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Informácie o "poviat of Rzeszów" a miestach, kde boli nasnímané fotografie, ktoré 

boli použité v "Carpathian Art Of Fashion". 
 

Rzeszow Poviat 
https://www.powiat.rzeszow.pl/ 

 

Rzeszów Poviat je 14 obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí provinčného mesta Rzeszów (jedno mestské, päť 

mestských a osem vidieckych). V súčasnosti má rozlohu 1 157 km2 a má viac ako 160 000 obyvateľov. 

ľudí. Nachádza sa v centre Podkarpatskej. Má dobrú technickú infrańtruktúru a pohodlnú cestnú sieť. V 

blízkosti mesta Rzeszów v meste Jasionka je letisko prispôsobené na pravidelnú prevádzku 

medzinárodnej osobnej a nákladnej dopravy. Piloti sa nazývajú letisko dobrého počasia. " Tento port má 

najnovńiu a jednu z najdlhńích pristávacích dráh v Poľsku, ktorá vám umoņňuje akceptovať akýkoľvek 

typ lietadla. 

Tieto oblasti, rovnako ako celé juhovýchodné Poľsko, sú známe pre letecký priemysel. Toto sa nazýva 

"Letecké údolie". Okrem toho v Jasionke pôsobí ako jediný v krajine, vzdeláva na Leteckej fakulte a 

Pilotnej ńkole, Letecké výcvikové stredisko Technologickej univerzity v Rzeszowe. 

Rzeszów Poviat je miestom, ktoré ponúka čoraz lepńie podmienky pre podnikanie, bývanie, prácu, ako aj 

pre rôzne formy cestovného ruchu. Neustále získava nových obyvateľov - okres zaznamenáva najvyńńí 

prítok medzi poviaty Podkarpacie uņ celé roky. V roku 2013 bola bilancia internej a medzinárodnej 

migrácie na trvalý pobyt na 1000 osôb +4,3 s indexom -1,5 pre Podkarpatské vojvodstvo. Mesto 

Rzeszówskej ņupy sa vyznačuje rozvojom budov, ako aj rozmanitosťou podniknutých iniciatív a 

podnikateľských aktivít. 

Dynamický rast počtu podnikateľských subjektov je pozitívnym javom. Na konci roka 2013 bolo na 10 

tisíc obyvateľov Rzeszowského pracovného veku poviatu 1 067 podnikateľských subjektov. V 

Podkarpackskom vojvodstve - 1178. Po mnoho rokov sa výroba dynamicky rozvíja na základe miestnych 

tradícií a prírodných zdrojov, ako je prútenosť, výroba zdravých potravín a minerálnych vôd. 

Poľnohospodárstvo v poviat, podobne ako v celom Podkarpackskom vojvodstve, poskytuje potraviny, 

ktoré sú oveľa ekologickejńie ako iné oblasti Poľska. 

Investičná atraktívnosť okolia letiska tieņ určuje atraktívnosť investícií Rzeszów poviat. Vedecký a 

technologický park Podkarpackie AEROPOLIS, ktorý sa nachádza tu, je jedným z najatraktívnejńích 

investičných lokalít v juhovýchodnom Poľsku. Priťahuje moderné spoločnosti a technológie. Taktieņ sa tu 

vyuņíva potenciál miestnych univerzít a výskumných centier. Pozoruhodné sú podzákony ńpeciálnej 

ekonomickej zóny EURO-PARK MIELEC, ako aj parcely vyzdvihnuté v súťaņi "Land for Medal". 

Rozvoj tejto oblasti má byť realizovaný projektom realizovaným Rzeszow poviat, pokiaľ ide o vybavenie 

technickej infrańtruktúry pre investičné oblasti Vedeckého a technologického parku Rzeszów - 

Dworzysko. 

Orgány poviat, ako aj správne rady obcí, ktoré sústavne vytvárajú, okrem iného s pomocou fondov EÚ, 

investície zamerané na zlepńenie ņivotných podmienok miestnych obyvateľov. Mnohé mimovládne 

organizácie a miestni lídri im pomáhajú. 

Čistá, neznečistená vzduchu, jedinečnej krajiny, zaujímavé ľudová kultúra, dobré podmienky pre aktívnu 

turistiku, historických pamiatok a mnohých mýtov a legiend spojených s nimi tvorí okres Rzeszów je tieņ 

skvelým miestom pre víkendové a sviatočné voľný čas. 

Skúmanie kraj Rzeszów opustí nezabudnuteľné dojmy a predovńetkým výlet úzkokoľajky Przeworsk-

Dynów z najdlhńích v Európe, pretoņe populácia 602 m, úzkorozchodné ņelezničný tunel v Szklary. V 

minulom roku na základe soľanky jamiek v roku 1596 v Sołonce, vytvoril kaskádu kúpele soli. Môņete tu 

mať dobrý čas vdychovaním vzduchu nasýteného jódom. Extrakcia zariadení a pozostatky staré studne 

ako jediný objektov tohto typu v Karpatoch sú vystavené v Regionálnom múzeu v Sołonce. 
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Existujú vynikajúci Poliaci, ktorí sa spájajú s krajinami, ktoré v súčasnosti patria do poviat. Patrí medzi 

ne, m.in :. Jiřího z Tychyna - básnika, humanistické osvietenie, sekretár kráľa Sigismund Augustus a 

Stefan Batory, Władysław Sikorski - WP-Chief, predseda vlády v exile, Franciszek Kotula - Rzeszow 

známy etnografa, Jan Boleslaw Ożóg - básnik , prozaik a publicista. 

 

NÁHĽAD 

Bohatú históriu okresu Rzeszów potvrdzujú historické mestské komplexy, paláce, zámky, kostoly a 

cestné svätyne, ktoré sú zakomponované do krajiny miest a obcí. Krása týchto miest, ako aj početné 

aplikácie a legendy, ktoré s nimi súvisia, robia tak, ņe putovanie po Rzeszowi poviat môņe zanechať 

nezabudnuteľné dojmy. 
 U objektov, ktoré by mali byť stojí za to vidieť obývané mestské trhy v Głogów Małopolski. Tyczynie, 

Błażowa, Dynów a Sokolow MKV. Tieto mestá boli umiestnené na zákonu Magdeburg. Plán Głogowy 

Młp je povaņovaný za prvý projekt mestského rozvoja v Poľsku renesancie. Na svojom trhu upúta 

pozornosť radnica z 18. storočia postavená rodinou Lubomirských. 

Zaujímavá je Boguchwała neskoro barokový zámok v prvej polovici osemnásteho storočia. To malo byť 

prispôsobené na pobyt Rzeszowskiej rodina pobytu Lubomirskich. Palácový komplex v meste 

Boguchwała bol modelovaný v meste Wilanów. Súčasťou tímu je tieņ kostol s presbytériom. Palácový 

komplex bol postavený na rozkaz Theodore Konstanty Lubomirski, ktorý kvôli svojej chamtivosti, 

krutosti a útlaku podriadených bol nazývaný "knieņa temnoty, diabol." 

Podobné meno dostal jeden z majiteľov zámku 16. storočia v Dąbrówka Starzeńska - Stanisław Stadnicki. 

Bol nazývaný Łańcut Devil. Bol známy okrem iného aj z vojny, ktorú viedol k Anke Pilecke - majiteľovi 

Sokołów Młp., Tyczyna a Zalesia. Iba zrúcaniny hradu a legenda o jeho majiteľovi preņili aņ do nańej 

doby. V Dąbrówke Starzeńska sa nachádza aj neoromanská hrobka Starzeński. Pozostatky opevneného 

osídlenia a súčasne jedna z najcennejńích historických pamiatok v Lubene je raná stredoveká pevnosť 

Okop. 

Za zmienku stojí, obklopený krajinársky park, rodinný zámok Wodzicki Tyczynie v druhej polovici 

devätnásteho storočia. Chránené dnes mimo zámok dekor kombinuje mnoho skôr architektonických 

ńtýlov, vrátane predsieň na prednej stene a veņe s loggiou uprostred juņnej steny. V krajinnom parku je 

veľa exemplárov vzácnych stromov a 324 rokov starého dubu. 

Má tieņ historická hodnota Lubomirski palác v Meadow Kocka postavený rodom ako opevnený zámok v 

ńestnástom storočí. V roku 1818 majiteľ tovar bol gróf Potocký. V roku 1853 bol palác prenesený do 

charitatívneho domu. V súčasnosti sa nachádza domov sociálnej starostlivosti pre deti, ktoré riadi 

Kongregácia sestier boņskej prozreteľnosti. 

V oblasti poviat sa môņete stretnúť s mnohými zaujímavými, obklopenými parkami a lesmi a dvoranmi. 

Medzi ne patrí klasický kańtieľ v meste Hyżnem, postavený na prelome 18. a 19. storočia, s drevenou 

lodņií na poschodí. Je obklopený zvyńky parku zámku na konci osemnásteho a devätnásteho storočia. V 

interiéri sa nachádza Museum komora venovaný generála Vladislav Sikorski, ktorý v tomto panstva 

zdvihnutý. 

