym browarze.

Hotel Vitality w Wędryni to nowoczesny ośro-
dek wypoczynkowo-konferencyjny o wielofunkcyj-
nym charakterze i oryginalnej infrastrukturze. Wy-
jątkową atrakcją jest tu podwodny barek czy wellness
urządzony na dachu, z widokiem na niebo.

Także liczne hoteliki i pensjonaty, które turys-
ta napotka podczas swoich wędrówek po ziemi jab-
łonkowskiej oferują mini-spa, wkomponowane w ar-
chitekturę gościnnych pokoi.

Nacházejí se v podhorských oblastech.
Stojí za to se na tato místa vydat a udělat si ví-
kendový výlet za zdravím. Vedle přírodních re-
zervací Kyčmol a Mionší můžete nalézt Wellness
Hotel ”Pod Kyčmolem“. Zde také nabízejí
”Kneippův chodník“, stejně jako v Kamieniu Ślą-
skim. A po procedurách nebo po náročném vý-
letu do hor se doporučuje vyzkoušet originální
pivo vařené v hotelovém pivovaru.

Hotel Vitality ve Vendryni je moderním re-
laxačně-konferenčním centrem víceúčelového
charakteru a s originální infrastrukturou. Unikátní
atrakcí je podvodní bar nebo wellness umístě-
ný na střeše hotelu, s výhledem na oblohu. Také
četné malé hotely a penziony, na něž turisté na-
trefí během svého putování po Jablunkovsku, na-
bízejí mini – spa služby přímo v pronajímaných
pokojích.
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1.5. – XXXI Krapkowicki Bieg Uliczny
3-5.5. – Dni Krapkowic
8-9.6. – II Krapkowicki Piknik Odrzański
30.8. – Zakończenie Lata
25-26.8. – Gminne Dożynki
19-20.12. – II Krapkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy

Gmina Walce
18-19.5. – Dni Walec
14-15.9. – Dożynki Gminne
16-17.11. – XXII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych TKSN

Gmina Zdzieszowice
18-19.5. – IV Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego
w ramach Dni Rozwadzy
15-16.6. – Dni Zdzieszowic

Gmina Gogolin
25-26.5. – Festiwal Opolskiego Święta Pieśni Ludowej
– międzynarodowy festiwal folklorystyczny z Karolinką
27-28.7. – XXIII Dni Gogolina; VII Festiwal Kołocza Śląskiego;
Festyn „Po zdrowie i uśmiech do ks. Kneippa”
17-18.8. – Jarmark Odpustowy Ku Czci Św. Jacka;
V Międzynarodowe Mistrzostwa Rzutu Kamieniem
1-2.9. – Gminne dożynki

Gmina Strzeleczki
marzec – Babski comberimpreza karnawałowa dla kobiet
„Gminny Konkurs Kroszonkarski w Strzeleczkach”
wrzesień, październik – Gminne Dożynki
11.11. – Dzień Świętego Marcina
grudzień – Jarmark Adwentowy

Imprezy o zasięgu powiatowym:
marzec/kwiecień – Środa Żurowa i kiermasz świąteczny
styczeń – koncert noworoczny

Bukovec
únor – Kympa Cross Cup – netradiční lyžařské závody
srpen – Den obce aneb Plackový festival
září – Pekoč Cup – závody traktorů domácí výroby

Bystřice
27.4. – Bystřický máj – Majówka – tradiční společenská akce
25.5. – Bystrzicki Zlot – festival populárních kapel
22.6. – Mezinárodní svatojánský folklórní festival
31.8. – Den obce Bystřice

Dolní Lomná
5.-6.7. – Festival Na pomezí – folkový festival
13.7. – Vozatajské závody
14.-15.9. – Slezské dny,
mezinárodní přehlídka folklórních souborů
5.10. – IV. Euroregionální podzimní jarmark – ukázka tradičních
řemesel, trh s domácími výrobky, trh domácích zvířat
27.7. – Fotbalový turnaj o pohár starostky obce Dolní Lomná

Horní Lomná
5.5. – Pouť v Salajce – mše svatá v kostele sv. Kříže,
průvod z Jablunkova
8.9. – Pouť v Salajce – mše svatá v kostele sv. Kříže

Hrádek
6.4. – Běh Hrádkem – každoroční běžecké závody pro veřejnost
20.4. – Den Země
1.6. – Den Dětí – soutěže a hry pro děti, chata Hrádek
17.8. – Slavnosti Belka – den obce Hrádek

Hrčava
únor – Hrčavské ostatky
5.7. – Pouť sv. Cyrila a Metoděje
srpen – Mezinárodní mše svatá na Trojmezí
– setkání věřících z Česka, Polska a Slovenska
listopad – Den obce Hrčava – Gajdyfest – Hrčavské stejkobraní
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12.5. – Silniční běh Jablunkovem „Memoriál K. Szotkowského“
31.5. – Jackové dětem – folklórní festival dětských souborů
13.-14.7. – Dny města Jablunkova – koncerty, jarmark
2.-4.8. – Gorolski Święto
– 66. ročník mezinárodního folklórního festivalu
13.9. – Jabkový den – zábavné odpoledne pro celou rodinu
28.9. – Běh na Gírovou – běžecké závody

Košařiska
11.5. – Beskydské kotlíky – mezinárodní gulášový festival
18.5. – Miyszani łowiec
– tradiční obřad vyhánění ovcí na pastvu, jarmark
29.6.-6.7. – Pálení milíře – ukázka pálení uhlí, semináře, přednášky
28.7. – Pouť sv. Anny na Kozubové
– mše svatá v kapli sv. Anny
30.8.-1.9. – Rozsod – tradiční návrat ovcí ze salaše
21.9. – Mistrovství gorolů ve stříhání ovcí
26.10. – Deptání kapusty

Mosty u Jablunkova
7.6. – Den s hasiči
7.-28.6. – 100 let hasičů v Mostech, výstava v dřevěnce
27.-28.7. – Řezbářská soutěž na Grůni
10.8. – Vatra vzájemnosti na Polomu
– mezinárodní setkání turistů z ČR, SR a PL
17.8. – Neznáme se? Poznejme se? – den obce
17.8. – Traktoriáda a offroadové závody
– tradiční soutěž traktorů domácí výroby
12.-13.10. – Pouť sv. Hedviky
29.12. – Běh na Skalku – tradiční běh do vrchu

Návsí
září – Dožínky

Nýdek
20.7. – Bierfest – tradiční pivní slavnosti
6.10. – Kiermasz – pouťový den

Písečná
20.4. – Den Země
14.7. – Hasičská soutěž – soutěž v požárním útoku

Vendryně
4.5. – Jarní Vendryňský Wandr – tradiční turistický pochod
28.7. – Slezský dřevorubec – řezbářská soutěž
24.8. – Vendryňský letní karneval
– den obce, zábava, hudební vystoupení
22.-23.11. – Dílny umělecké tvořivosti – vánoční dílny
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