
Kedvcsináló a Sziléziai Beszkidekbe szervezett úthoz. 
2016. aug. 11-14. 

 
 

Lengyelországnak azon részére megyünk 2016-ban, ahol 11 évvel ezelőtt már jártunk. Természetesen nem teljesen azonos a 
program, hiszen 4 napra megyünk és nem 3-ra, az útvonal is kicsit más lesz. A társaság is megváltozott: 2005. évi utazók 
közül most csupán 5 fő jelentkezett. (akkor az egyesület csak szerveződőben volt, ma már sokkal többen vagyunk, akkor még 
nem ez volt a tagság) 
Remélhetően más lesz az időjárás is: akkor ősszel voltunk, esős, borongós, ködös időben, most, augusztusban  inkább az 
ellenkezője fenyeget, a meleg! 
 
A Szilézai Beszkidekbe, a Sziléziai Vajdaság délkeleti csücskébe látogatunk. Szilézia hányatott sorsáról majd útközben 
beszélünk.  

      
Utunk során átmegyünk a Felvidéken, átvágjuk a Kis-Fátra hegységet, érintjük a gyönyörű Vág völgyet.  

 Terveink szerint meglátogatjuk Sztrecsnó várát,  

 .   
ahonnan gyönyörű a kilátás a Vág völgyére 
 
Utazunk a Kiszuca folyó völgyében,  Csaca után a Jablunkai hágón lépjük át a szlovák-cseh határt. Nagyon kicsit utazunk 
csak Csehországban, hiszen Cieszyn városánál átmegyünk Lengyelországba. 
Megállunk a városkában, a „lengyel Velencében”, melyet a versailles-i békeszerződés ugyanúgy kettévágott, mint 
Magyarország esetében pl. Komáromot. A várdomb alján a klasszicista Habsburg-kastélyt, 

 



a Várdombon a Szent Miklós körtemplomot, a közelben álló Piast-bástyát,  

 
a gótikus vár maradványát nézzük meg.  És természetesen lenézünk a kilátóerkélyről a cseh Tesinre. 

 Besétálunk a Rynekre,  
gyönyörködünk a klasszicista Városházában, az Arany Szarvas szálló épületében, a templomokban. Elmegyünk a Három 
testvér kútjához, mely a várost 810-ben megalapító testvéreknek, III. Leszkó fejedelem fiainak (Bolkó, Lszkó, Czeskó) állít 

emléket.   
 
Ustron következik, egy üdülőváros, síparadicsom a Beszkidek bejáratában, a Wistula völgyében. 

   
 
A szállásunk a Jawor szállóban lesz, innen gyönyörű a kilátás a városra, a Czantoria hegyre.   

  Fölmegyünk ülőlifttel a Czantoriára, a bátrabbak kipróbálhatják a nyári bobpályát is. 
 
Wisla hasonlóan üdülőhely a hegyek között, mint Ustron. Itt megnézzük a Beszkidek múzeumot, amely az itteni gorálok  



életéről, néprajzáról szól    , esetleg a híres síugró, Malysz múzeumát is.  
 
Istebna és Koniakow falvak következnek:  meglátogatjuk a Természetvédelmi Oktató Központot, Jan Kawoluk „kunyhóját”  

,   ahol hangszerbemutatóban is részünk lesz. Koniakow a csipkekészítéséről világhírű: 

  Magyarországon is látható volt a világ legnagyobb csipkéje, amit itt készítettek. De mostanában a 
horgolt, szexis csipkebugyikkal szereznek hírt.) Bízunk a szép időben, mert a környék nagyszerűen áttekinthető a magaslaton 
levő falvakból!  
 

    
 
Meglátogatjuk Bielsko Bialát, a környék legnagyobb (és leggazdagabb) városát 

, ahol megnézzük a város legfőbb nevezetességét, a Sułkowski 

hercegek középkori várát.         
A XIV. századi, gótikus Szent Szaniszló-templom, valamint a XVII. századi Szent Borbála-fatemplom az egyházi építészeti 
emlékek közé tartozik. 



A város szülötte egyébként Schickedanz Albert, német származású magyar építész,  az eklektikus építészet jeles képviselője, a 
Millenniumi emlékmű, a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum tervezője. 
 
Legtávolabbi célpontunk Pszczyna lesz, mely erdők sűrűjében fekszik. Itt az eredetileg gótikus kastélyt nézzük meg.  

   A kastély melletti skanzenben meglepetés is érhet bennünket!  
 

  
 
Érintjük Szczyrk és Zywiec 
 

   városát is.  
 
A Felvidéken terveink szerint megállunk Besztercebányán ez rövid városnézésre.  

        
 
Természetesen itt csak nagyon röviden tudtuk összefoglalni a látnivalókat, a programot. Valóban csak kedvcsinálónak 
szántuk!  
 
 