Súdny komplex Jasionka je dnes hotelom. Marine rodina ho postavený v prvej polovici devätnásteho 

storočia Jedná sa o budovu v romantickom typ bol pravdepodobne za účasti vynikajúcich architektov. - 

Peter Aigner a Frederick Bauman. V okolí zámku sa nachádza krajinný park z konca 18. storočia, ktorého 

dekoráciou sú impozantné klastre vysadené s obvodom 500 cm. 

V Zgłobnia je neoklasicistická, obklopená starými stromami, panstvom rodiny Straszewscy. V súčasnosti 

je ústredím Workshopu pre zamestnaneckú terapiu. 

Zaujímavé sú aj podmorské komplexy v týchto mestách: Trzciana, Rudna Wielka a Dąbrowa. Areál 

nádvoria v Trzciane bol postavený koncom 19. storočia a bol zrekonńtruovaný v roku 1959. Jeho 

majiteľom bola kresťanská rodina. Je obklopený historickým parkom o rozlohe 4 hektárov. Kańtieľ 

Dąmbski v Rudnej Wielke pochádza z prvej polovice 19. storočia a nachádza sa v krajinnom parku. Na 
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neho vedie hrabová ulička. Zhromaņdený Łukasz z Lubraniec Dąmbski, na prelome 18. a 19. storočia, 

zbierka tzv. Galéria Dąmbskich sa nachádza v okresnom múzeu v Rzeszowe. Dąbrowa bolo miestom, kde 

sa v roku 1870 postavil panský komplex pre tehdejńího majiteľa Wiktoryny Wojciechowského. Okolo 

kańtieľa sa nachádza park s geometrickými uličkami a rybníky. Park sa rozprestiera na ploche 7 hektárov. 

Jednou z najvýznamnejńích pamiatok hmotnej kultúry je lovecký zámok rodiny Okocimski z 19. storočia 

v meste Kamień - Morgach. Postavil ho gróf Ressengnier v roku 1885. Jeho ďalńí majiteľ bol Jan Götz 

Okocimski, ktorý usporiadal svoje letné sídlo v tomto panstve. Je vedený cestou 80 chránených dubov. 

 Jedným z najnavńtevovanejńích miest bohosluņieb je Mariánske svätyne v Boreku Starom. To sa skladá z 

kostola sa zázračným obrazom Panny Márie, postavený v rokoch 1684 - 1726, kláńtor bol postavený v 

rokoch 1712-1738 a dvoma kaplnkami. V blízkosti kostola je nádherný prameň. Marianske svätyne sa 
nachádzajú aj v Niechobrze, Hyżnem, Sokołów Młp a Chmielnik. V Terliczke sa nachádza svätyňa Panny 

Márie z Fatimy a sv. Otec Pio. Ďalńie architektonické pamiatky sú posvätné cirkvám Dynowski, 

postavený na začiatku sedemnásteho storočia., Neskoro renesančný brána v tvare víťazného oblúka, v 

neskoro barokové Meadow, Malawi, Krásne a Tyczyn neogotickej v Sokolow MLP., A Błażowa 

Trzciana. Kostol sa nachádza Straszydlu dub - smrekovec zo sedemnásteho storočia Zaujímavá je tieņ 

kaplnka osemnásteho storočia sv lovu .. Hubert v Miłocin, postavený z iniciatívy J. I. Lubomírskeho. 

Miłocin je prvá farnosť v Poľsku, so svätým Hubertom ako patrónom. Rzeszow v okrese celkom ńtyri 

desiatky historických kostolov a najstarńí z nich - drevené - umiestnil v Wolke Niedzwiedzki. Pochádza z 

roku 1576. 

Stojí za zmienku, ņe vo farskom kostole v Siedliska je kaplnka blahoslavený Josef Kowalski, ktorý 

pochádza z tejto obci. Pápeņ Ján Pavol II. Bol blahoslavený vo Varńave 13. júna 1999. 

Nájdeme stopy históriu ņidovských cintorínov v Sokolow MLP., A Tyczynie Dynów, rovnako ako 

cintorín protestantskú v Novom Stone. Na novom ņidovskom cintoríne v Sokolow Malopolski preņilo 

cca. 300 náhrobkov s hebrejskými nápismi a symbolické rezbárske práce. V Sokołow Młp je tieņ 

synagóga z 19. storočia. 

Turbulentné história krajského Rzeszów svedčí hrobu a Pamätník obetiam NKVD v Turza cti zavraņdili 

táborových väzňov NKVD v Trzebuska v roku 1944 s názvom "Malá Earth Sokołowska Katyn". Miesto 

pripomínajúce mučeníctvo Poliakov a Ņidov je tieņ Głogów "Bór". Nacisti vyniesli tu politických väzňov 

z väzenia Rzeszów. Na okraji lesa, stojí pomník venovaný pamiatke Wladyslaw Kojdra (1902 - 1945) - 

významného hnutie aktivista roľníka, pravdepodobne zavraņdený dôstojníkmi Penta UB. V roku 1942 

boli vystavené aj dva masové hroby s 5000 ņidmi, ako aj pamätník obetí nacizmu. V tesnej blízkosti sa 

nachádza cintorín, kde bolo pochovaných 84 Poliakov. Boli obeťami nacistického teroru. V Przewrotne 

sú hroby obetí pacifikáciu prírode a perverzné Hucisko vyrobené v rokoch 1939 - 1943, a v Zgłobniu 

zavraņdený ako odplatu za pomoc partizánom. Obeť pacifikácie je tieņ pochovaná na cintoríne v 

Nienadci. Na cintoríne v Bratkowicach pochowano18 partizánov zabitý v roku 1944. hromadného hrobu 

v Stobierna skryje do tela 15 muņov popravených nacistami pre favorizovat partizánmi. V Tyczyn, vedľa 

kaplnky cintorína, je hrobka 12 členov odporu, ktorý zomrel v bitkách s Nemcami. 

V Bartkówce sú dve bitúnkové úkryty, jeden z čelného poņiaru a druhý v bojovom poli. 

Vojnové hroby z obdobia prvej svetovej vojny sú v Kamień a Łowisko v lese zvanom "Mulowymi 

krzaczkami", ktorý pravdepodobne pochovaný 40 rakúsko-uhorských vojakov. Účastníkom januárového 

povstania z roku 1863 spočíva cintorín Dynów. 

Existuje mnoho ďalńích miest a objektov, ktoré stojí za to vidieť. Vńetko, čo zostalo, je pozvať ich, aby 

ich objavili počas svojich nezávislých ciest v tejto oblasti. 

 

 

 

KRAJINY ČASOV 
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Malebným výhľadom na Plateau Kolbuszowa Karpatskej predhoria, neznečistené ņivotné prostredie (viac 

ako jedna tretina z celkovej rozlohy kraja sú plochy chránené zákonom, vrátane oblasti zahrnuté do siete 

NATURA 2000), ako aj mikroklíma Sokołowszczyzny, Lubenia a okolie Hyżnego, kde pred vojnou 

pracoval kúpele odporúčame vám navńtíviť tieto webové stránky. Hojnosť lesov, malebných roklín a 

slepých riečnych ramien, zaujímavé pamiatky a pestuje dodnes ľudové zvyky sú ďalńie výhody kraja 

Pôvabná krajina tejto časti Podkarpatskej úročiť turistické turistov a milovníkov prírody, ľudia, ktorí 

hľadajú kľud a pohodu. Ide o oblasť ideálnu pre víkendovú dovolenku, pre nedeľné výlety a prechádzky. 

Rzeszowská ņupa leņí v rámci dvoch veľkých makroregiónov beņne označovaných ako zemepisné 

územia. Tie sa nachádzajú v severnej časti Sandomierz panvice s názvom J. Kondracki Podkarpatskej 

Severnej a Strednej Beskidian Piemontu v juņnej časti. 
Hranica medzi nimi je vytvorená ńírkou Pradolina Podkarpacka. To znamená, aņ sa Think tiahne luk pás 

zvlnené kopce s výńkou 240 aņ 300 m nm Podgórze Rzeszowskie (podľa Kondrackiho). 

 Pokiaľ ide o geologickú ńtruktúru, poviat je jasne diferencovaný. Sandomierz panvicu vytvorená v 

treťohorách, najmä v závrtu naplnenú spevu miocénu. Nachádza sa v grófstve Plateau časť je zloņená z 

vrstiev flyńovými komplexných sedimentárnych hornín - striedavo naukladaných vrstiev pieskovcov a 

bridlíc. 

