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ISTEBNA
I stebna to gmina położona na obszarze województwa śląskiego, w południowej części 

Polski. W skład gminy leżącej zgodnie z nową regionalizacją Karpat w Międzygórzu 
Jabłonkowsko-Koniakowskim i od północy w Beskidzie Śląskim – wchodzą trzy wsie: 

Istebna, Jaworzynka i Koniakowów, które często łącznie określa się mianem „Beskidzkiej 
Trójwsi”. Gmina od strony północnej sąsiaduje z miejscowością wypoczynkową Wisłą, od 
zachodu z Republiką Czeską, a od południa ze Słowacją. Miejsce, gdzie zbiegają się grani-
ce: polska, czeska i słowacka nazywa się powszechnie „Trójstykiem”. 
Gmina Istebna położona jest na obszarze historycznego Księstwa Cieszyńskiego, którym 
najpierw władali śląscy Piastowie, a od II połowy XVII wieku – Habsburgowie. Pierwszymi 
mieszkańcami wsi byli przybysze ze Śląska Cieszyńskiego oraz pasterze wołoscy.
Istebna jest jedną z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscowości Beskidu Ślą-
skiego. Kontakt z naturą, historią i lokalną kulturą przyciąga w te okolice przyjezdnych 
z całego kraju i z zagranicy. Atrakcyjności regionowi dodaje bogata sieć szlaków turystycz-
nych oraz nowoczesna baza turystyczna, rekreacyjna i sportowa. Latem odwiedzający 
Istebną mogą wybrać się do kompleksu sportowego Base Camp Istebna na paintball lub 
trening w parku linowym, Parku Wodnego Olza z krętą zjeżdżalnią, sztuczną, rwącą rzeką, 
wodospadami i grotą skalną lub skorzystać z oferty Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego 
Istebna Zaolzie, gdzie do dyspozycji amatorów aktywnego wypoczynku jest m.in. siłownia, 
ścieżki nordic walking, pamptrack oraz boisko do gry w piłkę. W Istebnej działa także ofe-
rująca naukę jazdy konnej Stajnia Las.
Zimową atrakcją Istebnej są dwa nowoczesne ośrodki narciarskie – Kompleks Zagroń 
Istebna oraz Złoty Groń, wyposażone w wyciągi kanapowe, którym towarzyszą: bogata 
oferta wypożyczalni sprzętu narciarskiego i snowboardowego oraz szkół jazdy, a także 
specjalne strefy dla dzieci. Dwa mniejsze wyciągi narciarskie znajdują także w Koniakowie, 
są to Szus i Szańce. Dla amatorów biegówek są natomiast malownicze, a zarazem wypo-
sażone w nowoczesny system naśnieżania Trasy Narciarskie Kubalonka.
Gmina Istebna słynie z kultywowania rękodzieła – koronek, rzeźb, haftów, snycerki. Do za-
poznania się z lokalną kulturą i sztuką zapraszają liczne galerie, pracownie, czy ekspozycje, 
często urządzone w prywatnych domach mieszkańców gminy. 
Spotkanie z istebniańską tradycją, folklorem i gwarą umożliwiają liczne festiwale, przeglądy 
i wydarzenia cykliczne. Istotnym elementem istebniańskiej codzienności jest ponadto pa-
sterstwo oraz przeżywające swój renesans budownictwo drewniane. 
Z Istebną związanych jest szereg postaci reprezentujących świat kultury, sztuki i sportu.
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Gmina Istebna leží ve Slezském vojvodství v jižní části Polska. V souladu s novým 
geografickým členěním Karpat se nachází v Jablunkovském mezihoří a její severní 
část ve Slezských Beskydech. Tvoří ji tři vesnice: Istebna, Jaworzynka a Koniaków, 

které jsou často nazývané „Beskydská trojvesnice”. Gmina na severu sousedí s rekreační 
obcí Wisła, na západě s Českou republikou a na jihu se Slovenskem. Místo, ve kterém se 
setkávají polská, česká a slovenská hranice je běžně nazývané „Trojmezí”.
Gmina Istebna se nachází na historickém území Těšínského knížectví, ve kterém na za-
čátku vládli slezští Piastovci a od 2. poloviny 17. století Habsburkové. Prvními obyvateli 
vesnice byli přistěhovalci z Těšínského Slezska a kočovní valašští pastevci.
První zmínky o Istebné pocházejí z 2. poloviny 16. století, o Jaworzynce – z poloviny 17. sto-
letí a o Koniakowě z konce 17. století.
Istebna je jednou z  turisty nejnavštěvovanějších obcí ve Slezských Beskydech. Kontakt 
s přírodou, historie a místní kultura zde lákají návštěvníky z celé země a ze zahraničí. Atrak-
tivnost této oblasti zvyšuje hustá síť turistických stezek, a taky moderní rekreační a spor-
tovní zázemí. V létě mohou návštěvníci hrát paintball ve sportovním komplexu Base Camp 
Istebna nebo trénovat v  lanovém parku, využít Vodní park Olza s  klikatým toboganem, 
umělou prudkou řekou, vodopády a skalní jeskyní nebo nabídku Sportovně-rekreačního 
komplexu v části Zaolzie. V tomto komplexu mají milovníci aktivního oddychu k dispozici 
například posilovnu, trasy pro severskou chůzi, pamptrack a fotbalové hřiště. V  Istebné 
funguje taky jezdecké středisko Stajnia Las, které nabízí výuku jízdy na koni.
V zimní sezóně lákají turisty dvě moderní lyžařská střediska – komplex Zagroń Istebna 
a Złoty Groń, ve kterých čekají: vleky, půjčovny lyžařských a snowboardových potřeb se 
širokým sortimentem a lyžařské školy, včetně speciální nabídky pro děti. Další dva menší 
lyžařské vleky, Szus a Szańce, se nacházejí v Koniakowě. Pro nadšence běžeckého lyžování 
jsou připraveny malebné a současně moderním zasněžovacím systémem vybavené bě-
žecké trasy v průsmyku Kubalonka.
Gmina Istebna je známá stálé živou tradicí lidové rukodělní výroby – krajek, soch, výšivek 
a vyřezávání do dřeva. Seznámit se s místní kulturou a uměním umožňují mnohé galerie, 
dílny a výstavní centra, které jsou často zřízeny v soukromých domech zdejších obyvatel.
Příležitosti k setkávání se s místní tradicí Istebné, s jejím folklórem a nářečím jsou mnohé 
festivaly, přehlídky a pravidelně organizované akce. Důležitou složkou zdejší každoden-
nosti je taky pastevectví a obnovující se dřevěné stavitelství.
S Istebnou jsou spojeny mnohé osobnosti ze světa kultury, umění a sportu.
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 Kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza

Kostel Dobrého pastýře
1

Kościół pw. Dobrego Pasterza powstał z końcem XVIII wieku nieopodal miejsca, gdzie 
wcześniej stał niewielki kościół z drewna, wzniesiony w okresie pobytu w Istebnej Leopol-
da Tempesa. Był on misjonarzem jezuickim, który prowadził wśród górali katechizację, 
dając się poznać jako gorliwy duszpasterz.
Wewnątrz kościoła warto zwrócić uwagę na barwne polichromie, które stworzył Jan Wała-
cha oraz Ludwik Konarzewski senior i jego uczniowie. Jan Wałach jest też autorem znajdu-
jącego się w ołtarzu głównym obrazu Dobrego Pasterza. Bogata nastawa ołtarzowa i bar-
dzo oryginalna, przepełniona regionalnymi inspiracjami kaplica boczna to dzieło dwóch 
pokoleń rodziny Konarzewskich.

Kostel Dobrého pastýře vznikl koncem 18. století na místě staršího malého dřevěného 
kostela, který byl postaven v období, kdy v Istebné bydlel Leopold Tempes. Byl to jezuitský 
misionář, který v období protireformace mezi horaly propagoval katolicizmus a byl zná-
mým horlivým duchovním pastýřem.
V interiéru kostela jsou pozoru hodné barevné nástěnné malby vytvořené Janem Wała-
chem, Ludwikem Konarzewským starším a jeho žáky. Jan Wałach je rovněž autorem obra-
zu Dobrého pastýře, nacházejícího se na hlavním oltáři. Bohatě zdobený oltářní nástavec 
a velmi originální boční kaple plná regionálních inspirací jsou dílem dvou generací rodiny 
Konarzewských.

43-470 Istebna Centrum 67; +48 33 855 60 30; dobrypasterz-istebna.pl  



Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce
Farní kostel Povýšení svatého Kříže v průsmyku Kubalonka

2

Drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany został w  II połowie 
XVIII  wieku w Przyszowicach niedaleko Gliwic. Do Istebnej przeniesiony został  w latach 
50. XX wieku. Do 1967 roku świątynia pełniła funkcję muzeum, gdzie gromadzone były eks-
ponaty sztuki sakralnej z terenu Górnego Śląska. Z oryginalnego wyposażenia zobaczyć 
można XVIII-wieczny barokowy ołtarz główny oraz ambonę z wizerunkami Ewangelistów 
powstałą pod koniec XVII wieku. Kościół jest przystankiem na Szlaku Architektury Drewnia-
nej Województwa Śląskiego.

Dřevěný kostel Povýšení svatého Kříže byl postaven v II. polovině 18. století v obci Przys-
zowice u Gliwíc. Do Istebné byl přenesen v 50. letech 20. století. Do roku 1967 působilo 
v  tomto chrámu muzeum, ve kterém byly shromážděny exponáty sakrálního umění z úze-
mí horního Slezska. Z původního mobiliáře se zachovaly: barokní hlavní oltář z 18. století 
a kazatelna se zobrazeními evangelistů, která vznikla na sklonku 17. století. Kostel je za-
stávkou na Stezce dřevěné architektury Slezského vojvodství.

43-470 Istebna Kubalonka 1100; +48 33 855 70 54  

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce
Farní kostel Panny Marie Fatimské v části Stecówka

3

Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej wzniesiony został w roku 1957 przez miejscowych cieśli.
Świątynia w wyniku pożaru w grudniu 2013 roku uległa niemal kompletnemu zniszczeniu. 
Niemal natychmiast przystąpiono do jej odbudowy i dziś służy mieszkańcom i turystom 
odwiedzającym ten piękny zakątek. 
Coroczną tradycją, znajdującej się na Szlaku Architektury Drewnianej świątyni, są od lat or-
ganizowane Czuwania Fatimskie. Od maja dopaździernika parafianie oraz goście gromadzą 
się tu na nocnej modlitwie, aby w ten sposóbupamiętnić rocznice Objawień Fatimskich.

Kostel Panny Marie Fatimské byl postaven v roce 1957 místními tesaři. Chrám byl téměř 
úplně vypálen v důsledku požáru, který ho postihl v prosinci 2013. Bezodkladně se začala 
jeho rekonstrukce a dnes slouží obyvatelům a turistům navštěvujícím toto hezké zákoutí. 
Tradice spojenou s tímto chrámem, nacházejícím se na Stezce dřevěné architektury, jsou 
každý rok organizovány tzv. fatimské noční bdění. Od května do října se farníci a návštěv-
níci shromažďují zde na nočních modlitbách, aby tímto způsobem slavili výročí zjevení 
Panny Marie ve Fatimě.

43-470 Istebna Stecówka 955; tel. +48 33 855 52 59; +48 795 196 955;  
parafiastecówka.pl  
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Kościół filialny pw. św. Józefa na Mlaskawce
Filiální kostel sv. Josefa v části Mlaskawka 

4

Ten niewielki drewniany, jednonawowy ko-
ściółek o konstrukcji zrębowej należy do Pa-
rafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Steców-
ce. Pierwotnie znajdował się w Jaworzynce 
na Trzycatku, gdzie wzniesiono go w latach 
1947-1948, jako wotum za przetrwanie II woj-
ny światowej, a patronką jego była natenczas 
Matka Boża Frydecka. W związku z planowaną 
budową nowej murowanej świątyni, w 1996 
roku dotychczasową drewnianą rozebrano 
i przeniesiono na teren Mlaskawki. 
Cechą wyróżniającą wnętrze kościoła są bo-
gate zdobienia w drewnie. Podczas wizy-
ty w  świątyni uwagę zwraca również obraz 
z wizerunkiem św. Józefa z Dzieciątkiem oraz 
krucyfiks. Kościół jest przystankiem na Szlaku 
Architektury Drewnianej Województwa Ślą-
skiego.

Tento malý dřevěný srubový kostelík patří k farnosti Panny Marie Fatimské v části Stecówka. 
Původně byl v letech 1947-1948 postaven v části Jaworzynky nazývané Trzycatek a zasvě-
cený frýdecké Panne Marii, jako poděkování za záchranu během 2. světové války. V sou-
vislosti s plánovanou výstavbou nového zděného chrámu byl v roce 1996 dřevěný chrám 
rozebraný a přenesený do Mlaskawky. 
Interiér kostela se vyznačuje bohatou řezbářskou výzdobou. Během návštěvy chrámu 
poutají pozornost obraz sv. Josefa s dítětem a kříž. Kostel je zastávkou na Stezce dřevěné 
architektury Slezského vojvodství.