Severná časť kraja leņí takmer výlučne v rámci Kolbuszowa Plateau - jeden z najväčńích Mesoregions 

Sandomierz panvy. Jeho povrch sa zdvihne od 220 do 269 metrov nad morom a výńkové rozdiely 

dosiahnuť 80 m. Plońina má plońinu slabo vlnitých zavŕńenie 229 m nad morom v blízkosti Głogów Młp. 

a 246 m nad morom v blízkosti Sokołów Młp. a Bratkowice. 

Oveľa viac diverzifikované z hľadiska morfológie a vyńńej nachádza nad hladinou mora je juņná časť 

kraja, ktorý leņí v makro Foothills Środkowobeskidzkiego. Makroregión zahŕňa rad Mesoregions, z 

ktorých tri sa nachádzajú v okrese Rzeszow: Foothills Strzyżowskie (v severo - východ), Dynów 

predhoria (uprostred) a úpätím Przemysl, ktorej západnej okraj leņí na pravom brehu rieky San, v obci 

Dynów. Oni sú vyrovnané kormidiel Upland výńok 350 - 450 m, strih mnohých údoliami riek a potokov 

do niekoľkých skupín a skupín kopca s niekoľkými pôvabnej krajine vyhliadky na svahu ostrého vrchole 

hory (415 m nm), vinárstvo koleso Bartkówki (433 m) alebo rozmedzí Wilcze (506 m nad morom). 

District sa nachádza na rozhraní dvoch klimatických zónach, ale rôzne podmienky medzi týmito zónami 

je zanedbateľný. 

Základným prvkom poviat je orná pôda a rastlinné spoločenstvá, ktoré sú s nimi spojené. Lesné oblasti sú 

pomerne veľké. Lesná pôda predstavuje asi 26% plochy poviat. Najväčńie komplexy zostali v severnej 

časti okresu. -. V oblasti Bratkowice, Głogowa MLP Falcon MLP Predstavujú zvyńky starého lesa 

Sandomierskiej. Neexistuje ņiadny nedostatok lesov v juņnej časti okresu - v blízkosti Zabratówki, 

Tychyna, Hyżnego pásma a vlkom. 

Obr prezentované physiographic kraj Rzeszów potvrdzuje svoje jasné diferenciáciu a delenie krajiny 

kopcov a horských polnoci, "pogórzańskie" poludním. Sieťová sieť uloņená na týchto prvkoch vytvára 

inú mozaiku budov v obciach a mestách, ktoré je potrebné poznať. 

Prostredníctvom centrálnej časti poviat rieka Wisłok prechádza údolím. Opustenie Pogórze mení svoj 

charakter na níņinu. V oblasti Sandomierskej panvy sa koryto niekoľkokrát mení, pričom odpadky a 

jazierné jazerá ostali. Na juhu poviat, cez obec Dynów, San River tečie a vytvára očarujúce meandry. 

Tieto rieky sú obzvláńť vhodné pre rybárov a nadńencov kanoistiky. Wisloka dôleņitejńie prítokov v 

oblasti kraja Rzeszów sú: Strug, Mogielnica, Lubcza, čiernej a uńľachtilý a Sanu - Trzebośnica a Turk. 

Okres rzeszowski je pozemok prítomnosti niekoľkých vzácnych druhov vtákov, ako je Fieldfare, Ural, 

liesky, Sparrow Hawk, Buzzard, Kestrel, Trasochvost a ńedej rybárik Raven, menńie ńkvrnitého. K 

dispozícii sú tieņ zaujímavé druhy obojņivelníkov: ńkvrnitý, mlok karpatský, Kunka ņltobruchá, ropucha 

obyčajná, rosnička. Existujú aj plazy: jańterica piesočná, jańterica viviparózna, pomalý červ, viper. 

 Magmatická skala v Kąkolówce, povaņovaná za prírodnú pamiatku, nazývanú "Errant stone", je 

zaujímavá. Tieņ sa nazýva "Diablimský kameň". Jeho tvar sa podobá kruhu s priemerom 5 m. Je s 
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najväčńou pravdepodobnosťou sopečného pôvodu. Kąkolówki v oblasti cestnej Błażowa - Ujazd, buk 

rastie "Milosz" obvodom 364 cm. Prírodné zvláńtnosti sú aj vzácne druhy rastlín, ktoré sa vyskytujú v 

Dynów a priľahlých oblastiach (orchidey, Turk čiapky Lily a cesnak). V severozápadnom okraji Glogow 

Malopoľska môņete vidieť prírodná pamiatka "Black Pond" - vodná nádrņ v lesnom komplexe bývalého 

Sandomierz lesa. Legenda hovorí, ņe "Czarny Staw" nemá dno. 

 

INŃTITÚCIE V OBLASTI 

Územie regiónu Rzeszów sa vyznačuje oblasťami, ktoré boli raz charakterizované etnickou, kultúrnou a 

náboņenskou rôznorodosťou. Rôzne národnosti tu boli v kontakte a zmieńané. V súčasnosti sa tento 

multikulturalizmus prejavuje najmä v historických budovách miest a obcí, obyčajných obyvateľov, 
folklórnych či regionálnych pokrmov. Aj ņidovské cintoríny v Sokołów Młp., Tyczynie a Dynów preņili. 

V Sokołów Młp je synagóga z 19. storočia. V Nowe Kamiene je evanjelický cintorín, ako aj tucet 

drevených domov po rakúskych kolonistov z bývalej osady Steinau. Vytvorili takzvané "Ulicówkę", ktorá 

sa vyznačovala identickými rezidenčnými a obchodnými budovami. 

Etnická rozmanitosť, geografické a prírodné prostredie a formy činností obyvateľstva viedli k 

vzdelávaniu rôznych etnografických skupín. V oblasti súčasného poviatu ņili hlavne Rzeszowiacy, 

Lasowiacy a Pogórzanie. Kaņdá z týchto skupín vytvorila ńpecifické formy ľudovej kultúry, ktoré sa 

prejavovali v stavebníctve, oblečení, zvykoch, rituáloch, tancoch a hudbe. 

Bývalá dedina, ako bývala v minulosti, sa dá vidieť okrem iného v skanzene Kolbuszowa. Regionálne 

ľudové umenie má jasné regionálne charakteristiky. Národopisné múzeum v Rzeszow zachované mnohé 

vynikajúce, pokiaľ ide o umeleckých sôch a obrazov zobrazujúcich Krista, Panny Márie a svätých. 

Práce ľudových umelcov a starých predmetov, ktoré boli pouņité v minulosti, moņno vidieť aj v múzeách, 

ktoré fungujú v poviat. Medzi mnohých mestách, v ktorých pôsobí komory etnografického a národnej 

pamäti sú nasledovné :. Błażowa, sokoly MLP, Tyczyn, Zaczernie, Hyżne, Kameň a marinované 

výrobky. 

Obyvatelia Rzeszów poviat sú známi svojou kultiváciou ľudovej tradície. Folklór tu sa prenáńa na mladú 

generáciu najmä činností regionálnych tímov mnoņiacich staré zvyky a rituály, ako je Regionálne tím 

"Futó" s Futomy alebo regionálneho tímu "strańiakom" sa strańiakom. 

Na mnohých miestach sa praktizuje veľkonočná stráņ, ktorú vykonávali u Kristovho hrobu mladí muņi v 

kostýmoch s odkazom na historické vojenské uniformy. 

Tradícia úrody sa tieņ kultivuje. Kaņdý rok 15. augusta na Katedre Rzeszow môņete obdivovať úņasné, 

tkané zloņito úrodu vence z krajského Rzeszów a susedných krajoch. Ďalńie náboņenský obrad 

zdruņujúca zástupy veriacich sa kaņdoročne koná v predvečer Nanebovzatia Panny Márie u Shrine 

Borkowski - Pohreb Panny Márie Zaśniętej. 

Nepríjemná atmosféra regiónu najlepńie odráņa hudba. Repertoár regionálnych folklórnych súborov, 

medzi ktorými je aj mnoho skupín mládeņe, obsahuje regionálne piesne a spevy. Vďaka nadńencom 

rodného folklóru ľudové tance, spevy, zvyky a rituály boli zachránené pred zabudnutím. Vo ńtvrti 

Rzeszow mnoho amatérskych ľudových kapiel, spev skupiny, rovnako ako nácvik umelca maľba, 

końikárske a iné formy remesiel. Najznámejńí a najoceňovanejńí kapiel, ktoré predstavujú ľudové tance a 

piesne sú: Folk Song a Dance "Lubenka" od Lubenia, piesní a tancov "Hyżniacy" s Hyżnego, Kapela ľudí 

"Spratek" s Bachórz, Kapela ľudí "Dynów" s Dynów tím Singers "Kamieniacy" kameň, Ņivé Singers 

"Tyczyniacy" s Tychyna, piesní a tancov "Pułanie" zastupujúci obec Świlcza Lacko a ľudová kapela 

"yard". Dôkazom, ņe ľudová hudba môņe inńpirovať, je vytvorenie skupiny Youth Maps Youth Band. 

Bola zaloņená v ńkolskom areáli Huta v roku 2004. 

Na území Rzeszów poviat sa koná mnoņstvo folklórnych podujatí, ktoré prezentujú miestne zvyky a 

tradície. Medzi nimi sú aj tie, ktoré slúņia na propagáciu miestnych produktov, ako napr. "Staré pokrmy 

chuť a kúzlo" v Błażowa - podujatie v kombinácii s pokrajinským stretnutím ľudových kapiel. Jednou z 

najviac kultivovaných vidieckych remesiel bola prútenina, ktorá tu preņila dlhńie ako v iných regiónoch 
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krajiny. V septembri, v meste Kamień-Łowisko, je "Wicker Weaves" udalosťou podporujúca a 

zobrazujúca tradície z prútia. 

Mestá Rzeszów poviat tieņ rozlińujú miestne ńpeciality. Na zozname tradičných výrobkov Ministerstva 

poľnohospodárstva a rozvoj vidieka boli m.in :. Futomski "Bulwiok", "Rzeszów svadobná torta" s 150-

ročnou tradíciou "Proziaki" lasowiacki "syr vypráņané Podkarpacki", "Gomółka", ktorý na starých 

vidieckych svadobných hostinách, dneńná cukrárska výroba bola nahradená medom z ihličnatého 

medoviny. Mäsové výrobky sú známe hlavne pre výrobky z Górny a Hermanowy. "Klobása Głogów" je 

tieņ pochúťkou, ktorú raz poslali po ņeleznici do rôznych poľských a európskych miest. 

 

KULTÚRA A ŃPORT 
V kraji Rzeszów je veľa miest, kde môņete vidieť diela ľudových umelcov alebo starých ekonomických 

zariadení. Vďaka ľuďom kultúry, sociálnym aktivistom a obciam sú v tejto oblasti regionálne 

etnografické komory a múzeá, vrátane v Błażowa, Sokołów Młp., Tyczynie a Zaczernia. V Hyżne 

komora národnej pamäti General Władysław Sikorski a Kameň harmonika múzeum interpretáciu. V 

kultúrnom centre v Kamień 21 rokov, na prelome apríla a mája, si môņete vychutnať hru virtuózov 

nástroja počas Národného hry súťaņe na harmoniky Interpretácia "Haka." Zaujímavá zbierka obáv v 

teréne v Regionálnom múzeu v Sołonke. V druhom prípade, oni tieņ nańli ich vybavenie ťaņby miesto 

valčekom pútavé a početné fragmenty dreveného pláńťa studne z roku 1596. Ide o jediné poloņky tohto 

typu, ktoré sú zachované v Karpatoch. Na mieste starého soľnej bane soli vznikla kaskádu soli, ktorá sa 

stala jedným z najdôleņitejńích v oblasti turistických a rekreačných aktivít. 

Exponáty, ktoré je moņné čítať z minulosti sú tieņ umiestnené v Pamätná senátu včelárstvo v provinčnom 

Agrárnej poradenské stredisko v Boguchwała, dom tradície v historickej budove Vńeobecnej ńkoly a 

sirotinca v psinke a Dynów kameň - Podlesie. 

Nepríjemná atmosféra regiónu najlepńie odráņa hudba. Repertoár regionálnych folklórnych súborov, 

medzi ktorými je aj mnoho skupín mládeņe, obsahuje regionálne piesne a spevy. Vo ńtvrti Rzeszow 

mnoho amatérskych ľudových kapiel, spev skupiny, rovnako ako nácvik umelca maľba, końikárske a iné 

formy remesiel. 

Prebieha mnoho folklórnych podujatí prezentujúcich miestne zvyky a tradície. Sú to m.in :. Dynowski 

súťaņe Vianočné koledy (január), okresná súťaņ "Najkrajńie veľkonočné vajíčko" v Błażowa (marec), 

"Starí pokrmy ochutnať a kúzlo" v Błażowa - udalosť súvisiace s provinčné stretnutie ľudových kapiel 

(máj) "Pogórzańska na vedomie" v Dynów (máj), District Prehliadka dychových hudieb v Tyczyn (jún), 

Krajinský prehľad tímov vidieckych spev Tyczyn (jún), "dní podhorí Dynowskie" v Dynów (jún), "Fair 

Błażowski" (jún) "Zemiakové frańek" v Straszydlu (september), "Wicker tkajú" in Kamien-Łowisko 

(september), District vonkajńie sochársky "Ceramidła" v Sokolow MLP (september - november)., 

stretnutie slang "Gwarka" in Kamien-Podlesie (december ). 

Program podujatí prezentujúcich kultúrne úspechy kraji je tieņ National Ballroom Dance súťaņ guvernéra 

pohára Rzeszow (apríl) a Provincial Rally Motorizovaná Trail rodokmeni generál Sikorski v Hyżne (júl). 

Rally pripomína vzťah s General Sikorski Hyżne, ako slov vyrytých na pamätnej dosky na budove 

základnej ńkoly v Hyżne: "Jedným z nich je poľský, jediný Boh na nebesiach, celou silou som ju 

ponúknuť ako obeť. Pre ņivot, ktorý som vzal od vás, vńetko, čo patrí vlasť. "Oni sa odvolávajú na obete 

na oltár lásky k nańej vlasti General Władysław Sikorski. Jeho pobyt v Hyżne zohral významnú úlohu v 

jeho ņivote. Otec Sikorského uņ nejaký čas pracoval v Hyżneme ako učiteľka a organistka. Po jeho smrti 

sa Sikorského matka vrátila do tejto oblasti. Ona dostala organistu od majiteľa nehnuteľnosti v Hyżnem - 

Jędrzejowicz. Tu vychovala svoje ńtyri deti. Vďaka podpore majiteľov miestneho sídla Sikorski začal 

ńtudovať na seminári učiteľa v Rzeszowe. 

Jeden z najdôleņitejńích kultúrnych podujatí organizuje kaņdý rok odborné ńkoly dynowski. Súťaņ 

Cardinal Stefan Wyszyński -Wojewódzki "Podkarpacka Dúha" v Dynów. Tento projekt je rozvíjať 

záujem o kultúru a prírodu náńho regiónu, popularizovať svoje tradície, remeslá a históriu, rovnako ako 



 
    

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci programu 

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 

 

 

propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt. Táto udalosť sa uskutoční v apríli. V marci sa v Tyczyn koná 

súťaņ. "Tu, kde ņijem - kultúrne dedičstvo regiónu" organizované ńkolským komplexom v Tyczyn. 

Vpísaný do kalendára podujatí je tieņ oslavuje kaņdoročne uņ od roku 2000. "okrese Unity deň ľudí so 

zdravotným postihnutím Rzeszow okresu." Táto slávnosť bola zriadená uznesením schválený členmi rady 

v okrese Rzeszów na 28 XII 1999 r. Rokovania integrácia uņ prebehli v Hyżne, Dynów, Stone, Trzciana, 

Sokolow MLP., Lúka, Lubenia, Niechorze, Tyczynie, Błażowa a Głogów Małopolski. Permanentný 

organizátor stretnutia je okresný rada a predstavenstvo Rzeszow a únie asociáciou pre osoby so 

zdravotným postihnutím Rzeszow District. 

Kultúrna ponuka okresu Rzeszów zahŕňa aj výstavy miestnych umelcov a predstavenia pripravené 

amatérskymi divadelnými skupinami. Divadlo Dynów má najbohatńie tradície. Pracuje od roku 1894. 
Fungovanie tímu bolo preruńené iba vojnami. Kaņdý môņe vykonávať svoje predstavenia bez ohľadu na 

vek a povolanie. Vďaka nadńenie a odhodlanie postupného vedúcich druņstiev amatérskeho divadla 

Dynowski priniesol z rôznych súťaņí vņdy mnohé ocenenia, diplomov, cien, ako aj priaznivé recenzie. 

Vńetci tí, ktorí sledujú osud Dynów divadla, jeho fanúńikovia a priatelia spomenúť na rekordné popularity 

podívanou Pia "Betlehem poľský" Lucjan Rydel. Hra sa hrá 25 krát. Jeho obsadenie bolo tieņ pôsobivé. 

Vykonalo sa tu viac ako 50 ľudí. 

Kratńia história, ale bohatá na úspechy, pochádza z amatérskych "Teatr Przedmieście" z Krasného. Hlasná 

ozvena odrazil pripraviť inou skupinou Dynów Melpomene outdoorových nadńencov výkony Dynów. 

Jedným z nich bol "Fidlikant na streche" vydaného pred historické nádraņie v Dynów. Hral v ňom takmer 

päťdesiat silný tím zloņený z profesionálnych hercov, ńtudentov a miestnych obyvateľov. 