Kościół ewangelicko-augsburski w Istebnej 
Evangelicko-augsburský kostel v Istebné 

5

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Istebnej „na Kurzyszowskim” jest jedynym luterańskim 
kościołem w Gminie Istebna. Inicjatorem i realizatorem jego budowy był ówczesny pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nawsiu k/Jabłonkowa ks. Karol Krzywoń. Bryłę 
kościoła zaprojektował inż. arch. Tadeusz Michejda (1895-1955) z Katowic. Pracami budow-
lanymi kierował inż. Jerzy Grycz (1892-1986) z Cieszyna. Uroczystość poświęcenia kamienia 
węgielnego pod kościół miała miejsce dnia 7 sierpnia 1927r. Wewnątrz kościoła, w nastawie 
ołtarzowej znajduje się obraz pt. „Jezus Chrystus w Getsemane”, autorstwa artysty malarza 
Czesława Kuryatto (1902-1951) z Wisły. Kościół Luterański w Istebnej od 1967 roku służy 
jako kościół parafialny dla ewangelicko-augsburskiej wspólnoty w gminie Istebna.

Evangelicko-augsburský kostel v části Istebné zvané „na Kurzyszowskim” je jediným lute-
ránským kostelem na území obce Istebna. Iniciátorem a realizátorem jeho výstavby byl 
tehdejší farář Evangelicko-augsburské farnosti v Návsí u Jablunkova kněz Karol Krzywoń. 
Tvar kostela navrhl Ing. architekt Tadeusz Michejda (1895-1955) z Katovic. Stavbyvedou-
cím byl Ing. Jerzy Grycz (1892-1986) z Cieszyna. Slavnost posvěcení základního kamene 
kostela se uskutečnila dne 7. srpna 1927. Uvnitř kostela se v oltářním nástavci nachází 
obraz „Ježíš Kristus v Getsemanské zahradě“, kterého autorem je umělecký malíř Czesław 
Kuryatto (1902-1951) z Wisły. Luteránský kostel v Istebné je od roku 1967 farním kostelem 
pro evangelicko-augsburskou obec, jež žije ve gmině Istebna.

43-470 Istebna 1023; tel. +48 502 263 953;  
istebna@luteranie.pl; istebna.luteranie.pl  
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Park Pawła Stalmacha
Park PawłaStalmacha

6

Niewielki Park im. Pawła Stalmacha odnajdziemy w pobliżu kościoła pw. Dobrego Pasterza 
w samym centrum Istebnej. Na terenie parku rośnie starodrzew lip, kasztanowców i so-
sen. W jego centralnej części stoi pomnik patrona, postawiony w 1924 roku z inicjatywy 
księdza Emanuela Grima, proboszcza istebniańskiej parafii, pisarza i poety. Paweł Stal-
mach był głównym inicjatorem i założycielem Macierzy Szkolnej – organizacji powołanej 
pod koniec XIX wieku. Miała ona na celu walkę z germanizacją i krzewienie polskości na 
terenie Ziemi Cieszyńskiej. 
W parku odnaleźć można również usytuowaną w miejscu nieistniejącego już kościoła 
drewnianego Figurę Matki Bożej, którą w II połowie XIX w. zakupił ówczesny proboszcz 
ks. Antoni Minster, a także pomnik z pamiątkową tablicą poświęconą słynnemu himalaiście 
Jerzemu Kukuczce, który zginął w Himalajach podczas wejścia na Lhotse w 1989 roku. 

Malý Park Pawła Stalmacha se nachází v sousedství kostela Dobrého pastýře přímo v cen-
tru Istebné. V parku rostou staré lípy, kaštany a borovice. Uprostřed parku stojí pomník 
patrona, který byl postaven v roce 1924 na podnět kněze Emanuela Grima – autora mj. 
básní inspirovaných místními zvyky a beskydskou přírodou. Paweł Stalmach byl hlavním 
iniciátorem a zakladatelem Školní matice – organizace zřízené koncem 19. století. Jejím 
cílem byl boj proti germanizaci, a taky budování a prohlubování polské identity obyvatel 
území bývalého Těšínského knížectví.
V parku se rovněž nachází socha Panny Marie Fatimské, umístěná na místě již nee-
xistujícího dřevěného kostela, kterou koupil v 2. polovině 19. století tehdejší farář Antoni 
Minster a pamětní deska věnovaná slavnému himalájistovi Jerzymu Kukuczkovi, který 
zahynul v Himalájích v roce 1989 během výstupu na horu Lhoce.

6 ISTEBNA – zabytki i atrakcje turystyczne / památky a atraktivity cestovního ruchu

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Obecní kulturní středisko v Istebné

7

Ośrodek Kultury mieści się w zabytkowym budynku z roku 1883 i jest usytuowany w sa-
mym centrum Istebnej, na terenie placu przed Kościołem pw. Dobrego Pasterza. Można 
tu otrzymać bogaty wybór materiałów informacyjnych na temat atrakcji w gminie Istebna, 
a także zagospodarowania turystycznego regionu. Do nabycia oferowane są przewodniki, 
mapy i wydawnictwa regionalne. Tu mieści się także punkt dostępu do internetu. Punkt 
Informacji Turystycznej pozostaje w stałym kontakcie z przewodnikami i pilotami wycie-
czek oraz firmami przewozowymi, co daje możliwość pomocy grupom zorganizowanym 
w zapewnieniu obsługi wycieczek autokarowych.
Ośrodek promuje artystów profesjonalnych i twórców ludowych realizując liczne wystawy, 
wernisaże i kiermasze. Można tu zobaczyć stałą Wystawę Twórczości Ludowej połączoną 
ze sprzedażą rękodzieła oraz Koronkę Koniakowską o średnicy 5 metrów, składającą się 
z ponad 8 tysięcy motywów. 

Kulturní středisko sídlí v historické budově z roku 1883 v samotném centru Istebné, na 
náměstí před kostelem Dobrého pastýře. Je možné v něm získat rozmanité informační 
materiály o atraktivitách v  gmině Istebna a o turistické vybavenosti regionu. V  nabídce 
střediska jsou průvodce, mapy a publikace o regionu. Zde se taky nachází místo s přístu-
pem na internet. Turistické informační centrum je v stálém kontaktu s horskými a turistic-
kými průvodci a dopravními firmami, díky čemu může pomoci organizovaným skupinám 
s uspořádáním autobusových výletů.
Středisko prostřednictvím pořádání mnohých výstav, vernisáží a jarmarků propaguje pro-
fesionální umělce i lidové tvůrce. Zde je možné zhlédnout stálou výstavu lidové tvorby 
spojenou s  prodejem děl lidové umělecké výroby a koniakowskou krajku s  průměrem 
5 metrů, která se skládá z více než osmi tisíc motivů.

43-470 Istebna Centrum 68; +48 33 855 62 08;   
promocja@istebna.eu; www.istebna.eu  

Dom Konarzewskich
Dům Konarzewských

8

Dom Konarzewskich jest pracownią artystyczną, którą odnaleźć można w osadzie Bucznik 
na Andziołówce w Istebnej. Prezentowana jest w niej historia rodu i twórczość rodziny Ko-
narzewskich: Ludwika Konarzewskiego – seniora (1885-1954), jego syna, również Ludwika 
i jego żony Joanny, ich córki Iwony oraz innych członków rodziny. Pośród wystawionych 
prac zobaczyć można dzieła malarskie i tkackie, rzeźbę oraz historyczne meble i ceramikę.
Na terenie posesji stoi zabytkowa drewniana Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Korony Polskiej. Postawiono ją w 1923 roku jako wotum za powrót Ludwi-
ka Konarzewskiego z zesłania w Rosji. Wewnątrz imponujący rzeźbiony ołtarz w formie 
tryptyku, przedstawiający w symboliczny sposób Śląsk Cieszyński. Kaplica znajduje się na 
Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Dům Konarzewských je uměleckou dílnou která se nachází v osadě Bucznik v části Istebné 
zvané Andziołówka. Je v ní prezentována historie této rodiny a umělecká tvorba Ludwika 
Konarzewského staršího (1885-1954), jeho syna – Ludwika Konarzewského mladšího a jeho 
manželky Joanny, jejích dcery Iwony a jiných rodinných příslušníků. Mezi prezentovanými 
pracemi se nacházejí malířská a tkalcovská díla, sochy, a taky starožitný nábytek a keramika.
Na tomto pozemku se nachází i historická dřevěná Kaple Panny Marie Královny Pol-
ské koruny. Kaplička byla postavená v  roce 1923 jako poděkování za návrat Ludwika 
Konarzewského z  nuceného pobytu v Rusku. Uvnitř se nachází impozantní vyřezávaný 
oltář ve formě triptychu, který symbolickým způsobem prezentuje Těšínské Slezsko. Kaple 
je součásti Stezky dřevěné architektury Slezského vojvodství.

43-470 Istebna Bucznik 596; tel.: +48 33855 75 09; +48 33 855 65 29; +48 506 444 211  
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Muzeum Jana Wałacha
Muzeum Jana Wałacha
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Muzeum Jana Wałacha, w przysiółku Andziołówka, to prywatne muzeum urządzone 
w dawnej pracowni Jana Wałacha – artysty żyjącego w Istebnej na przełomie XIX i XX wieku. 
Wszechstronnie uzdolniony twórca studiował u Józefa Mehoffera, Ferdynanda Ruszczyca 
i Juliana Fałata na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także u prof. Juliena i w pracowni 
Fernanda Cormona w École des Beaux-Arts w Paryżu. Po zakończeniu edukacji, wrócił on 
do rodzinnych stron, gdzie zaczął tworzyć i jednocześnie dokumentować życie mieszkań-
ców Beskidu Śląskiego. Choć znany jest głównie jako drzeworytnik, Wałacha fascynowało 
również malarstwo i rzeźba. W pracowni znajdują się sprzęty, sztalugi i prace jego autor-
stwa z lat 1902-1979: obrazy olejne, drzeworyty, rysunki, gwasze i grafiki. Tuż obok budyn-
ku pracowni stoi dom charakteryzujący się konstrukcją zrębową, w którym w minionym 
stuleciu artysta mieszkał wraz rodziną. Zabytkowy kompleks zabudowy drewnianej zwią-
zany z życiem i twórczością artysty wpisany jest na Szlak Architektury Drewnianej.

ISTEBNA – zabytki i atrakcje turystyczne / památky a atraktivity cestovního ruchu

Muzeum Jana Wałacha, které se nachází v části Istebné Andziołówka, je soukromým mu-
zeem zřízeným v bývalém ateliéru Jana Wałacha – umělce, který se v roce 1884 v Istebné 
narodil a prožil zde většinu svého dlouhého života.
Tento všestranně talentovaný umělec byl studentem Józefa Mehoffera, Ferdynanda Ruszc-
zyca a Juliana Fałata na krakovské Akademii výtvarných umění. Pokračoval v studiu i v dílně 
Fernanda Cormona v École des beaux-arts v Paříži. Po absolvování studia se vrátil do rodné 
vesnice, ve které začal tvořit a současně dokumentovat život obyvatel Slezských Beskyd. Je 
známý hlavně jako tvůrce dřevořezů, ale fascinovala ho taky malba a řezbářství. V ateliéru 
umělce se nacházejí výtvarné potřeby, stojany a jeho díla (z let 1902-1979): olejomalby, dře-
vořezy, kresby, kvaše a grafiky. V přímém sousedství ateliéru se nachází srubová dřevěnice, 
ve které v minulém století bydlel umělec s rodinou. Komplex historických staveb spojených 
se životem a tvorbou umělce je začleněn do Stezky dřevěné architektury.

43-470 Istebna Andziołówka 293; +48 885 743 904  
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Kurna Chata Kawuloka
Kawulokowa dýmná chata
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Kurna Chata Kawuloka to zabytkowy, drewniany dom z 1863 roku, w którym mieszkał 
twórca muzycznych instrumentów ludowych, gawędziarz i sadownik Jan Kawulok. Dom 
stanowi wzorcowy przykład tradycyjnej, góralskiej chaty Beskidu Śląskiego. Jej cechy cha-
rakterystyczne to dach kryty gontem oraz podział na trzy pomieszczenia – sień i dwie izby. 
Wyróżnikiem chaty jest brak komina, dym wydostawał się do wnętrza domu bezpośrednio 
z tzw. kurlawego pieca.
Obecnie obiekt ten pełni rolę izby regionalnej, w której zobaczyć można przedmioty, co-
dziennego użytku górali. Jedną z najcenniejszych atrakcji Chaty są pasterskie instrumenty 
muzyczne, w tym takie, które Jan Kawulok wykonał własnoręcznie: trombita, róg, gajdy, 
piszczałki, fujara i okaryna.

Kawulokowa dýmná chata je historická dřevěnice z roku 1863. Bydlel v ní hudebník a tvůr-
ce lidových hudebních nástrojů, vypravěč a ovocnář – Jan Kawulok. Dřevěnice je vzoro-
vým příkladem tradiční horalské chalupy ve Slezských Beskydech. Jejími charakteristickými 
črtami jsou: šindelová střecha a prostorová dispozice – tzn. bílá a černá jizba rozdělené 
chodbou. Chalupa se vyznačuje tím, že nemá komín a dým z tzv. kurlawego pieca (dýmné 
pece, tedy v podstatě ohniska) se odváděl přes strop jen do podstřeší.
V současnosti je chalupa regionální jizbou a návštěvníci v ní mohou zhlédnout předměty 
každodenní potřeby, které v minulosti používali horalé. Jednou z největších zajímavostí 
jsou pastevecké hudební nástroje, včetně těch, které Jan Kawulok vlastnoručně vyrobil: 
trombita, roh, gajdy, píšťaly, fujara a okarína.

43-470 Istebna Wojtosze 824; tel. + 48 790 26 28 29; www.chatakawuloka.eu  
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Izba pamięci Jerzego Kukuczki
Pamětná jizba Jerzyho Kukuczky

11

Izbę pamięci Jerzego Kukuczki w istebniańskim przysiółku Wilcze prowadzi Cecylia Ku-
kuczka – żona najbardziej utytułowanego polskiego himalaisty. Do historii przeszedł on 
jako drugi na świecie zdobywca korony Himalajów i Karakorum, czyli czternastu azjatyc-
kich ośmiotysięczników. Polak dokonał tego czynu w latach 1979-1987. Jerzy Kukuczka 
zginął podczas ekspedycji w Himalajach w 1989 roku, próbując przejść południową ścianą 
Lhotse. Siedzibą Izby pamięci jest rodzinny dom ojca Jerzego Kukuczki, gdzie himalaista 
często przebywał odpoczywając pomiędzy wyprawami.
Zobaczyć można tu fotografie z wypraw, sprzęt służący do wspinaczek górskich, medale, 
trofea, odznaczenia i książki związane z legendą polskiej wspinaczki.
Przez Istebną wiedzie Górski Szlak Spacerowy im. Jerzego Kukuczki. Rozpoczyna się 
on przy kościele na Kubalonce i prowadzi do położonej na Wilczym izby pamięci himalaisty, 
a następnie do centrum Istebnej, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica osadzona w po-
mniku – kopii czortenu znajdującego się pod ścianą góry Lhotse, gdzie zginął himalaista.

10 ISTEBNA – zabytki i atrakcje turystyczne / památky a atraktivity cestovního ruchu

Pamětná jizba Jerzyho Kukuczky se nachází v části Istebné nazývanej Wilcze. Jizbu pro-
vozuje Cecylia Kukuczka – manželka nejznámějšího polského himalájisty, který se do 
historie zapsal jako druhý člověk na světě, který získal tzv. Korunu Himaláje a Karákóram. 
Znamená to, že pokořil vrcholy čtrnácti asijských osmitisícovek. Polákovi se to podařilo 
v letech 1979-1987. Jerzy Kukuczka zahynul v Himalájích během expedice v roce1989 při 
pokusu o překonání jižního svahu Lhoce. Jizba je zřízena v  rodném domě otce Jerzyho 
Kukuczky, ve kterém himalájista mezi svými výpravami často odpočíval. V památné jizbě 
se nacházejí fotografie z výprav, horolezecká výstroj, medaile, diplomy, suvenýry, upomín-
kové předměty, poháry, vyznamenání a knihy spojené s legendou polského horolezectví.
Istebnou přechází Stezka Jerzyho Kukuczky. Začíná u kostela na Kubalonce a vede k pa-
mátné jizbě himalájistu nacházející se v části Wilcze, a následně k centru vesnice, ve kte-
rém je umístěná na pomníku – kopie stúpy, tedy relikviáře, který se nachází na úpatí hory 
Lhoce, kde zahynul himalájista.

43-470 Istebna Wilcze 340; tel. +48 508 389 558;  
cecyliakukuczka@gmail.com; jerzykukuczka.com  

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej
Lesní středisko ekologické výchovy v Istebné
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Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej znajduje się w isteb-
niańskim przysiółku Dzielec. Jedną z największych atrakcji 
miejsca jest prezentacja multimedialna z panoramą be-
skidzką oraz najbardziej charakterystycznymi elementa-
mi flory i fauny tutejszych lasów. Ośrodek otoczony jest 
Ogrodem Roślin Beskidu Śląskiego, w którym znajduje się 
plac zabaw a także ścieżki spacerowe i edukacyjne.

Lesní středisko ekologické výchovy se nachází v  části 
Istebné nazývané Dzielec. Jednou z největších zajímavos-
tí tohoto místa je multimediální prezentace beskydské 
panoramy a  nejcharakterističtějších složek flóry a fauny 
zdejších lesů. Středisko je obklopené Zahradou rostlin 
Slezských Beskyd, ve které je i dětské hřiště, a taky pro-
cházkové a naučné stezky.

43-470 Istebna 749; tel.: +48 33 855 60 14   

Istebniańskie cmentarze
Istebnianské hřbitovy

13

W sąsiedztwie kościoła pw. Dobrego Pasterza znajdują się trzy cmentarze: stary kier-
chóf (zachowany fragmentarycznie), parafialny i komunalny.Na terenie starego cmenta-
rza, do którego wchodzi się bramą z postumentami aniołów, stoją żeliwne krzyże nagrob-
ne z XIX wieku. Znajdują się tam także groby znanych i cenionych mieszkańców Istebnej, 
m.in. „Króla gór” Michała Kawuloka a także miejsce spoczynku ks. Antoniego Minste-
ra, który dla beskidzkich górali wydał ręcznie pisany modlitewnik.
Za kościołem odnajdziemy cmentarz parafialny, gdzie pochowani zostali m.in. Paweł 
Łysek (1914-1978) pisarz i etnograf polski, ks. Emanuel Grim (1883-1950) – społecznik, 
pisarz i poeta opiewający urodę Beskidu Śląskiego, Jerzy Probosz (1901-1942 w KL Da-
chau) – polski prozaik, poeta i publicysta oraz Ludwik Konarzewski (1885-1954) – arty-
sta malarz, założyciel szkoły rękodzieła w Istebnej. Na cmentarzu parafialnym znajduje się 
również grób zbiorowy 16 obywateli Istebnej i Jaworzynki ofiar niemieckiego faszyzmu, 
w tym 12 zamordowanych przez Niemców 13 kwietnia 1945 roku w Jabłonkowie.
Na cmentarzu komunalnym spoczywają zaś: malarz artysta Jan Wałach (1884-1979), 
twórca instrumentów ludowych Jan Kawulok (1899-1976), jego córka, animatorka kultu-
ry, poetka i gawędziarka Zuzanna Kawulok (1938-2018), zasłużony lekarz górali isteb-
niańskich – Jan Raszyk (1890-1973), czy też Jan Bury (1915-1982) wieloletni organista 
istebniańskiego kościoła.
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V sousedství Kostela Dobrého pastýře se nacházejí tři hřbitovy: starý kierhóf, (částečně 
zachovaný), farní a obecní. Na starém hřbitově, na který se vchází kovanou bránou, která 
má po bocích plastiky andělů na podstavcích, jsou na hrobech litinové kříže z 19. století. 
Na tomto hřbitově jsou pohřbeni významní obyvatelé Istebné, například „král hor” Michał 
Kawulok a kněz Antoni Minster, který ručně napsal a vydal modlitebník pro beskydské 
horaly.
Za kostelem je farní hřbitov, na kterém jsou pochováni například Paweł Łysek (1914-
1978) polský spisovatel a etnograf, kněz Emanuel Grim (1883-1950) – aktivně se podí-
lející na společenském životě místní komunity, spisovatel a básník, který oslavoval krásu 
Slezských Beskyd. Jerzy Probosz (1901-1942 v koncentračním táboře Dachau) – polský 
prozaik, básník a publicista a Ludwik Konarzewski (1885-1954) – umělecký malíř, zakla-
datel školy lidové umělecké výroby v Istebné. Na tomto hřbitově je též hromadný hrob 
16 obyvatel Istebné a Jaworzynky, kteří se stali oběťmi německého nacizmu, včetně dva-
nácti osob zavražděných Němci 13. dubna 1945 v Jablunkově.
Na obecním hřbitově jsou pochováni: umělecký malíř Jan Wałach (1884-1979), tvůrce 
lidových hudebních nástrojů Jan Kawulok (1899-1976), jeho dcera – animátorka kulturní-
ho života, poetka a vypravěčka Zuzanna Kawulok (1938-2018), zasloužilý lékař místních 
horalů – Jan Raszyk (1890-1973) a Jan Bury (1915-1982) mnohaletý varhaník ve zdejším 
kostele.



Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie
Kostel sv. Bartoloměje, apoštola v Koniakowě

14

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie został wybudowany na przełomie 
XIX i XX wieku. Murowany kościół powstał dzięki finansowemu wsparciu kard. Georga Kop-
pa, arcyksięcia Albrechta, a także cesarza Franciszka Józefa I. Poświęcenie kościoła nastą-
piło 2 września 1901. Parafia została erygowana w 1957 roku. W latach 1956-1958 kościół 
został powiększony. Jego wnętrza zdobią płaskorzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, których 
twórcą był Franciszek Wojarski (1917-1974) artysta ludowy pochodzący z Koniakowa 
Rupienki. W ołtarzu głównym znajduje się obraz patrona parafii św. Bartłomieja. Zwiedza-
jąc kościół szczególną uwagę warto zwrócić na drewniany strop świątyni, który zdobiony 
jest motywem haftu istebniańskiego.

KONIAKÓW 
– zabytki i atrakcje turystyczne 

památky a atraktivity cestovního ruchu12

Kostel sv. Bartoloměje, apoštola, byl v Koniakowě postaven na přelomu 19. a 20. století. 
Donory zděného chrámu byli kardinál Georg Kopp, arcivévoda Albrecht a císař František 
Josef I. Kostel byl konsekrován 2. září 1901. Farnost byla erigována v roce 1957. V letech 
1956-1958 proběhla přístavba kostela. Interiér kostela zdobí reliéfy zastavení křížové ces-
ty, kterých tvůrcem je Franciszek Wojarski (1917-1974) – lidový umělec, jenž pocházel 
z části Koniakowa zvané Rupienka. Na hlavním oltáři se nachází obraz patrona farnosti 
sv. Bartoloměje. Při návštěvě kostela věnujte pozornost jeho dřevěnému stropu, který je 
zdobený motivem istebnianské výšivky.

43-474 Koniaków 324; tel. +48 33 855 64 21; parafiakoniakow.pl

Centrum Pasterskie w Koniakowie
Pastevecké centrum v Koniakowě
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Centrum Pasterskie ma swoją siedzibę w centrum Koniakowa. Misją placówki jest doku-
mentacja pasterskiej historii i tradycji beskidzkich wsi. Główną częścią centrum jest sala 
wystawowa, gdzie eksponowane są sprzęty, dzwonki pasterskie i tablice z informacjami na 
temat wypasu owiec; są tam też prezentowane archiwalne zdjęcia nawiązujące do tradycji 
pasterskich. W tutejszej zagrodzie, hodowane są młode kózki i owieczki, a obok – w ba-
cówce – sprzedawane są sery: oscypki, redykołki, bundz, bryndza, korbacze i sery 
wołoskie. W Centrum działa również góralski sklepik z pamiątkami, zabawkami, pocztów-
kami, przedmiotami z wełny, strojami ludowymi.
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Sídlo Pasteveckého centra se nachází v centru Koniakowa. Jeho posláním je dokumento-
vat pasteveckou historii a tradice beskydských vesnic. Hlavní částí centra je výstavní míst-
nost, ve které jsou nádoby a zvonky používané pastevci a tabule s informacemi o pasení 
ovcí. Jsou zde prezentovány i staré fotografie, na kterých jsou zachyceny pastevecké tradi-
ce. Na tomto statku probíhá chov mladých koziček a oveček, a na salaši vedle se prodávají 
oštěpky, redikolky, bundz, brynza, „korbáčiky“ a  valašské sýry. V  areálu centra 
funguje i horalský obchůdek se suvenýry, hračkami, pohlednicemi, vlněnými výrobky a li-
dovými kroji a čerstvými výrobky z ovčího mléka.

43-474 Koniaków Szańce 33; +48 602 128 388;
kolyba@op.pl; www.centrumpasterskie.pl



Centrum Koronki Koniakowskiej
Centrum koniakovské krajky
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Centrum Koronki Koniakowskiej poświęcone jest tradycji i historii koronczarstwa, a także 
postaciom najwybitniejszych koronczarek – twórczyń, dzięki którym tradycje wytwarza-
nia koronki koniakowskiej zostały w 2017 roku wpisane na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Siedzibą Centrum jest dawna strażnica, której początki sięgają 
lat 30. XX wieku. Przez lata spotykały się w niej koronczarki, aby wspólnie heklować (szy-
dełkować). W Centrum można zobaczyć twórczość artystek, a także wziąć udział w warsz-
tatach tworzenia koronek i lekcjach muzealnych. 
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Centrum koniakovské krajky prezentuje tradice a historii krajkářství a  osobnosti nejvý-
znamnějších krajkářek – umělkyň, na podnět kterých bylo v roce 2017 krajkářství zapsá-
no na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Centrum sídlí v bývalé hasičské 
zbrojnici, jejíž počátky sahají do 30. let 20. století. Celá léta se v  ní krajkářky setkávaly 
a háčkovaly krajky. V budově centra je možné obdivovat ukázky krajkářské tvorby, a taky 
se zúčastnit krajkářských workshopů a muzejních vyučovacích hodin.