Zaujímavou iniciatívou bolo vytvorenie v roku 2003 Rád rytierov boja za posledný deň, spájajúce 

nadńencov kultúry stredovekej Európy v Boguchwała. Táto skupina vytvára rytierske duely, ktoré 

prezentujú súčasné kostýmy a tance. Jeho členovia vynikajú aj v lukostreľbe, zúčastňujú sa rytierskych 

turnajov. Ich zručnosti sú obzvláńť pôsobivé v malebnom prostredí paláca v Boguchwal. 

Mnoho ocenení a úspechov si môņete vychutnať v dievčenskom akrobatickom a tanečnom muņstve 

Flimera Cheerleaders z Tyczyn. V poľských ńampionátu, ktorý sa konal na 5-6 marca 2011 v Chorzow 

tím získal dve medaily: najstarńia skupina v seniorskej kategórii obsadil tretie miesto, a najmladńí skupiny 

v juniorov kategórii druhé miesto. Najmladńí "Flimerki" prvýkrát v histórii tímu sa zúčastní majstrovstiev 

Európy. Pod záńtitou Mestského kultúrneho strediska sú mnohé tímy ten rok získavajú stále viac a viac 

svojich fanúńikov. Zvyńujúce sa populárny, napríklad Dynowski Team spievané poézie "Bocca della 

Verita" povaņovaný fenomén jazz-rockovej scény, ktorá ńikovne kombinuje zaujímavú hudbu s 

neobvyklým vokálnej interpretácie. 

Známymi renomovanými umelcami sú sochár Dynów Bogusław Kędzierski a manņelia Jolanta a Janusz 

Miklasz, ktorí ņijú v meste Dynów. Aj tu majú svoje vlastné galérie: Bogusław Kędzierski - Súkromná 

sochárska galéria "Pniak" a Miklaszova "Galeria na Zabramie". 

 

Boguchwała sa spája s maliarom Kazimierzom Baćom so sochárkou Tyczyn Krystynou Ziemniakom a so 

Zofiou Bednarzovou. Neopustili nijaké ľahostajné básne Stanisława Mound z Lubeni, alebo príbehy od 

Bronisława Budy z Nosówka. Pýchou poviatu je aj zbor CANTUS z Trzciany, ktorý pôsobí takmer 

osemdesiat rokov a mladńí 47-ročný muņský zbor "Wisłoczanka" z Zarzecze. 

Kultúrne strediská, základné a stredné ńkoly, zdruņenia, individuálni umelci a dobrovoľné hasiči sa 

zaoberajú ńírením a ochranou kultúry v Rzeszów poviat. Tradícia protipoņiarnych dychových pásov sa tu 

pestuje uņ celé roky. Niektoré z týchto kapiel uņ oslavujú stotinu jubilea ich existencie. 

Miestny časopis sa vydáva takmer vo vńetkých obciach. Pre najčítanejńí patrí: "Dynowinka" vydaného 

Asociáciou pre podporu a rozvoj Dynowskie - Society of Friends Dynów, "Courier Sokolowski" 

obecných a komunálnych centrum pre ńport a rekreáciu v Sokolow MLP a Spoločnosti Friends of the 

Earth Sokołowska, "Courier Błażowski" Mestské a Verejná kniņnica v komunálnej. Błażowa ńtvrťročné a 

socio-kultúrne "Trzcionka" so sídlom v Mestskom kultúrnom stredisku v Trzciana. 
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Błażowa 

www.blazowa.itl.pl 

  

Komuna mestá a vidiecke oblasti sa nachádza v centrálnej časti pohoria Dynowski, v nadmorskej výńke 

230-440 m nm, pozdĺņ riečnych dolín: Strug a Ryjak. musí obec Błażowa City a správa obec po dedinách: 

Proteíny Błażowa dolný, horný Błażowa, Futoma, Kąkolówka, Kąkolówka - Ujazd, pascou, New Borek a 

piatok. Mesto Błażowa zaujíma 4 km2 plochy a má 2,1 tisíc. rezidentmi. 

  

Trhová a mestská architektúra 
Mesto Błażowa bolo pravdepodobne zaloņené v ranom stredoveku. K dneńnému dňu sa zachovalo tucet 

starých domov typických pre mestá bývalej Galície, rovnako ako radnica postavená v roku 1900. V strede 

námestia je aj pamätník kráľa Włocławka. Jagelovský. 

Posvätné pamiatky 

• Farský kostol. Svätý Marcin v Błażowa, pôvodne drevené. V súvislosti s jeho obrannou funkciou bol 

obkolesený rezom do rieky Ryjak. V dôsledku jej častých úderov bola zničená a okolo roku 1822 bola 

stiahnutá. Druhý kostol bol čiastočne z tehál. Bol postavený v roku 1822 na kopci, kde stojí súčasný 

chrám. V rokoch 1896 - 1900 bol tretí kostol postavený podľa plánov Jána Sasa - Zubrzyckého. Vo 

svojom interiéri sa nachádzajú okrem iného: obraz Krista smutných s najväčńou pravdepodobnosťou z 

konca 18. storočia, barokový krucifix a cínový kvet z 18. storočia. 

• Farský kostol. Svätý Leonard, Walenty a Michał Archanioł vo Futomie, postavené v rokoch 1910 - 1912 

na mieste starého. Nový, tehlový bol zasvätený v roku 1922. V interiéri boli umiestnené prvky starého 

kostola. Pod chrámom stojí kaplnka pripomínajúca túto konńtrukciu. 

• cintorínska kaplnka v Błażowe postavená v roku 1904 na predchádzajúcom mieste. Udrņuje sa v 

novogotickom ńtýle. 

Pamiatky hmotnej kultúry 

• Kańtieľ v Błażowe bol postavený na prelome 18. a 19. storočia, po rekonńtrukcii v roku 1977 bol 

skreslený. Bola to drevená budova s menńím obrysom ako dnes, so suterénmi z kameňa. Kańtieľ je 

obklopený historickým parkom. 

• Kňazi z roku 1910 v Błażowe. 

pamätníky 

• Pamätník kráľa Władysława Jagiełła v Błażowa, postavený v roku 1910 pri príleņitosti 500. výročia 

bitky pri Grunwalde. 

Prírodné zvláńtnosti 

• Magma rock "Błędny kamień" v Kąkolówce je povaņovaná za prírodnú pamiatku. Tieņ sa nazýva 

"Diablimský kameň". Jeho tvar sa podobá kruhu s priemerom 5 m. Je s najväčńou pravdepodobnosťou 

sopečného pôvodu. V oblasti Kąkolówki, v blízkosti cesty Błażowa - Ujazdów, buk "Miłosz" rastie s 

obvodom 364 cm. 

Aplikácie a legendy 

• "Nesprávny kameň" je spojený s legendou diabla nesúceho balvan, ktorý zničil hrad v Odrzykoń. Podľa 

Boņiej vôle sa tento balvan stal tak ťaņkým, ņe diabol musel upustiť skôr. Najstarńí obyvatelia Komuny 

tvrdia, ņe kedysi dosiahol les a Nemci ho rozdrviali, ktorí ho počas okupácie vyuņili na vybudovanie 

cesty v Ujazde. Tento kameň pravdepodobne spôsobuje, ņe sa ľudia bavia v okolitých lesoch. Jedna 

legenda hovorí, ņe kameň sa potopí do zeme - vráti sa na svoje miesto do pekla.  

zvedavosť 

• Na území obce sa rozńiruje sortiment "Wilcze". Jeho malebným vrcholom (506 m nm) bolo obľúbené 

miesto básnika Juliana Przybośa. Vo svojich básňach nazval tento kopec "Patria". Básnik chcel byť 
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pochovaný na vrchole tejto hory. Výnimočnou výhodou je tieņ hranica radu "Wilcze" pri dedine Lecce 

(448 m nad morom). Za dobrého počasia môņete vidieť Cergowa a radu Bukowica v Beskid Niski. 

Zariadenia múzea 

• Múzeum komunity Błażowska Land 

• Súkromné múzeum Augustína Rybkiho v Błażowe 

Boguchwała commune 

www.boguchwala.pl 

Obec musí mesto Boguchwała a obecnej rady nasledujúce: Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, 

psinke, Racławówka, Zarzecze, Zgłobień a Wola Zgłobieńska. Mesto Boguchwała má takmer 6 000 

obyvateľov. rezidentmi. Rozkladá sa na ploche 9 km2. 
Pamiatky a slávne posvätné miesta 

• Farský kostol. Svätý Stanisław w Boguchwale, neskoro barok, sa datuje do prvej polovice 18. storočia. 

Kňazi z devätnásteho storočia sa vyrábajú v klasicistickom ńtýle. 

• novogotická hrobka kaplnka Straszewskich v Boguchwała, postavený v roku 1867. (pohrebná kaplnka z 

bývalých majiteľov Boguchwała). Nachádza sa na cintoríne, časť oltára na severe. Na oboch stranách 

krypty sa nachádzajú ogivalové výklenky a v nich sochy Panny Márie a sv. Joseph. 

• Farský kostol. Panna Mária večnej pomoci v Niechobrze, postavená v rokoch 1969 - 1971 (Marian 

Sanctuary). 

• Farský kostol. Svätý Apońtol a svätý Petra a Pavla v Zgłobień, postavený v roku 1741 princom 

Teodorom Konstantym Lubomirským. Súčasný vzhľad sa uskutočnil v rokoch 1913 - 1928 vďaka úsiliu 

farára, Dzierzyńského a farníkov. Jeho interiérový dizajn zachovávajúci rané barokové alebo dokonca 

románske prvky v čase rekonńtrukcie nadobudol farbu osobitnej neorenesancie. Pozoruhodná je 

olejomaľba ukriņovaného Krista, ktorá sa nachádza v hornej časti oltára. 

• Cirkev. Vńetci svätci v Zabierzowe, postavený v roku 1719 princom Jerzy Ignacym Lubomirským. V 

roku 1873 Dąmbscy - potom majitelia obce - pridali kaplnku s hrobom svojich predchodcov. V roku 1909 

boli pridané veņa a kaplnka. Polychromia bola tieņ zrekonńtruovaná av roku 1966 hlavný oltár a oltár sv. 

Peter. 

• Farský kostol. Povýńenia svätého kríņa a Panny Márie Matky Cirkvi v Mogielnica so sochou Panny 

Márie z Fatimy v hlavnom oltári - dar pápeņa Jána Pavla II. Táto figúrka, Svätý Otec Ján Pavol II., 

Chvíľu poņehnal pred atentátom na jeho ņivot, ktorý sa konal 13. mája 1981. 

• Svätyňa sv. Rocha v Zgłobień bola zaloņená začiatkom 19. storočia a je charakterizovaná ľudovým 

ńtýlom. Bol vyrobený z kameňa a tehál. 

Pamiatky hmotnej kultúry 

. • Palác komplex Lubomirski v Boguchwała, neskorého baroka, postavené v polovici osemnásteho 

storočia Vedľa neho je zachovaný klasicistický prístavba z devätnásteho storočia a pozostatky plotom s 

bránou devätnásteho storočia Pri bráne je osemnásty the - .. Storočia kamenná socha sv Ján Nepomucký. 

Pozoruhodný je aj historický park z 18. storočia, zaloņený v ńtýle francúzskej geometrickej a krajinnej 

záhrady. Rezidencia princa Teodora Lubomirského v Boguchwała bola často porovnávaná s 

predpokladmi Wilanów. 

• Renesančné sídlo v Zgłobień - najstarńia historická budova obce Boguchwała. Bolo niekoľkokrát 

rekonńtruované. Je datovaný do sedemdesiatych rokov - ńestnásteho storočia a je spojený s osobou Anny 

zo Sieniawa Jordanowska - potom majiteľ dediny. Na konci 18. storočia bol panský dom prestavaný na 

sýpku. 

• Neoklasicistická, obklopená staromódnym kańtieľom rodiny Straszewscy v meste Zgłobień "Nové 

sídlo". 

• Kańtieľský komplex v Nosówke, ktorý sa skladá z: kańtieľa, ńtvorpláńťa, sýpky a bývalej liehovarníckej 

budovy. Je datované do druhej polovice 19. storočia. 

• Vodný mlyn v Boguchwale od prvej polovice 19. storočia 
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Ochranné známky a legendy V legendách o Boguchwałe existuje motív spojený s existenciou 

podzemných chodieb (dungeonov). Existujú vńak rôzne verzie týkajúce sa ich polohy. Tieto chodby 

údajne spájali zámok s podzemím miestneho kostola. Podľa inej legendy prebehli pod korytom rieky 

Wisłok, medzi Piotraszówkou a Tyczynom. Údajným tvorcom tajných pasáņí bol Andrzej Ligęza - bývalý 

majiteľ dediny. Zdá sa, ņe v devätnástom storočí bola vykopaná veľká časť ņalára. Neskôr vńak boli 

pochovaní. Motívy pre budovanie systému podzemných tunelov nie sú úplne známe. Bolo moņné, aby 

nańli útočisko z invázie tatárskej armády miestnej populácie. Moņno sa tieto koridory pouņívali na 

súkromné vojny. 

zvedavosť 

• V roku 1921. V súlade s vôľou posledného majiteľa Boguchwała - Zenon Suszyckiego, zámok s 
palácom v Boguchwała odovzdania na vedecké účely. Z pozemkov panstva Boguchwała - Lutoryż, 

vedeckej a poľnohospodárskej nadácie Zenona a Wanda Suszycki. Jeho cieľom bolo zvýńiť ekonomickú 

kultúru a aktivity pre rozvoj poľnohospodárstva. V roku 1933 bolo Zootechnické experimentálne centrum 

zaloņené na základoch (v súčasnosti provinčné centrum poľnohospodárskeho poradenstva v 

Boguchwała). 

Pamätné komory 

• Pamätná komora pre včelárstvo v Pokrajinskom poľnohospodárskom poradenskom centre v 

Boguchwala 

• Tradičná komora v historickej budove univerzálnej ńkoly a sirotinca Nosówka 

Najdôleņitejńie objekty a miesta rekreácie 

• Otvorený bazén - komplex bazénov v meste Boguchwała 

 

Chmielnik 

www.chmienik.pl 

  

Obec sa nachádza v údolí riečky Chmielnik (Ex. Chmielniczanką i) medzi kopcami na severnom okraji 

predhoria Dynowskie. Jeho rozsah zahŕňa tieto lņi: Chmielnik Błędowo Tyczyńska, čučoriedky, dávam 

prednosť Rafałowska, Zabratówka. 

Posvätné pamiatky 

• Farský kostol. Svätý Bartłomiej v Chmielniku (Marian Sanctuary). Bol umiestnený na mieste 

predchádzajúceho chrámu, ktorý v roku 1624 spálili tatari. Od polovice 18. storočia pôvodne barokovo. 

Preńlo expanziu v roku 1980. A v rokoch 1957 - 1958. V interiéri je, povaņovaná za zázračný obraz 

Panny Márie Grace z polovice ńestnásteho storočia, preņila poņiar, korunovaný v roku 1997 .. 

• Farský kostol. Svätý Trojica Will Rafałowska, postavený v roku 1891. Pôvodne sa miesto tohto kostola 

bol drevený kostol postavený v roku 1587. Vnútri kostola je neskoro renesančný oltár, vo forme triptychu 

s nehybnými krídlami, s obrazmi maľované na doskách z roku 1613 Neďaleko kostola sa rozprestierajú 

staré duby a palmy - pamiatky prírody, ktoré sú pozostatkami bývalého zámockého parku. 

Aplikácie a legendy 

• V rohoch Márie Magdalény existuje niekoľko miest, ktorých mená naznačujú ich zaujímavú minulosť. 

Ide o také dediny ako: Rím, Grodzisko, Przysłupy. Zdá sa, ņe v Ríme uņ dávno bol zvyk výberu 

miestneho "pápeņa" nazývaného "papiżem" raz za rok. V Grodzisku býval údajne pevnosťou. Názov 

Przysłupy je pravdepodobne odvodený od slova "przyupół", čo je charakteristické pre Vlachovu 

terminológiu. 

zvedavosť 

• V rokoch 1925 - 1930 Carbon Company - Oil "Chmielnik" vykonávané prieskumné vrty ropy. Namiesto 

oleja sa vo vyvŕtanej sklenici nańli minerálne pramene. Zábery tejto vody sa pouņívajú od roku 1994. 

Lokálnym produktom obce je aj zdravá výņiva z fariem zahrnutých do mikroregiónu "Strugu Valley". 

Turistické atrakcie 
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• Rozsiahle rozsahy takzvaných kopcov rezy, s rozmanitou sochou, delené mnohými tokmi, rokmi a 

parami. 

• Nanebovstúpenie Márie Magdalény, okrem iného Goat Hill (308 m nad morom), juņná časť dosahuje 

372 m nad morom v oblasti Borówki. 

• Stopy bývalej osady v osade Grodzisko na juņnom svahu Magdalenky. 

 

Dynów 
http://www.gminadynow.pl/ 

  

Pozostáva z deviatich dedín: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Hart, Laskówka, Łubno, 
Pawłokom, Ulanica a Wyręba. Oblasť obce sa nachádza v karpatskej časti San Panny, na hraniciach 

pohorí Dynów a Przemyskie. 

Posvätné pamiatky 

• novorománsky farský kostol. Svätý Wojciech v meste Bachórz, postavený v roku 1871. 

• Farský kostol. Svätý Zofia v Dylągowe, postavený v rokoch 1905 - 1910. 

• Farský kostol. Svätý Nicholas Bishop v Harute, postavený v rokoch 1779 - 1804, sa rozńíril v roku 

1889. 

• Farský kostol. Ján Krstiteľ v Łubne, postavený v roku 1927 podľa návrhu Stanislava Majerského. 