43-474 Koniaków Centrum 704; +48 535 328 291;
www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl

Muzeum Koronki – Izba Pamięci Marii Gwarek w Koniakowie
Muzeum krajky – Památná jizba Marie Gwarekv Koniakowě
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Muzeum Koronki zlokalizowane jest w domu rodziny Gwarków, w Koniakowie Szańcach. 
Maria Gwarek (1896-1962) – koronczarka, dzięki której koronka koniakowska zyskała 
popularność na całym świecie – już od dziecka zgłębiała sekrety szydełkowania koronek, 
które były elementem zdobniczym strojów góralskich, w szczególności damskich czepców.
Muzeum Koronki to szansa na obejrzenie bogatej spuścizny po artystce oraz zapoznanie 
się z historią sztuki koronczarstwa w Koniakowie. Kolekcja prezentowanych tu przedmio-
tów obejmuje m.in. ponad stuletnie elementy czepców damskich i innych strojów góral-
skich, obrusy i firany. 

Muzeum krajky se nachází v  domě rodiny Gwarkových v Koniakowě – Szańce. Maria 
Gwarek byla krajkářkou, která proslavila koniakovské krajky po celém světě. Od dětství 
se věnovala háčkování krajek, které zdobily horalské kroje, především čelenek k čepcům.
Muzeum krajky poskytuje možnost obeznámit se s mnohými díly umělkyně a historií roz-
kvetu krajkářského umění v Koniakowě. Ve sbírce, která je zde prezentována, se nacházejí 
například více než sto let staré čelenky k čepcům a  jiné prvky horalských krojů, ubrusy 
a záclony.

43-474 Koniaków Szańce 550; tel.: +48 33 855 64

Galeria Sztuki Regionalnej Twórców Nieprofesjonalnych
Tadeusza Ruckiego – Chata na Szańcach
Galerie regionálního umění neprofesionálních tvůrců
TadeuszaRuckého – Chata na Szańcach
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Galeria i sklep rękodzieła ludowego w Koniakowie. Właściciel Tadeusz Rucki – znakomity 
gawędziarz i twórca instrumentów pasterskich, takich jak trombity i rogi jest opiekunem 
i dobrym duchem tego miejsca. Codziennie o zachodzie słońca słychać stąd rozlegający 
się głos trombity na pożegnanie dnia. W galerii można zobaczyć i zakupić rzeźby, obrazy, 
ceramikę z motywami koronki koniakowskiej oraz serwetki z koniakowskiej koronki.
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Galerie a obchod s díly lidové umělecké výroby v Konikově. Jeho majitel – Tadeusz Rucki je 
nejen výborným vypravěčem a tvůrcem takových pasteveckých hudebních nástrojů, jako 
například trombity a rohy, ale i opatrovatelem a dobrým duchem tohoto místa. Každý den 
o západě slunka je slyšet odtud zvuk trombity, který je rozloučením s dnem. V galerii je 
možné zhlédnout a zakoupit sochy, obrazy, keramiku s motivy koniakovské krajky a háč-
kované koniakovské dečky.

43-474 Koniaków Szańce 662; +48 33 855 70 70

Ochodzita
Ochodzita
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Ochodzita to bezleśna góra sięgająca 895 metrów wysokości. Stoki Ochodzitej stanowią 
dziś łąki i pastwiska, na których wypasa się owce. Z górskiego szczytu rozpościera się pa-
noramiczny widok na Beskid Śląski, Żywiecki, Mały, Śląsko-Morawski, a nawet Ta-
try, Małą Fatrę i Jaworniki, a zlokalizowanie górskich szczytów ułatwia znajdująca się 
tam tablica informacyjna. 
Pod szczytem Ochodzitej usytuowana jest pięknie wkomponowana w jej zbocze Kaplicz-
ka Matki Boskiej Beskidzkiej – Królowej Gór . Nieopodal niej zobaczymy pomnik 
Jana Pawła II, a także dedykowany papieżowi kamienny obelisk powstały w roku 2010 
z okazji Światowego Zjazdu Górali Polskich.Tu znajduje się również tablica informacyjna 
na Szlaku Kultury Wołoskiej.

Ochodzita je nezalesněný kopec vysoký 895 metrů. Na svazích Ochodzité se dnes nachá-
zejí louky a pastviny, na kterých se pasou ovce. Z vrcholu kopce se otevírá široké panora-
ma na Slezské, Żywiecké, Malé, Slezskomoravské Beskydy, a dokonce na Tatry, Ma-
lou Fatru a Javorníky. Rozeznávání jednotlivých horských pásem usnadňuje informační 
tabule umístěná na vrcholu kopce.
Na úpatí Ochodzité je do jejího svahu krásně zakomponovaná kaplička Beskydské Pan-
ny Marie – Královny hor. Vedle ní se nachází pomník Jana Pavla II. a kamenný obelisk 
věnovaný papeži, který byl postaven v roce 2010 při příležitostí Světového srazu pol-
ských horalů. Zde je taky umístěna informační tabule Trasy valašské kultury.
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Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Kostel svatých apoštolů Petra a Pavla
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Murowana, prosta świątynia, której budowę rozpoczęto w roku 1947, a ukończono w 1950 
skrywa w swym wnętrzu ciekawe wyposażenie, będące w większości dziełem lokalnych 
artystów. W ołtarzu głównym wykonanym przez poetę i rzeźbiarza z Mlaskawki Józefa 
Bocka umieszczony został obraz olejny pędzla Jana Wałacha, na którym widnieją święci 
patronowie parafii. W prezbiterium znajduje się drewniany, dostawny ołtarz posoborowy 
– bogato rzeźbiony przez znanego twórcę ludowego Jana Bojkę. W świątyni uczcić można 
łaskami słynące relikwie św. Jana Pawła II, a także zobaczyć pochodzącą z Pragi porcelano-
wą figurkę Najświętszego Dzieciątka Jezus. 

Je to jednoduchý zděný chrám, kterého výstavba začala v roce 1947 a byla ukončena v roce 
1950, skrývá ve svém interiéru zajímavý mobiliář, většinou vyrobený místními umělci. Na 
hlavním oltáři, který je dílem básníka a řezbáře Józefa Bocka z Mlaskawky, je umístěna 
olejomalba zobrazující patrony farnosti autora Jana Wałacha. V presbytáři se nachází po-
koncilový přistavěný dřevěný oltář s bohatou řezbářskou výzdobou, vytvořenou známým 
lidovým tvůrcem Janem Bojkou. V chrámě jsou taky zázračné relikvie sv. Jana Pavla II. 
a porcelánová soška Pražského Jezulátka.

43-476 Jaworzynka 420; +48 33855 63 95; www.parafia-jaworzynka.pl

Muzeum Regionalne „Na Grapie”
Regionální muzeum „Na Grapie”
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Muzeum Regionalne „Na Grapie” otwarto w 1993 roku. 
Inicjatorem jego powstania był Jerzy Rucki (1919-
2001) poeta i pisarz z Jaworzynki. Podczas zwiedza-
nia zobaczyć można tu kurną chatę z lat 20. XX wie-
ku, a  także budynki stodoły i kuźni. Ważną częścią 
ekspozycji są narzędzia i maszyny rolnicze oraz inne 
narzędzia i urządzenia gospodarcze. „Na Grapie” to 
także miejsce ciekawych spotkań, wykładów, wystaw 
czasowych i warsztatów edukacyjnych, zwłaszcza tych 
poświęconych zielarstwu, haftowi krzyżykowemu, czy 
też unikatowemu plecionkarstwu z korzeni świerko-
wych. Na terenie muzeum zakupić można oryginalne 
herbaty ziołowe, ręcznie wykonane pamiątki oraz pu-
blikacje o tematyce regionalnej. 

Regionální muzeum „Na Grapie” bylo zřízeno v roce 
1993. Iniciátorem jeho založení byl Jerzy Rucki 
(1919-2001) – básník a  spisovatel z  Jaworzynky. Bě-

hem návštěvy je možné zhlédnout dýmnou chatu ze 20. let 20. století, a taky stodolu 
a kovářskou dílnu. Důležitou součástí expozice jsou zemědělské nářadí, stroje a jiné před-
měty, které horalé používali v každodenním životě. V jedné z jizeb je možné obeznámit se 
s typickými horalskými činnostmi – pastevectvím a tkalcovstvím. Muzeum „Na Grapie“ je 
rovněž místem, ve kterém se konají zajímavá setkání, přednášky, dočasné výstavy a nauč-
né workshopy věnované bylinkářství, křížkové výšivce nebo výjimečnému pletení ze smr-
kových kořenů. V muzeu se prodávají výjimečné bylinkové čaje, ručně vyráběné suvenýry 
a publikace o regionu.

43-476 Jaworzynka Gorzołki 720; +48 508 844 275; nagrapie.com
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Karpacki Bank Genów, Muzeum Świerka i Woliera Pokazowa Głuszców
Karpatská banka genů, Muzeum smrku a Naučná voliéra hlušců
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Muzeum Świerka Istebniańskiego utworzone zostało przy szkółce leśnej Wyrch czadecz-
ka w celu gromadzenia i archiwizacji wszelkich informacji związanych z istebniańską rasą 
świerka – od materiałów o charakterze naukowym i historycznym, aż po eksponaty zwią-
zane z pracami leśnymi. 
Muzeum jest częścią Karpackiego Banku Genów, który zbiera, bada i przechowuje nasiona 
drzew. Przy Muzeum działa również Woliera Pokazowa, w której hodowane są głuszce, 
które w przeszłości licznie występowały w istebniańskich lasach, a dziś grozi im wyginięcie.  

Muzeum istebianského smrku bylo zřízeno u lesní školky Wyrchczadeczka za účelem 
hromadění a archivování všech informací spojených s istebnianskou odrůdou smrku – od 
materiálů vědecké a historické povahy až po exponáty spojené s lesnými pracemi.
Muzeum je součástí Karpatské banky genů, která shromažďuje, zkoumá a uchovává se-
mena stromů. V areálu muzea funguje naučná voliéra, určená na chov hlušců, které se 
v minulosti hojně vyskytovali ve zdejších lesích, ale dnes jsou ohroženy vyhubením.

43-476 Jaworzynka 812; tel.: +48 33 855 63 13



Kościół pw. Matki Bożej Frydeckiej
Kostel Panny Marie Frýdecké
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Patronką kościoła w przysiółku Trzycatekw Jaworzynce jest Matka Boża Frydecka, której 
kopię figury przywieźli pielgrzymi w latach 70. XIX wieku z położonego obecnie w Republice 
Czeskiej Frydku-Mistku. Wydarzenie to zapoczątkowało budowę najpierw małej kaplicy, 
a następnie drewnianego kościoła. Wraz z przeniesieniem go do Mlaskawki w Istebnej, 
zaczęły się prace nad wzniesieniem nowej, murowanej świątyni.Kamień pod budowę zo-
stał poświęcony w Watykanie przez papieża Jana Pawła II. O wystrój wnętrza dba Paweł 
Jałowiczor, miejscowy artysta-rzeźbiarz, autorołtarza głównego, sceny Ostatniej Wiecze-
rzy znajdującej się na podstawie stołu eucharystycznego, tronu dla celebransa i ołtarzy 
bocznych. Stacje Drogi Krzyżowej wykonał Jan Krężelok„Poleśny”, a śliczną figurę Matki 
Boskiej – Józef Bocek (1912-1991) z Mlaskawki.
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Patronkou kostela v části Trzycatek je frýdecká Panna Maria. V tomto chrámu se na-
chází kopie sochy Panny Marie přinesená poutníky v 70. letech 19. století z Frýdku, který 
se dnes nachází na území České republiky. Tato skutečnost byla důvodem pro výstavbu 
nejprve malé kaple a následně dřevěného kostela. Po přemístění tohoto chrámu do části 
Istebné Mlaskawka koncem minulého století se začala výstavba nového zděného kostela. 
Základní kámen pro výstavbu chrámu požehnal ve Vatikánu papež Jan Pavel II. Mobiliář 
kostela, včetně hlavního oltáře, scény Poslední večeře na podstavci oltářního stolu, trónu 
pro celebranta (kněze sloužícího mši) a bočních oltářů, vytvořil Paweł Jałowiczor, místní 
umělec – řezbář. Zastavení křížové cesty jsou dílem Jana Krężeloka „Poleśného”, a pře-
krásná plastika Panny Marie – Józefa Bocka z Mlaskawky.

43-476 Jaworzynka Trzycatek 655; +48 33 855 67 77; parafia-trzycatek.pl

Trójstyk PL-CZ-SK
PL-CZ-SK Trojmezí
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Trójstyk łączy polską granicę z sąsiadami. Punkt graniczny leży w jarze pomiędzy Jaworzyn-
ką w Polsce, Czerne w Słowacji i Herczawą w Czechach. Turyści odwiedzający punkt gra-
niczny mogą odpocząć w specjalnych wiatach turystycznych. Spacer po terenie ułatwiają 
schody i asfaltowy chodnik.
Nad głębokim jarem granicznym pomiędzy Polską a Słowacją umieszczona jest kładka pie-
szo-rowerowa umożliwiająca przekroczenie granicy. Od lat Trójstyk jest miejscem organi-
zacji międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, religijnych i turystycznych.

Na Trojmezí se spojují polská, slovenská a česká hranice. Hraniční bod leží v roklině mezi 
Jaworzynkou (čásť Trzycatek) v Polsku, slovenskou obcí Čierne a českou Hrčavou. Turisté, 
kteří navštěvují Trojmezí, si mohou odpočinout v altáncích. Procházku usnadňují vydláž-
děné schody a asfaltová stezka.
Nad hlubokou roklinou rozdělující Polsko a Slovensko, se nachází lávka, po které se mo-
hou chodce a cyklisty dostat na druhou stranu hranice. Už mnoho let je Trojmezí místem, 
na kterém se konají mezinárodní kulturní, náboženské a turistické akce.

N a terenie gminy turyści mają do dyspozycji szereg szlaków turystycznych, eduka-
cyjnych, spacerowych, rowerowych i nordicwalking. Jedną z najpopularniejszych 
tras jest 6-kilometrowa Ścieżka Spacerowa Olza prowadząca do źródeł rzeki 

Olzy. Jej początkiem jest rozwidlenie dróg w Istebnej Zaolziu. 
Kolejny szlak przeznaczony dla spacerowiczów oznaczony jest kolorem zielonym. Jego pa-
tronem jest Jan Kawulok. Trasa o łącznej długości 6,5 kilometra to szansa na dotarcie 
do miejsc związanych z postacią istebniańskiego gawędziarza, wytwórcy instrumentów 
ludowych i muzyka – od miejsca jego pochówku na cmentarzu komunalnym w centrum 
Istebnej poprzez starą zabudowę istebniańskiej „dziedziny” i izbę regionalną zwaną Kur-
ną Chatą Kawuloka do Stecówki, gdzie się urodził.
Kolor niebieski to oznakowanie 8-kilometrowego Szlaku spacerowego im. Jerzego Ku-
kuczki. Prowadzi on od Kubalonki i kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie 
ślub brali Jerzy i Cecylia Kukuczkowie, przez Izbę pamięci na Wilczym do tablicy poświęco-
nej himalaiście, znajdującej się w centrum Istebnej. 
Warta uwagi jest również Droga Różańcowa, która ma swój początek przy kapliczce Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej na Stecówcei prowadzi do kaplicy z XIX-wiecznym krucy-
fiksem na Przysłopiu. Na trasie napotkamy umieszczone na drzewach niewielkie kapliczki, 
które zdobią płaskorzeźby, wykonane przez Grzegorza Kuśnierza. Długość szlaku wynosi 
4,3 km, a na jego przejście przeznaczyć należy ok. 1,5 godziny.
Trasa Spacerowa Najciekawszych Wsi pod nazwą „Siła tradycji. Na wołoskim szla-
ku” pozwala dotrzeć do miejsc związanych z kulturą i historią wsi Istebna. Ma ona dłu-
gość 3,5 km, a na jej pokonanie należy przeznaczyć 2 godziny. Jej początek wyznacza Park 
im. Pawła Stalmacha, a metę – punkt widokowy na Złotym Groniu.
Wartą polecenia jest również oznaczona kolorem czerwonym Beskidzka Ścieżka Plane-
tarna. Wyjątkowość tej ponad 12-kilometrowej trasy polega na tym, że łączy on plastycz-
ne symbole, które odpowiadają poszczególnym planetom Układu Słonecznego. Są one 
usytuowane proporcjonalnie do faktycznej odległości między nimi, w miejscach istotnych 
dla kultury i historii gminy lub ciekawych przyrodniczo. Trasa rozpoczyna się w okolicach 
drewnianego kościoła na Kubalonce i kończy w Jaworzyce przy MuzeumRegionalnym 
na Grapie. Na jej przebycie należy przeznaczyć 3-4 godziny.
W Istebnej znajdują się też obiekty sakralne i świeckie leżące na Szlaku Architektury 
Drewnianej Województwa Śląskiego. Są to: Chata Kawuloka, Muzeum Jana Wa-
łacha, drewniana kaplica rodu Konarzewskich na Buczniku, Kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego na Kubalonce, Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej na Ste-
cówce oraz Kościół pw. św. Józefa na Mlaskawce.
Przez Istebną (Kiczory-przełęcz Kubalonka-Stecówka) przebiega Główny Szlak Beskidzki 
znakowany kolorem czerwonym, biegnący od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosate-
go w Bieszczadach oraz wiele innych pieszych szlaków turystycznych pozwalających odkry-
wać piękno tutejszych górskich krajobrazów oraz kulturowo- przyrodnicze bogactwo gminy.

Szlaki turystyczne
Turistické chodníky19
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N a území gminy mají turisté k dispozici mnoho naučných a procházkových stezek, 
nechybějí zde ani cyklotrasy a trasy pro severskou chůzi. Jednou z nejpopulár-
nějších turistických tras je 6 kilometrů dlouhá Procházková stezka Olza, která 

vede k pramenům řeky Olše. Začíná na rozcestí v části Zaolzie. 
Další procházková trasa je označená zelenou barvou. Jejím patronem je Jan Kawulok. 
Trasa dlouhá 6,5 kilometrů vede místy spojenými s  osobou zdejšího vypravěče, tvůrce 
lidových hudebních nástrojů a hudebníka. Kráčejíc po ní můžete navštívit například jeho 
hrob na obecním hřbitově v centru Istebné a po cestě zhlédnout tradiční zástavbu této 
„dziedziny”, včetně regionální jizby nazývané Kawulokovou dýmnou chatou,  starou 
dřevěnici v části Stecówka, ve které se tento lidový tvůrce narodil.
Modrou barvou je označená 8 kilometrů dlouhá Procházková trasa Jerzyho Kukucz-
ky. Trasa vede z průsmyku Kubalonka, od kostela Povýšení svatého Kříže, ve kterém měli 
sňatek Jerzy a Cecylia Kukuczkovi, přes Památnou jizbu v části Wilcze k desce věnované 
himalájistovi umístěné v centru Istebné.
Pozoruhodná je taky Růžencová cesta, která začíná u kapličky Panny Marie Čen-
stochovské v části Stecówka a vede ke kapli s křížem z 19. století na Przysłope. Kráčejíc 
trasou vidíme kapličky na stromech, které jsou zdobené reliéfy vytvořenými Grzegorzem 
Kuśnierzem. Trasa má délku 4,3 km, a čas jejího přechodu je cca 1,5 hodiny.
Procházková trasa nejzajímavějšími vesnicemi s názvem „Síla tradice. Na valaš-
ské trase” umožňuje navštívit místa spojená s kulturou a  dějinami vesnice. Je dlouhá 
3,5 km a čas jejího přechodu představuje 2 hodiny. Začíná v Parku Pawła Stalmacha a kon-
čí u vyhlídkového bodu na hoře Złoty Groń.
Jednou z nejzajímavějších procházkových tras je Beskydská planetární stezka, označe-
ná červenu barvou. Výjimečnost této více než 12 kilometrů dlouhé trasy spočívá v tom, že 
spojuje zajímavá místa označená kovanými symboly jednotlivých planet sluneční soustavy. 
Tyto symboly jsou rozmístěny proporcionálně ke skutečným vzdálenostem mezi planeta-
mi. Místa důležitá pro kulturu a historii gminy nebo přírodní zajímavosti jsou označena 
symboly jednotlivých planet. Trasa začíná v průsmyku Kubalonka a  končí v  Jaworzynce 
u Regionálního muzea na Grapie. Čas jejího přechodu je 3-4 hodiny.
V Istebné se nacházejí sakrální a světské objekty, které patří k Stezce dřevěné archi-
tektury Slezského vojvodství. Jsou to: Kawulokova chata, Muzeum Jana Wałacha, 
dřevěná kaple rodiny Konarzewských v části Bucznik, kostel Povýšení svatého 
Kříže, kostel Panny Marie Fatimské v  části Stecówka, kostel sv. Josefa v  části 
Mlaskawka.
Istebnou (Kiczory – průsmyk Kubalonka – Stecówka) prochází červená Hlavní beskydská 
pěší turistická magistrála, která vede z města Ustroń ve Slezských Beskydech k obci 
Wołosate v Bieszczadech a mnohé jiné pěší turistické stezky, díky kterým je možné odhalit 
krásu zdejších horských krajinek a kulturně-přírodní bohatství této gminy.

T rójwieś to jedyne w regionie miejsce, gdzie tak silnie zachowały się tradycje zwią-
zane ze strojem Górali śląskich. Dziś ubiór góralski, inspirowany i nawiązujący do 
działalności pasterskiej można zobaczyć głównie podczas różnych uroczystości re-

ligijnych, jubileuszy, świąt i wydarzeń kulturalnych.
Do szycia strojów wykorzystywano tradycyjnie przede wszystkim samodziałowe tkani-
ny lniane oraz tkaniny wełniane – sukno, głównie w naturalnych białych i brunatnych 
kolorach. 

Strój ludowy istebniańskich górali
Lidový kroj istebnianského horala21

T rojvesnice je jedinou oblasti v regionu, ve které se tak silně zachovaly tradice spo-
jené s krojem slezských horalů. Horalský kroj inspirovaný a navazující na tradici 
pastevectví a lesních prací je dnes možné vidět hlavně při příležitosti různých ná-

boženských svátků, jubileí a kulturních slavností.
Kroje se tradičně šily z podomácky tkaných lněných (drilich a cvilich) a vlněných látek, pře-
devším sukna přirozené bílé nebo hnědé barvy.



K oronki koniakowskie to filar i jeden z najbardziej charakterystycznych symboli 
rękodzieła powstającego w Polsce. Jak nazwa wskazuje – te małe dzieła sztuki wyko-
nane z koronki: serwety, firany, obrusy, elementy zdobnicze – pochodzą z Trójwsi, 

a dokładniej z Koniakowa.
Pojedyncze elementy każdej pracy wykonywane są osobno, a następnie łączy się je ze 
sobą stosując różne techniki szydełkowe – pajączki, kółka lub wzory geometryczne, co 
pozwala uzyskać całość charakteryzującą się zwiewnością i lekkością. Ażurowe, ręcznie 
wykonywane arcydzieła najczęściej powstają z kordonka w kolorze bieli lub beżu.
Koronczarki często czerpią z tradycji, wykorzystując w swoich pracach wzory historyczne, 
a najpopularniejszymi motywami zdobniczymi koronek koniakowskich są kwiaty i liście. 
Moda na koronkę koniakowską od dekad obiegła już cały świat. Ażurowe arcydzieła z Ko-
niakowa trafiły choćby do prezydenta USA Johna Kennedy’ego, na dwór królowej Anglii, 
Elżbiety II, a także do papieża Jana Pawła II.

Koronka koniakowska
Koniakovská krajka22

K oniakovské krajky jsou pilířem a jedním z nejcharakterističtějších symbolů polské 
lidové rukodělní výroby. Tyto umělecká díla se vyrábí z  nití. Háčkováním z  nich 
vznikají: dečky, záclony, ubrusy, ozdoby, které pocházejí z Trojvesnice, a přesněji 

z Koniakowa.
Jednotlivé složky každé krajky se háčkují zvlášť a následně spojují pomocí různých háčko-
vacích stehů: pavoučků, koleček nebo geometrických vzorů, díky čemu vzniká – lehoučká 
vzdušná krajka. Krajky se zpravidla vyrábí z bílého nebo béžového kordonu.
Krajkářky z Koniakowa často navazují na krajkářské tradice, využívají historické předlohy 
a nejčastějším motivem koniakovských krajek jsou květiny a rostliny.
Móda koniakovské krajky se již desetiletí šíři po celém světě. Precizně háčkovaná díla dostal 
například prezident USA John Kennedy, anglická královna Alžběta II., a taky papež Jan Pavel II.

K rzyżyk istebniański, zwany inaczej warkoczykowym jest najbardziej rozpozna-
walnym rodzajem haftu w Beskidzie. Tworzy się go w oryginalny sposób – haftuje 
się tło, wzór tworzy niehaftowany materiał. Zazwyczaj na haftach powstają kształty 

inspirowane fauną i florą; często spotykane są również wzory geometryczne.Haft czarny 
albo czerwony dominował w strojach kobiecych; z kolei aplikacje strojów męskich, w szcze-
gólności koszul, były czarne i brązowe. 

Haft krzyżykowy
Křížková výšivka23

I stebnianský křížek, jináč nazývaný vrkočový steh, je nejrozpoznatelnějším druhem 
výšivky v Beskydech. Vzniká neobvyklým způsobem, protože ho netvoří vyšívané ba-
revné stehy, ale mezery mezi nimi, tedy viditelné bílé plátěné pozadí. Nejčastější se 

vyšívají vzory inspirované faunou a flórou, ale často se vyskytují i geometrické vzory. Černá 
nebo červená výšivka převládala v ženských krojích a výšivky na mužských krojích, zejména 
na košilích, byli zpravidla černé nebo hnědé.

S Istebnou jsou spojeni mnozí známí a nadaní umělci, kteří se věnovali řezbářství, 
malbě nebo vyřezávání dřevěných ornamentů. Umělecké tradice Istebné se dodnes 
rozvíjejí.
Je třeba zmínit žáka Ludwika Konarzewského – Jakuba Gazurka, který vzhledem na 
svérázný styl tvorby je často nazývaný „beskydským Nikiforem”. Místem jeho práce 
byla maštal upravená na galerii. Překrásná díla lidového řezbářství po celá léta tvořili 
Jan Krężelok a Józef Bocek, a v současnosti v této tvorbě pokračují: Jan Bojko, 
Paweł Jałowiczor, Zbigniew Krężelok, Bolesław Michałek a ostatní.