• Staroņiarska pohrebná kaplnka v Dąbrówke Starzeńska z konca 19. storočia, ktorá je súčasťou nového 

farského kostola. 

• Skrzyńskich hrobka v Bachórzi, v tzv Dubové drevo. Má podobu kopca - mauzóleum. 

Pamiatky hmotnej kultúry 

• Zrúcanina hradu v Dąbrówke Starzeńska, ktorú postavila Stadnicki v druhej polovici 16. storočia, sa 

rozńírila v prvej polovici 17. storočia, pôvodne bola obrannou budovou. Kúty ńtvorkrídlového hradu boli 

posilnené nízkymi obdĺņnikovými veņami - bańtami. V druhej polovici 19. storočia rodina Starzeński 

premenila hrad na uńľachtilé bydlisko. Pouņili steny západného krídla, ako aj dve rohové veņe. Hrad bol 

plne vyuņívaný aņ do roku 1939. Obsahovalo mnoņstvo umeleckých diel a kniņnice. Do roku 1945 bol 

čiastočne obývaný. Po páde v roku 1947 zostali iba ruiny. V súčasnosti sú pozostatky jedného krídla s 

dvoma veņami (Queen Bona a Firlej), úlomky stien a záhrada z druhej polovice 18. storočia, premenené 

na krajinný park. V parku sa nachádza novorománska kaplnka z konca devätnásteho storočia. 

• Komplex v meste Bachórz pozostávajúci z krajinného parku z osemnásteho a devätnásteho storočia, 

kańtieľa z prvej polovice 19. storočia a kańtieľa z 19. storočia. 

• Greco-katolícke presbytérium v meste Bachórz z roku 1848. 

Aplikácie a legendy 

• Jedným z majiteľov Dąbrówka Starzeńska bol Stanisław Stadnicki z erbového ńtítu Śreniawa - Starosta 

Zygwulski. Kvôli krutosti, lúpeņiam, lúpaniu a mnohým vojnám, ktoré viedol, bol nazývaný diablom 

Łańcut. Na konci 16. storočia Dąbrówka Starzeńska preńla do rúk svojho syna Stanisława, ktorý, podobne 

ako jeho otec, bol známy pre vzájomné susedské vojny a konflikty. V zámku v Dąbrówke Starzeńska ņil 

po úteku z obliehaného Łańcut. Počas súkromnej vojny so Stanisławom Wapowským - dedičom Dynów a 

Nozdrzec - v roku 1629, postavený tam, zmenil priebeh San tak, aby voda zaplavila krajinu Wapowského 

v Nozdrzecu. 

 

 

 

Głogów Małopolski 

www.glogow-mlp.pl 
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Komunita Głogów Małopolski je mestsko-vidiecka komunita. Vytvára Glogow Malopoľska - mestské a 

dedinské rady: Vysoká Głogowska, Búdy Głogowskie, farebné kontakty, perverzné, Pogwizdów starý, 

Hucisko, Zabajka, Rogoznica, Wola Cicha, Lipa, Rudná Maly, Miłocin, New Pogwizdów. Mesto Głogów 

Małopolski má rozlohu 14 km2 a má 5 000 obyvateľov. rezidentmi. 

Trhová a mestská architektúra 

• Trhové námestie Głogów Małopolski vpísaný do ńtvorcového tvaru sa vyznačuje pôvodnej renesančný 

mestskej dispozície (plán mesta je povaņované za prvé dielo v Poľsku Urban renesancie). Trhové 

námestie a priľahlé ulice sú postavené s jednopodlaņnými domčekmi v ńtýle tzv . Malomestský 

architektúra z obdobia devätnásteho a dvadsiateho storočia Na trhu sú nasledovné :. Radnica z 

osemnásteho storočia, socha Panny Márie a sv Florián z 18. storočia, pamätný kameň Jána III Sobieského 
a pamätník boja a mučeníctva. 

 

Posvätné pamiatky 

• Tím farského kostola. Najsvätejńej Trojice v Głogów Małopolski, postavený v rokoch 1876-1879. 

• Zostavy z kostola a kláńtora OO. Misionári v Głogów Małopolski. Tieto predmety boli darované Ursula 

Lubomirski v osemnástom storočí. V ich vnútrajńky sa preslávil zázračného obrazu Panny Márie Sneņnej 

(Głogowska). 

• Farský kostol. Svätý . Anthony Przewrotne, postavený v roku 1823. Jeho interiér pochádza z prvej 

polovice devätnásteho storočia Za múrom presbytérium je postavený v druhej polovici devätnásteho 

storočia Politalskich pohrebná kaplnka. - dedičia perverzné. 

• Farský kostol Nańa dáma Ruņencovej vo Vysokých Głogowska, murovaný, postavený v rokoch 1934 - 

1940 (farnosť existuje od roku 1913.). 

• Lovecká kaplnka. Svätý Hubert v Miłocin, postavený v rokoch 1741-1746 pod vedením Karola Henryka 

Wiedemanna. Jedná sa o barokovú stavbu s veľmi originálnym tvarom - bola postavená na pláne 

gréckeho kríņa s osemhranom. Je obklopený starými stromami. Kaplnka je pokrytá kopulou s lucernou. 

Jeho interiér je zdobený farebným polychrómom s loveckými motívmi. Obraz z roku 1745 sa vyrába 

technikou mokrej fresky na čerstvej omietke. V apse je obraz svätého. Hubert kľačal pred jelene, na 

kopuli a na Najsvätejńej Trojici obklopený anjelmi. Miłocin je prvá farnosť v Poľsku, so svätým 

Hubertom ako patrónom. 

• Kaplnka sedemnásteho storočia na cintoríne v Przewrotne nazývaná "lampou mŕtvych". 

Pamiatky hmotnej kultúry 

• Manor v Przewrotne - objekt v klasickom ńtýle, postavené pred 1823. Jedná sa o jednopodlaņný objekt, 

murovaný, vstavané na obdĺņnikový pôdorys a valbovou strechou pokrytou viečkami. Nachádza sa medzi 

pozostatkami bývalého krajinného parku. Pred dvorom je kamenná postava svätého. Antoni z roku 1912. 

Zachovali sa aj zvyńky betónového ľadovca z 20. rokov minulého storočia a rybníka. 

Pamiatky a miesta martyrológie 

• Pamätník venovaný zavraņdeným Ņidom v ľadovci Głogów. Je umiestnený v lese, v blízkosti miesta 

hromadných hrobov niekoľko tisíc Rzeszów Ņidov a niekoľko sto Poliakov, ktorí boli zastrelení 

nacistami v rokoch 1942 - 1944. V jeho blízkosti je obelisk postavený na mieste vraņdy prominentného 

aktivistu ľudovej Wladyslaw Kojdra. 

. • postava Panny Márie v Głogów Małopolski vydaného Princess Ursula Lubomirski v druhej polovici 

osemnásteho storočia Na jeho podstavci je plaketa daroval verejným Glogau Malopoľska, pripomínajúce 

500 - výročie bitky pri Grunwalde. 

Prírodné zvláńtnosti 

• Prírodná pamiatka "Czarny Staw" - vodná nádrņ situovaná na severozápade. okraj mesta Głogów 

Małopolski, v lesnom komplexe bývalého Sandomierska lesa. Legenda hovorí, ņe "Czarny Staw" nemá 

dno. 

Aplikácie a legendy 
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• Legenda o "ńachte" a kláńtora je spojená s Głogów Małopolski. Podľa nej "Ńachtové" alebo kaplnke sa 

zázračnou vodou bol postavený v mieste, kde Panna objavil ņobrákom. Poverila ich, aby ńli k majiteľovi  

miestneho hradu a dali mu jeho ņelanie. Týkala sa výstavby kláńtora. To sa stalo. Księżna Lubomirská 

zaloņila kláńtor spolu s kostolom. Počas zhovievavosti prińli na toto miesto veľa ľudí za nádhernú vodu. 

Spolu s nimi priniesli "spleť, v ktorých sa skrývala bolesť a choroba". Na kolenách oslavovali kaplnku, 

potom umyl miesta s vodou. Hodili mince do studne s vďačnosťou. Mince vytiahnuté počas čistenia 

studne boli pouņité na odlievanie zvonu. Zrejme tam boli "niekoľko hrncov". Voda mala svoju silu 

pravdepodobne na mieste, kde bola pouņitá na liečenie psa. V 18. storočí, vedľa kaplnky, bol postavený 

filiálny kostol. 

zvedavosť 
• Pýchou tovar Głogów bol raz palácový komplex postavený v roku 1727. Jan Kazimierz, a Ursula 

Branicki Lubomirski. V roku 1740 na okraji obce Rudna Mała Urszula postavila Ľubomírska letnú 

rezidenciu "Retyrad". Romantický park, modelovaný po talianskych záhradách, bol povaņovaný za prvý 

svojho druhu v Poľsku. Dnes je ťaņké nájsť stopy bývalého zaloņenia tohto panstva. Glogow Malopoľska 

bol tieņ slávny zlatníci Glogow z továrne "ktorá sa rovná veľa v Rzeszow a jeho podstatnú obchodným 

artiklom na čele nemeckých ńtátov." 