Z Istebną związanych jest wielu uznanych i utalentowanych artystów, którzy zasłynęli 
jako rzeźbiarze, malarze czy snycerze. Tradycje artystyczne Istebnej kultywowane są 
zresztą do dziś. 
Wspomnieć warto ucznia Ludwika Konarzewskiego, Jakuba Gazurka. Ze względu na 
osobliwy styl twórczości, nazywany jest on często „beskidzkim Nikiforem”. Miejscem 
jego pracy była zaś stajnia przekształcona na galerię. Arcydzieła rzeźby ludowej przez 
lata wychodziły spod dłuta Jana Krężeloka i Józefa Bocka, współcześnie natomiast 
warto wspomnieć o artystach takich jak Jan Bojko, Paweł Jałowiczor, Zbigniew 
Krężelok, Bolesław Michałek i inni.



T radycyjne budownictwo w Istebnej ma związek z pracą miejscowej ludności, tj. pa-
sterstwem. Początkowo górale podejmowali się tzw. budownictwa sałasznicze-
go. Na mieszkanie dla łowczorza i pasterzy przeznaczano małą, łatwą do transpor-

towania budę sałaszniczą (budowaną z gałęzi i żerdzi), zwaną „kolybą”. 
Z biegiem czasu z grubych, nieociosanych belek jodłowych lub świerkowych budowano 
chaty góralskie. Wyróżniały się one konstrukcją „na zrąb”, z rozwiniętym zdobnictwem 
półszczytów. 
Do budowy góralskich domów, stodół i chlewów wykorzystywano różne gatunki drzew. 
Najlepsze było drzewo jodłowe lub tańsze – świerkowe. Dawni cieśle świetnie radzili sobie 
bez gwoździ, zbijając konstrukcję drewnianymi kołkami.
Na terenie Istebnej do dziś odnajdziemy historyczne zabudowania z XVIII i XIX wieku, a naj-
ważniejszym obiektem z tego okresu jest zabytkowa chata Jana Kawuloka. Miejsce to 
uznaje się za najpopularniejszą z izb regionalnych na ŚląskuCieszyńskim. W jej wnętrzu 
można obejrzeć wystawę prezentującą wyposażenie tradycyjnej chaty góralskiej oraz ko-
lekcję instrumentów muzycznych stworzonych przez dawnego właściciela.
Wiele zmodernizowanych drewnianych chat wciąż wykorzystuje się w Istebnej w celach 
mieszkalnych. Równolegle pojawiają się domy inspirowane tradycyjną architekturą – bu-
dowane są one dawną metodą, tj. z bali z wyposażeniem i udogodnieniami dostosowany-
mi do czasów współczesnych.

Tradycyjne budownictwo
Tradiční stavitelství24

T radiční stavitelství je v Istebné spojené se činnostmi zdejších obyvatel, tj. pastevec-
tvím a chovem dobytka. Horalé původně stavěli tzv. salašnické stavby. Příbytkem 
łowczorza a valachů byla malá, na přemístění jednoduchá, salašnická bouda (stavě-

ná z haluzí a tyčí), nazývaná koliba.
Postupně se horalské chalupy začali stavět z  hrubých neopracovaných jedlových nebo 
smrkových klád. Vyznačovali se roubenou konstrukcí s rozvinutým zdobením ploch po-
loštítů.
Horalské obydlí, stodoly a chlévy se stavěly z různých druhů dřeva. Nejkvalitnější bylo jed-
lové dřevo, ale používalo se i levnější – smrkové. Dávní tesaři nepotřebovali hřebíky. Kon-
strukce spojovali dřevěnými kolíky.
Na území Istebné se dodnes nacházejí historické stavby z 18. a 19. století. Nejvzácněj-
ším objektem z  tohoto období je historická chata Jana Kawuloka. Je považovaná za 
nejnavštěvovanější regionální jizbu v Těšínském Slezsku. Uvnitř (jizby) se nachází výsta-
va tradičního zařízení horalské chaty a sbírka hudebních nástrojů vyrobených ještě jejím 
vlastníkem.
Mnohé dřevěnice v Istebné jsou po modernizaci nadále obydlené. Zároveň vznikají stavby 
inspirované tradiční architekturou a stavěné tradičními způsoby, tj. z klád nebo trámů, ale 
s moderním vybavením a přizpůsobené současným standardům.

R ozwój folkloru muzycznego regionu Trójwsi, jak i całego Beskidu, zawdzięcza się 
muzykom ludowym (często amatorom) – skrzypkom i gajdoszom. Występowali oni 
na weselach i zabawach tanecznych w karczmach. 

Charakterystycznym instrumentem Beskidu jest trombita (trąba pasterska), która ma 
kształt długiej rury i wydaje dźwięk wysoki oraz gajdy – instrument dudziarski. 
Z historią Trójwsi związane są postacie wybitnych instrumentalistów, a zarazem niejedno-
krotnie twórców tradycyjnych instrumentów muzycznych. Warci wspomnienia są w tym 
miejscu m. in.: Jan Zowada „Jano spod pola”, Paweł Haratyk „Gajdosz”, Franciszek Juroszek 
„Przegóniok”, Paweł Polok „Od Biłka”, Jan Bury „z Klubu”, Michał Sikora „Sikorka”, Paweł Zo-
gata „Gajdek”, Jan Krężelok „Skotniorz”, Jan Kulonek, Jan Kawulok, Jan Wolny, Rafał Wałach, 
Jan Sikora „Gajdosz”, Józef Broda, Jan Kaczmarzyk czy Zbigniew Wałach.
Współczesne zespoły ludowe od lat mają znaczny wpływ na promocję kultury muzycznej 
regionu. Jednym z nich jest Zespół Regionalny „Istebna” – prawdopodobnie najstarszy 
z wciąż istniejących polskich zespołów regionalnych. W okresie stu lat działalności zasłynął 
m.in. występem dla cesarza Austrii Franciszka Józefa. Zespół występował także na wielu 
scenach muzycznych w całej Polsce i brał udział w licznych międzynarodowych festiwalach 
i przeglądach folklorystycznych.
Inne popularne grupy muzyczne i taneczne, które działają w Trójwsi, to m.in. Regional-
ny Zespół „Mały Koniaków” i Regionalny Zespół „Koniaków”, a także kapele, w tym 
„Wałasi” (Zbigniew Wałach), „Jetelinka” (Monka Wałach-Kaczmarzyk) czy też kape-
le wymienionych zespołów regionalnych.

Folklor muzyczny i taneczny
Hudební a taneční folklór25

H udební folkór se v oblasti Trojvesnice a v celých Beskydech rozvíjí díky lidovým 
hudebníkům (často amatérským) – houslistům a dudákům, kteří hráli na svatbách 
a tanečních zábavách v hospodách.

Populárními beskydskými nástroji jsou trombita (pastýřská trouba), která má tvar dlouhé 
trubice a vydává vysoký tón, a dudy – dechový nástroj.
S historií Trojvesnice jsou spojení významní hudebníci. Mnozí z nich taky vyráběli tradiční 
hudební nástroje. Byli to například: Jan Zowada – „Jano spod pola”, Paweł Haratyk zv„Ga-
jdosz”, Franciszek Juroszek „Przegóniok”, Paweł Polok „Od Biłka”, Jan Bury „z Klubu”, Michał 
Sikora „Sikorka”, Paweł Zogata „Gajdek”, Jan Krężelok „Skotniorz”, Jan Kulonek, Jan Kawulok, 
Jan Wolny, Rafał Wałach, Jan Sikora „Gajdosz”, Józef Broda, Jan Kaczmarzyk nebo Zbigniew 
Wałach.
Soudobé regionální soubory již léta propagují hudební kulturu regionu. Jedním z nich je 
Regionální soubor „Istebna” – pravděpodobně nejstarší z  dodnes účinkujících pol-
ských regionálních souborů. V rámci více než sto let svého působení se proslavil tím, že 
jeho členové vystupovali pro rakouského císaře Františka Josefa I. Soubor se prezentoval 
taky na mnohých hudebních scénách v  celém Polsku a  zúčastňoval se mezinárodních 
festivalů a folklórních přehlídek.
Dalšími populárními hudebními a  tanečními skupinami, které působí v Trojvesnici, jsou 
například Regionální soubor „Mały Koniaków” a Regionální soubor „Koniaków”, 
a  taky kapely, včetně kapely „Wałasi” vedené Zbigniewem Wałachem a „Jetelinka” 
pod vedením Moniky Wałach nebo kapely už zmíněných regionálních souborů.



K uchnia beskidzka to przede wszystkim sztuchanki (ziemniaki z cebulką i skwar-
kami), poleśniki(zapiekana w piecu papka ziemniaczana w liściach kapusty) i plac-
ki ziemniaczane. Przysmakiem w okolicach Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki jest 

kubuś czyli tarte ziemniaki zaparzane gorącym mlekiem i pieczone – najczęściej z jabłka-
mi lub śliwkami. Przed podaniem danie polewa się śmietaną i posypuje cukrem.
Kolejnym typowym daniem regionu są gałuszki, będące kluskami podawanymi ze słoniną 
i skwarkami; istnieje też jego wersja na słodko – wtedy kluski serwowane są z masłem i cu-
krem.
Składnikiem niezwykle często wykorzystywanym w kuchni beskidzkiej jest kapusta, z której 
przyrządza się kapuśniak, kwaśnicę i sok. Często podawana jest też z zasmażką i słoninką. Wi-
zytówką Beskidów są sery owcze. Na halach Trójwsi nie brakuje bryndzy, bundzu i oscyp-
ka. Współcześnie sery wykorzystywane są w bardzo różny sposób, także do przygotowania 
góralskiej wersji pizzy.
Popularne dania mięsne to: szynka po beskidzku, żeberka wędzone i kiszka. Re-
gion znany jest z jagnięciny, którą wyróżnia wysoka jakość odżywcza i niewielka zawar-
tość tłuszczu.

Kuchnia tradycyjna
Tradiční kuchyně26

B eskydskou kuchyní jsou především sztuchanki (brambory s cibulkou a škvarky), 
poleśniki (v peci zapečená bramborová kaše zabalená do listů zelí) a bramboráky. 
Pochoutkou v okolí Istebné, Koniakowa a Jaworzynky je kubuś čili strouhané bram-

bory zalívané horkým mlékem a zapečené – nejčastěji s jablky případně se švestkami. Před 
servírováním se toto jídlo poleje smetanou a posype cukrem.
Dalším pro tuto oblast typickým jídlem jsou gałuszki, tedy halušky servírované se škvarky. 
Toto jídlo se vyskytuje i v sladké verzi – jsou to halušky s máslem a cukrem.
V beskydské kuchyni se často používá zelí, z kterého se připravují: jemná zelnačka a kyselá 
kwaśnica, pije se taky surová nevařená šťáva z kysaného zelí. Zelí se často servíruje se zá-
pražkou a slaninkou. Vizitkou Beskyd jsou ovčí sýry. Na horských pastvinách v Trojvesnici 
nechybí brynza, hrudkový sýr-bundz a oštěpky. Dnes se sýry se používají rozmanitě, 
kromě jiného na výrobu horalské verze pizze.
Populárními masovými jídly jsou: šunka po beskydsky, uzená žebra a kiszka (jaternice). 
Tento region je známý jehněčím masem, které se vyznačuje vysokou výživovou hodnotou 
a nízkým obsahem tuku.

 Zimowe Zawody Furmanów – Współpraca człowieka z koniem była od samych początków waż-
nym elementem codziennej pracy. Początkowo jako siła pociągowa w ramach wszelkiego rodza-
ju prac transportowych i komunikacyjnych, w pracach rolniczych i leśnych, obecnie najczęściej 
– ku uciesze turystów pięknie przystrojone konie ciągną kuligowe sanie. W ramach zawodów konie 
prezentują swoją siłę, biorąc udział w konkurencjach takich jak uciąg drewna dłużycowego, czy 
przewożenie drewna stosowego na czas. Zawody odbywają się w zależności od warunków pogo-
dowych najczęściej w styczniu albo lutym.

 Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik” to popularna impreza sportowa 
odbywająca się na trasach biegowych na Kubalonce (styczeń lub luty).

 Istebniański Jarmark Wielkanocny – świąteczny kiermasz twórczości ludowej oraz produktów 
regionalnych organizowany w Parku im. Pawła Stalmacha.

 Stawianie Moja na Trójstyku (1 maja) – co roku na łączącym granice Czech, Polski i Słowacji 
Trójstyku spotykają się przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Gminy Istebna, 
Čiernego oraz Hrčavy, aby wspólnie postawić umieszczone na wysokim palu udekorowane drzew-
ko tzw. „moja”. Jest to okazja do wspólnego spędzenia czasu - integracji przy dźwiękach góralskiej 
kapeli oraz regionalnym poczęstunku.

 Miyszani Owiec – każdego roku na początku maja Centrum Pasterskie w Koniakowie organizuje 
imprezę nawiązującą do obrzędów, jakie dawniej odbywały się przed rozpoczęciem wypasu owiec 
na halach. Podczas wydarzenia wysłuchać można prelekcji o tematyce pasterskiej, uczestniczyć 
w warsztatach rękodzieła i zakosztować pysznych, owczych serów. 

 Noc Muzeum w Muzeum Sztuki Jana Wałacha – wydarzenie to ma niezwykły, artystyczny kli-
mat. Rozpoczyna się ono prelekcją na temat jednego z aspektów twórczości Jana Wałacha, a koń-
czy pięknym koncertem muzycznym w wykonaniu wnuka artysty – multiinstrumentalisty Zbigniewa 
Wałacha oraz towarzyszących mu artystów. 

 Czuwania Fatimskie na Stecówce – organizowane są od maja do października w Kościele pw. 
Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce. Rozpoczynają się apelem jasnogórskim (godz. 21.00), a koń-
czą pasterką maryjną (o północy) i procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.

 Rajd Kukuczki – piesze wędrówki szlakami turystycznymi na terenie Wisły i Istebnej. W programie 
także zabawy i konkursy wiedzy oraz konkurencje sprawnościowe (maj).

 Smaki Karpat – Czas na bryndzę to pokazy wyrobu bryndzy, połączone z wykładami poświęco-
nymi serom owczym i degustacją organizowane w Centrum Pasterskim w Koniakowie (czerwiec).

 Dni Istebnej – koncerty plenerowe, zabawy taneczne, konkursy oraz Wybory Najpiękniejszej Gó-
ralki (lipiec).

 Dni Beskidzkiego Haftu Krzyżykowego – wystawa haftów i wzorów beskidzkich, a także warsz-
taty rzemiosła artystycznego i kiermasz twórczości ludowej, a wszystko to okraszone góralską 
muzyką. Wydarzenie to organizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego 
„Na  Grapie” (lipiec).

 Festyn Istebniański (w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej) – występy zespołów regionalnych 
z kraju i zagranicy.

 Dni Koronki Koniakowskiej – poświęcone tradycji koronkarstwa, w tym wystawy, spotkania 
i koncerty (sierpień).

 Msza Święta Trzech Narodów – z procesją na Trójstyk, a następnie Msza Święta sprawowana 
przy ołtarzu polowym. Uczestniczą w niej wierni z Czech, Polski i Słowacji (sierpień).

 Jarmark Pasterski – wydarzenie organizowane w Centrum Pasterskim w Koniakowie związane 
z tematyką pasterstwa. Podczas jarmarku można skosztować tradycyjnych potraw i serów góral-
skich, a także przyjrzeć się codziennemu życiu bacy na hali (sierpień).

 Dożynki Gminne – święto plonów z barwnym korowodem przystrojonych wozów i góralską mu-
zyką (wrzesień).

 Zaduszki Istebniańskie – seria spotkań, podczas których wspomina się osobowości Istebnej 
(listopad).

 Istebniański Jarmark Bożonarodzeniowy – kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła, a także 
świątecznych przysmaków (grudzień).

 Koncert Kolęd i Pastorałek Zespołu Regionalnego „Istebna” odbywa sięco roku w drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenia w istebniańskim kościele pw. Dobrego Pasterza.
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 Zimní formanské závody – spolupráce člověka s  koněm byla od začátku důležitou součástí 
každodenní práce. Zpočátku byl kůň tažní silou využívanou v dopravě a komunikaci všeho druhu, 
během zemědělských a lesních prací. V současnosti nejčastěji krásně ozdobené koně tahají sáně 
s turisty, kteří mají z tohoto radost. V rámci závodů zvířata prezentují svou sílu, startují v disciplí-
nách, které spočívají v co nejrychlejším táhání kulatiny nebo přepravě sáhového dřeva. Závody se 
konají v závislosti od atmosférických podmínek, nejčastěji v lednu nebo v únoru.

 Mezinárodní lyžařský běh „O istebniańsky bruclík” je populární sportovní akce, která se 
koná na běžeckých tratích v průsmyku Kubalonka (leden nebo únor).

 Istebnianský velikonoční jarmark – jarmark lidové tvorby a regionálních produktů pořádaný 
v parku Pawła Stalmacha.

 Stavění máje na Trojmezí (1. května) – každý rok přicházejí na místo, ve kterém se setkávají 
hranice Česka, Polska a Slovenska, zástupci samospráv a obyvatelé gminy Istebna, Čierného a Hr-
čavy a společně staví máj. Je to vrchol smrku ozdobený barevnými stužkami na dlouhém kůlu. Je 
to taky příležitost pro společné trávení času a  integraci při zvucích horalské kapely, spojených 
s ochutnávkou regionálních jídel.

 Miyszani oviec – každý rok začátkem máje Pastevecké centrum v  Koniakově organizuje akce 
navazující na zvyky, které se minulosti konaly před začátkem pasení ovcí na horských pastvinách. 
Během akce je možné se zúčastnit přednášek o pastevectví, workshopu řemeslné výroby a ochut-
nat výborné ovčí sýry.

 Muzejní noc v Muzeu umění Jana Wałacha – tato akce má zvláštní uměleckou atmosféru. 
Začíná přednáškou o jednom z aspektů tvorby Jana Wałacha a končí úžasným hudebním koncer-
tem v provedení vnuka umělce – multiinstrumentalistu Zbigniewa Wałacha s doprovodem jiných 
hudebníků.

 Fatimské bdění v části Stecówka – pořádané od května do října v kostele Panny Marie noční 
modlitebné bdění v části Stecówka. Začínají jasnogórským vyzváním – zpívanou modlitbou k Pan-
ně Marii (o 21.00 hodině) a končí mariánskou půlnoční procesí okolo kostela se sochou Panny 
Marie Fatimské.

 Kukuczkův přechod – pěší potulky turistickými stezkami po území Wisły a Istebné. V programu 
jsou i hry, vědomostní soutěže a soutěže zručnosti (květen).

 Chutě Karpat – Čas na brynzu – jsou to ukázky výroby brynze spojené s přednáškami o ovčích 
sýrech a ochutnávkou pořádány Pasteveckým centrem v Koniakowě (červenec).

 Dny Istebné – koncerty pod širým nebem, taneční zábavy, soutěže a soutěž krásy o nejhezčí ženu 
Trojvesnice (červenec).

 Dny beskydské křížkové výšivky – výstava beskydských výšivek a vzorů spojená s worksho-
py uměleckého řemesla a jarmarkem lidové tvorby. Všechno je zpestřeno doprovodem horalské 
hudby. Tato akce je pořádána Spolkem přátel Regionálního muzea „Na Grapie”. (červenec).

 Istebnianská zábava (v rámci Týdne beskydské kultury) – vystoupení regionálních hudebních 
souborů z Polska a ze zahraničí.

 Dny koniakowské krajky – prezentace tradicí krajkářství spojená s výstavami, setkáními a kon-
certy (srpen).

 Mše svatá třech národů – procesí na Trojmezí a následně svatá mše sloužená u polního oltáře, 
na které se zúčastňují věřící z České republiky, Polska a Slovenska (srpen).

 Pastevecký jarmark – akce pořádaná Pasteveckým centrem v Koniakowě tematicky spojená 
s pastevectvím. Během jarmarku je možné ochutnat tradiční jídla, horalské sýry a obeznámit se 
s každodenním životem baču na salaši (srpen).

 Obecní dožínky – svátek sklizně slavený na konci žní s barevným průvodem ozdobených vozů 
a horalskou hudbou (září).

 Istebnianské dušičky – cyklus setkání, během kterých se vzpomíná na osobnosti z Istebné (lis-
topad).

 Istebnianský vánoční jarmark – jarmark lidové a rukodělné tvorby, a taky vánočních lahůdek 
(prosinec).

 Koncert koled a pastorále regionálního souboru „Istebna” – koná se každý rok na sv. Štěpá-
na (26. prosince) v kostele Dobrého pastýře v Istebné.
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P ierwsze pisemne wzmianki Lomnej pochodzą z 1596. Do 1899 roku Dolní Lomná i Horní 
Lomná stanowiły jedną miejscowość – Lomną. Od 1900 roku Lomná jest podzielona na 
dwie odrębne miejscowości. Miejscowość i gmina Dolní Lomná o powierzchni 2 704 ha 

oraz licząca 906 mieszkańców położona jest w malowniczej dolinie leżącej po czeskiej stronie 
Beskidu Śląskiego, zwanej Beskidem Cieszyńskim, na pograniczu z Polską i Słowacją, a więc jest 
jednym z najbardziej wysuniętych na wschód zakątków Republiki Czeskiej. Wieś Dolní Lomná 
znajduje się na terenie Chráněné krajinné oblasti Beskydy (Parku Krajobrazowego Beskidy), 
w którym obowiązują ściśle zasady zarządzania rozwojem urbanistycznym i gospodarczym, co 
dotyczy również rozwoju rekreacji, turystyki oraz sportu. Jedną z najcenniejszych ciekawostek 
przyrodniczych jest rezerwat przyrody Mionší o powierzchni niecałych170 ha.
Wieś Dolní Lomná położona jest w otoczonej ze wszystkich stron zalesionymi stokami szerokiej 
dolinie, przez którą przepływa rzeczka Lomná z kryształowo czystą wodą. Ta dolina jest jedną 
z najpiękniejszych w Beskidzie Morawsko-Śląskim. Od północywieś osłania szeroki grzbiet Ko-
zubovej, a z południowej strony szczyty Skalka i Velký Polom.
Wszystko to sprawia, że Dolní Lomná jest znakomitym punktem wypadowym na szlaki tury-
styczne, wiodące grzbietem masywu Polomu, skąd można przejść do znanego ośrodka tury-
stycznego Bílý Kříž. Schroniska na Velkim Polomie, Slavíču, Kamenitémi Kozubovej są znanymi 
zimowymi i letnimi ośrodkami turystycznymi.
Dolina rzeki Lomné staje się popularnym celem wycieczek. Prowadzi przez nią wiele szlaków tury-
stycznych, włącznie z najważniejszym szlakiem wiodącym grzbietem Beskidu Cieszyńskiego.
Warta zobaczenia jest puszczaMionší, jeden z największych tego typu rezerwatów przyrody na te-
renie Republiki Czeskiej, który został ponownie udostępniony do zwiedzania 24 maja 2005 roku.
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P rvní písemné zmínky o Lomné pocházejí z roku 1596. Do roku 1899 Dolní Lomná a Hor-
ní Lomná tvořily jednou obec – Lomnou. Od roku 1900 je Lomná rozdělená na dvě 
samostatné obce. Obec Dolní Lomná o rozloze 2 704 ha a s počtem obyvatel 906 leží 

v  malebném údolí Těšínských Beskyd na pomezí sousedního Polska a Slovenska, je jednou 
z nejvýchodnějších částí České republiky. Obec Dolní Lomná se nachází na území Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy s přísným režimem hospodaření, rozvoje rekreace, cestovního ruchu 
a sportu. Jednou z  nejpozoruhodnějších přírodních zajímavostí je přírodní rezervace Mionší 
o rozloze asi 170 ha.
Obec Dolní Lomná je rozložená v širokém údolí uzavřeném lesnatými stráněmi ze všech stran, 
kterým protéká průzračně čistá voda říčky Lomné. Toto údolí se řadí mezi nejkrásnější údolí 
Moravskoslezských Beskyd. Od severu je obec chráněná širokým hřbetem Kozubové a na jižní 
straně vrcholem Skalky a Velkým Polomem.
V souvislosti s tím je Dolní Lomná skvělým výchozím bodem na turistické trasy na hřeben Po-
lomu, odkud se dá přejít na Bílý Kříž. Turistické chaty na Velkém Polomu, Slavíči, Kamenitém 
a Kozubové jsou známými středisky zimní a letní turistiky.
Údolí Lomné se stává vyhledávaným cílem návštěvníků. Je zde řada turistických tras, včetně 
hlavní hřebenovky Těšínských Beskyd.
Pozoruhodností je prales Mionší, jeden z největších v českých zemích, znovu zpřístupněný od 
24.5.2005.



25  Lomňanské muzeum (Muzeum Wsi Łomna) znajduje się centrum miejscowości, w repli-
ce drewnianego budynku z 1852 roku, w którym pierwotnie mieściła się szkoła. Oryginalny 
obiekt został przeniesiony w 1974 roku do depozytorium Valašského muzea, czyli do skanse-
nu wRožnovie. Na jego miejscu, korzystając z oryginalnej dokumentacji, zbudowano replikę.

 Tutejsze muzeum dokumentuje dorobek historyczny mieszkańców Lomnej, gromadząc 
w tym celu stare kroniki, albumy fotograficzne, nagrania starszych osób oraz oryginalne 
eksponaty. Można w nim kupić pamiątki oraz skosztować specjałów miejscowej kuchni.

 W pobliżu muzeum co roku odbywają się zawody w powożeniu, jesienny jarmark, wysta-
wy wielkanocne i bożonarodzeniowe, wystawy szopek oraz starych fotografii.

 Muzeum jest czynne codziennie w godzinach 10:00 do 17:00.

 Lomňanské muzeum najdete v centru vesnice, v dřevěnici původní lomňanské školy 
z roku 1852. Originál této stavby byl v roce v roce 1974 přesunut do depozitáře Valaš-
ského muzea v Rožnově. Na jejím místě vznikla dle původní dokumentace kopie replika. 
Muzeum shromažďuje historické dědictví Lomňanů v podobě kronik, foto alb, nahrávek 
starších občanů a původních exponátů. Je zde možnost zakoupení suvenýrů, upomínko-
vých předmětů a ochutnat místní speciality.

 U muzea se každoročně pořádají vozatajské závody, podzimní jarmark, velikonoční a vá-
noční výstavy, výstavy betlémů a dobových fotografií.

 Otevírací doba: otevřeno denně od 10:00 až 17:00 hod.

26  Jestřábí vodopád (Wodospad Jastrzębi) – wodospad o wysokości 3 metrów na niewiel-
kim dopływie potoku Jestřábí. Niedaleko wodospadu jest łąka Kościolki, na której stoi po-
mnik upamiętniający spotkania ewangelików, które odbywały się tu wodbywające się tu 
okresie kontrreformacji. Wodospad i łąka leżą na końcu doliny Jestřábígo potoku na stoku 
Velkiego Polomu.

 Jestřábí vodopád – vodopád na menším přítoku Jestřábího potoka, dosahuje výšky 
3 metrů. Kousek od vodopádu se nachází louka Kościolki s památníkem schůzek evange-
líků v době reformace. Vodopád a louka se nacházejí na konci údolí Jestřábího potoka na 
úbočí Velkého Polomu.

27  Skała w Dolnej Lomnej – nietypowa formacja skalna, do której można dojść z Lomnej 
niebieskim szlakiem turystycznym, który zaczyna się w centrum wsi. Trzeba pokonać oko-
ło 2 km, stale idąc pod górę. Na szczyt filara skalnego („komina”) można się wejść jedynie 
techniką wspinaczkową, korzystając z liny i odpowiedniej uprzęży.

 Skála v Dolní Lomné – atypický skalní útvar, ke kterému se dostaneme po modré 
turistické značce z Lomné, začínající se v centru obce. Musíme přejít asi 2 km, stále naho-
ru. Na vrchol skalního pilíře („komína”) je možné se dostat jen horolezeckým způsobem 
pomocí lana a vhodné výstroje.

28  Zagroda Edukacyjna położona przy głównej drodze do wsi Horní Lomná, około kilome-
tra od centrum Dolnej Lomnej. Na terenie gospodarstwa znajduje się drewniany szałas, 
w którym prowadzone są pokazy wyrobu tradycyjnych produktów z owczego mleka. Na-
stępnie goście mogą ich skosztować. W szałasie-bacówce można zobaczyć całe potrzeb-
ne wyposażenie, czyli: kociołek, maselnicę, skórzany worek, beczkę do przechowywania 
oraz stylową zastawę stołową itd. Częścią zwiedzania gospodarstwa jest 7 przystanków, 
na których można zobaczyć różne zwierzęta (króliki, kozy, owce, krowę, cielę, kury, gęsi, 
kaczki, świnie). Chyba największą atrakcją jest możliwość zobaczenia, pogłaskania i na-
karmienia tych zwierząt. Jest tutaj także pasieka i jeszcze jedna atrakcja – borsuk, lecz 
niestety można zobaczyć tylko jego norę, bo wychodzi z niej wyłącznie nocą.

  Zemědělský dvorek se nachází u hlavní cesty do Horní Lomné asi 1 km od centra obce. 
 Součástí Zemědělského dvorku Dolní Lomná je dřevěná salaš s ukázkou tradičních výrob-

ků z ovčího mléka. Vyrobené výrobky pak budou nabízeny k ochutnávce návštěvníkům. 
Součástí salaše je potřebné vybavení, jako je kotlík, máselnice, kožený měšec, skladovací 
sud, okov ke studni, stylová jídelní sestava atd.

 Součástí prohlídky Zemědělského dvorku je 7 zastavení s různými druhy zvířat (králíci, 
kozy, ovce, kráva, tele, slepice, husy, kachny, prasata). Asi největší atrakcí je možnost vidět, 
pohladit si či krmit tradiční hospodářská zvířata. Nechybí ani včelín a další raritou je zde 
jezevec, ale bohužel můžete vidět jenom jeho noru, protože vylézá pouze v noci.
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29  Ursus centrum to wyjątkowe miejsce. Dla zwiedzających w każdym wieku jest rajem 
rozrywki, zabawy i doznań w świecie przyrody.

 Ursus centrum je jedinečné zážitkové místo. Je rájem zábavy, hry a zážitků ve světě 
přírody pro návštěvníky v každém věku.

30  Zbojnická stezka (Zbójnicka Ścieżka) znajduje się w samym sercu Dolnej Lomnej i za-
prasza gości do krainy pełnej zbójników oraz opowieści nie tylko o nich, ale równieżo 
historii i ludziach żyjących w dolinie rzeczki Lomná. Ścieżka składa się z parku linowego, 
ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni, przeplotni oraz rzeźb, które można podziwiać.

 Chociaż najbardziej znanym beskidzkim zbójnikiem był Ondraszek, to Lomná miała swo-
jego własnego Targolika. Ponoć było to silne chłopisko, a jego przydomek pochodzi od 
tego, że brał (targal), co tylko się dało, byle osiągnąć swój cel. Na ścieżce jest też tzw. 
Ondraszkowa Czytanka (tablice edukacyjne), w której goście znajdą wiele ciekawych infor-
macji o życiu przodków, tutejszej gwarze oraz o tym, jak niegdyś ludzie się ubierali.

 Zbojnická stezka se nachází v samotném srdci Dolní Lomné a zve návštěvníky do kra-
jiny plné zbojníků a povídání nejen o nich, ale také o historii a lidech žijících v údolí říčky 
Lomné. Její součástí je lanové centrum, lezecká stěna, skluzavky, průlezky a řezby na pro-
hlížení. 

 Ač je nejznámějším beskydským zbojníkem Ondrášek, Lomná měla svého vlastního Targo-
lika. Byl to prý silný chlap a jméno dostal od toho, že trhal (targal) co se dalo, jen aby dosáhl 
svého cíle. Na stezce najdou návštěvníci Ondráškovu čítanku a v ní spoustu zajímavostí 
o životě předků, lidovém řemesle, místním nářečí, i o tom, jak se lidé kdysi oblékali.

31  Ośrodek narciarski Ski areál Severka w Beskidzie Cie-
szyńskim (965 m n.p.m.), na północnym stoku góry Ko-
stelky. W ośrodku działają 4 wyciągi narciarskie, a trasy 
zjazdowe mają łączną długość 2 km. Wszystkie trasy 
zjazdowe są na regularnie ratrakowane!
• Główna trasa zjazdowa– długość: 1 270 m, prze-

wyższenie: 291 m, przepustowość: 850 os./h
• Trasa wojskowa – długość: 420 m, przewyższenie: 

85 m, przepustowość: 400 os./h
• Trasa dla dzieci – długość: 300 m, przewyższenie: 

20 m, wyciąg dla dzieci, przepustowość: 300 os./h
• Trasa szkolna – długość: 300 m, przewyższenie: 

45 m, przepustowość: 250 os./h 

 Ski areál Severka se nachází v oblasti Těšínských Bes-
kyd (965 m n. m.), na severním svahu vrchu Kostelka. 
Ski areál provozuje 4 lyžařské vleky a délka sjezdovek 
je celkem 2 km. Všechny sjezdové tratě jsou pravidelně 
upravované!
• Hlavní sjezdovka – 1 270 m dlouhá, převýšení 291 m, kapacita: 850 os./hod.
• Vojenská sjezdovka – 420 m dlouhá, převýšení 85 m kapacita: 400 os./hod.
• Dětská sjezdovka – 300 m dlouhá, 20 m převýšení, dětský vlek, kapacita: 300 os./hod.
• Školská sjezdovka – 300 m dlouhá, 45 m převýšení, kapacita: 250 os./hod.

32  Ośrodek narciarski Ski areál Armáda w Dolnej Lomnej ma jedną trasę zjazdową o dłu-
gości 860 m i z przewyższeniem 185 m. Trasa jest oznaczona czerwony kolorem, co ozna-
cza, że jest przeznaczona dla dobrze jeżdżących narciarzy. Ze względu na swoją długość 
i przewyższenie jest jedną z najlepszych tras w Beskidach. Na dzieci i początkujących 
narciarzy czeka mały wyciąg z nisko prowadzoną liną. Ośrodek Armáda w Dolnej Lomnej 
posiada armatki śnieżne do sztucznego naśnieżania oraz jest oświetlony, więc można 
tam szusować na nartach nawet wieczorem.

 Ski areál Armáda v obci Dolní Lomná disponuje jednou sjezdovkou o délce 860 m 
a  převýšením 185 m. Obtížností se tato sjezdovka řadí k červené barvě, svou délkou 
a převýšením patří k nejlepším v Beskydech. Pro děti a začínající lyžaře tu je připraven 
malý vlek s nízkým vedením lana. Areál Armáda v Dolní Lomné je vybaven sněžnými děly 
na technické zasněžování a osvětlením pro večerní lyžování.
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Cykliczne wydarzenia
 Gazdowski Jarmark
 Zawody w powożeniu

Pravidelné akce
 Gazdovský jarmark
 Vozatajské závody

Podtrzymywanie tradycji
Zespół folklorystyczny Mionší
Powstał w 1974 roku przy organizacji Osvětová beseda w Dolnej Lomnej. Zespół czerpie inspi-
rację dla swoich programów z pieśni i tańców ludowych oraz tradycyjnych zwyczajów rejonu 
Jablunkova. Prezentuje widzom nie tylko muzykę i tańce, ale także specyficzną tutejszą gwarę, 
którą mogą usłyszeć w pieśniach i scenkach.
Częścią zespołu była grupa dziecięca Malý Mionši oraz grupa młodzieżowa, która miała w swoim 
repertuarze także tradycyjne tańce ludowe, miejscowe zwyczaje i obrzędy pasterskie. W 1996 
roku trupa taneczna zespołu przestała istnieć, ale kapela nadal gra. Trupa taneczna zespołu 
dziecięcego, którą prowadziła Jana Kufová, została rozwiązanaw 2001 roku, ale kapela cymbali-
stów wciąż istnieje. W 2007 roku udało się reaktywować trupę taneczną, którą prowadziła Jana 
Motyková, a potem Regina Gorylová i František Tichý. Wielu członków Mionšího przez lata tań-
czyło w zespole dziecięcym. Obecnie zespół ma pięć par tanecznych oraz trzynastotoosobową 
kapelę cymbalistów. Jej repertuar obejmuje nie tylko z pieśni Śląska Cieszyńskiego, ale także 
słowacką węgierską i polską muzykę ludową. Kapela także akompaniuje tancerzom.
Zespół dziecięcy Malý Mionší od lat uświetnia występami Slezské dny (Dni Śląskie) w Dolnej 
Lomnej. Występuje też w pobliskich miejscowościach: na dożynkach w Písku, Návsí, na jarmarku 
w Dolnej Lomnej, na Mięsopuście w Hrčavie, Dniach Miasta Jablunkova. Uczestniczy w festiwa-
lach krajowych i zagranicznych (Litwa, Polska, Węgry, Słowacja) oraz uświetnia swoimi występa-
mi wydarzenia kulturalne i społeczne w regionie.

Udržovaní tradicí
Folklórní soubor Mionší
Vznikl v roce 1974 při osvětové besedě v Dolní Lomné. Soubor čerpá inspiraci pro své progra-
my z  lidových písní, tanců a tradičních zvyků jablunkovské oblasti. Prezentuje divákům nejen 
hudbu a tance, ale i specifické místní nářečí, které je slyšet v písních a scénách.
Součástí souboru byl dětský kolektiv Malý Mionší a kolektiv mládežnický, který nacvičoval i tra-
diční lidové tance, zvykosloví a salašnické obyčeje ze zdejší oblasti. V roce 1996 taneční složka 
souboru ukončila činnost, ale hudební složka pracuje dál. Taneční složka Malého Mionšího pod 
vedením Jany Kufové ukončila svou činnost v roce 2001, cimbálová muzika nadále existuje. 
V roce 2007 se podařilo obnovit taneční složku pod vedením Jany Motykové a následně Reginy 
Gorylové a Františka Tichého. Mnozí členové Mionšího celá léta tancovali v dětském souboru 
Dnes soubor tvoří 5 tanečních párů a 13-ti členná dětská cimbálová muzika. Ve svém repertoá-
ru má nejen písně z Těšínského Slezska, ale i slovenskou, maďarskou a polskou lidovou hudbu. 
Muzika doprovází i tanečníky.
Dětský soubor Malý Mionší je po léta domácím souborem na Slezských dnech v Dolní Lomné. 
Účinkuje v okolitých obcích: na dožínkách v Písku, Návsí, na jarmarku v Dolní Lomné, na Ma-
sopustu v Hrčavě, na Dnech města Jablunkova. Zúčastňuje se festivalů v tuzemsku a v zahraničí 
(Litva, Polsko, Maďarsko, Slovensko) a svými vystoupeními obohacuje kulturní a společenské 
akce v regionu.
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