Turistické atrakcie, rekreácia 

• Jazdecký klub Ludowa "Zabajka" bol zaloņený v roku 1978. 

• Jazdecký klub v Leśne Wola 

• Krytý bazén "Wodnik" v Głogów Młp. 

• Vodné nádrņe na severozápade okraje Głogów Małopolski a v Lipových, rekreačných a ńportových 

oblastiach v Hucisku 

• Poľské ozbrojené sily strelecké centrum v Głogówskej rokline. Na ňu vedie vedľajńia cesta z trasy 

Rzeszów - Głogów Małopolski. V objekte sa nachádza: poľovnícky kańtieľ, prístavba, parkovisko a ńesť 

osí pre poľovnícke streľby. Pri vchode je kaplnka sv. Hubert pripomína 70. výročie zaloņenia Poľskej 

poľovníckej asociácie. V roku 1998. Kaplnka bola obohatená o zvonu, na ktorom sú vyryté erb poľskej 

poľovnícke zdruņenia a slová pápeņa Jána Pavla II - "starať sa o pôvodné prírodu" - adresované lesníkov 

a poľovníkov počas stretnutia v Krosno v roku 1997. 

 

Hyżne 

www.hyzne.pl 

  

Obec sa skladá z týchto klamstiev: Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Hyżne, Nieborów, Szklary, 

Wólka hyżneńska. 

Posvätné pamiatky 

• Farský kostol. Narodenia Panny Márie v Hyżne (Svätyňa Panny Márie), postavený v rokoch 1727 - 

1739. V oltári je zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom z ńestnásteho storočia Tento obraz je jedným z 

tzv .. Apokalyptické zábrany. Medzi zariadením kostola je renesančné krstné písmo z roku 1592. K 

dispozícii je tieņ ruņenec - sedem kaplniek umiestnených vedľa starých stromov v okolí chrámu. 

• Farský kostol. Návńteva Panny Márie v Szklari, postavená v roku 1905. V rokoch 1988 - 1994 preńla 

rekonńtrukciou. 

• cintorín s kaplnkou Jędrzejowicz z devätnásteho storočia v meste Hyżnem. 

Pamiatky hmotnej kultúry 

• Klasický kańtieľ v meste Hyżnem, postavený na prelome 18. a 19. storočia, s drevenou lodņií v prvom 

poschodí. V obnove je umiestnená základná ńkola v jej stenách. Vo svojom interiéri sa nachádza múzejňa 

venovaná generálovi Władysławovi Sikorskému, ktorý vyrastal na tomto súde. Bývalé panstvo 

Jędrzejowicz je obklopené pozostatkami dvorného dvora od prelomu 18. a 19. storočia. 
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• Drevená budova Mestského kultúrneho centra v Hynse - bývalý obecný úrad - postavená v rokoch 1935 

- 1937. 

Prírodné zvláńtnosti 

• Obec Hyżne sú liečivé zdroje vody wodorowęglowo - Chlorid - sírová - sóda - vápenatý (Nieborów), 

ako aj voda sulfid (Szklary). V Nieborowe sa nachádzajú aj kremeliny a v severnej časti Gmina zoolitov - 

nazývané minerály 21. storočia. 

Aplikácie a legendy 

• Miestna legenda hovorí, ņe po zbytočných pokusoch napáliť cirkev o Tatary, ńéf tatárskej chcel s ostrou 

ńabľou vystrihnúť obraz o Matke Boņej na oltári. Zomrel v momente, keď to zamýńľal. Tatári utiekli z 

paniky a opustili zachytenú korisť a ľudí, ktorí boli zajatí. 
zvedavosť 

• V roku 1934 boli v oblasti Nieborów objavené zdroje minerálnej vody. Pretoņe tieto oblasti sa 

vyznačujú aj miernym mikroklímom, bolo rozhodnuté vytvoriť kúpeľné stredisko. Jeho činnosť bola 

preruńená druhou svetovou vojnou. V roku 1968, na základe starých kúpeľní, vzniklo rekreačné stredisko, 

ktoré ņiaľ nepreņilo. 

Múzeum, galérie 

• Národná pamiatková komora generála Władysława Sikorského na Základnej ńkole v Hyżnem 

Turistické atrakcie, rekreácia 

• Lyņiarsky vlek v Dylągówce. 

• Lagoon v Dylągówce s rozlohou 1,5 ha - bazén. 

• Najdlhńí úzkorozchodná ņelezničný tunel v dĺņke Szklary časti 602 m v Európe. K dispozícii je tieņ 

kamenný ņelezničný most v tvare oblúka, postavený v rokoch 1910-1915 za účasti talianskych väzňov. 

 

Kamień 

www.gminakamien.pl 

  

Obec kamenných dedinských rád zloņených z nasledujúceho dôvodu: Krivka hory, Kamenný Vrch, Stone 

Podlesie, pruŞinu Stone, New Stone, rybárstvo. 

Posvätné pamiatky 

• novogotický farský kostol. Posvätné srdce Jeņińovo v Kamiene - centrum s gotickým oltárom zakúpené 

vo Viedni. Vznikla v rokoch 1895 - 1900 na základe projektu Teodora Talowského. 24. júna 1901 sa 

uskutočnilo jeho zasvätenie. Chrám má impozantnú fasádu, ktorá je rámom pre kríņ umiestnený nad 

vchodom. Kostol bol postavený na mieste bývalého sídla. 

• Evanjelický cintorín v Nowy Kamiene od osemnásteho do začiatku dvadsiateho storočia 

Pamiatky hmotnej kultúry 

• Lov v Stone Manor - postaviť gróf Morgach Rességuier v roku 1885. Jeho ďalńím majiteľom bol Ján 

Okocimski Götz, kto to zariadil svoje letné sídlo. Okocimskí tieņ zahŕňali, medzi inými pivovar v Okocim 

a pozemky v Narte Nowy. Kańtieľ je obdĺņniková budova s rohovou ńtvorstrannou veņou zdobenou na 

vrchole s cvičením. Pred fasádou bola príloha doplnená vrcholmi vrcholov, v ktorých bol umiestnený 

hlavný vchod. Vedľa kańtieľa je dubová ulička, ktorá pôvodne zatienila vstup do objektu. Alej, s dĺņkou 

370 m, vytvára 80 dubov. 

• Tucet drevených domov po rakúskych kolonistoch v Nowy Kamiene (bývalá obec Steinau). Vytvorili 

takzvané "Ulicówkę", ktorá sa vyznačovala identickými rezidenčnými a obchodnými budovami. 

 

  

Pamiatky a miesta martyrológie 
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• Grunwald pamiatka u farského kostola v Kamień - Centrum 1977. Ide o betónový kríņ pripomínajúce 

500 - zníņiť výročie bitky pri Grunwalde, postavený na mieste 1910 drevené (plaketa sa dochovala z 

predchádzajúceho pamiatka) .. 

• Pamätník padlým počas druhej svetovej vojny vo farskom kostole v Kamiene - Centre. 

• Pamätník padlých v druhej svetovej vojne, v lese, v blízkosti prístupovej cesty do Łowiska. Pripomína si 

ľudí, ktorých zavraņdil gestapom v roku 1942 ako odplata za odmietnutie vykonávať nútenú prácu na 

sviatok Corpus Christi. 

• Pamätník vďačnosti postavený z iniciatívy členov ZBOWiD v roku 1966 v Kamiene - Centrum, 

prestavaný v roku 1993. 

• Hrob neznámeho vojaka v Kamiene - centrum na cintoríne padlých v prvej svetovej vojne. 
• Hrob rakúskych, poľských a maďarských vojakov, ktorí zomreli počas prvej svetovej vojny. Hrobka sa 

nachádza v meste Łowisko. 

Aplikácie a legendy 

• V jednej z legend je zdrojový motív, ktorý nikdy nezmrzne a je veľmi bohatý na vodu. Na mieste 

existencie legenda naznačuje blízke okolie pruského Lotyńska. Zdroj údajne vznikol po páde kostola. 

Podľa najstarńích obyvateľov mala voda z prameňa zázračné vlastnosti. Predpokladá sa, ņe vyteká zo 

zeme a preteká niekoľko desiatok metrov a potom zmizne pod zemou bez toho, aby vytvoril potok. 

zvedavosť 

• Obyvatelia regiónu Kamień sú potomkami Mazury, ktorí po vyklčovaní Sandomierskej lesy usadili tieto 

oblasti. Z popisov miestneho obyvateľstva sa často objavuje obraz bývalej "Mazur" - zhovievavý pútnik, 

rovnako ako perfektný vojak. V dialektoch Lasowiacki preņili dodnes mnohé elementy Mazovského 

dialektu (napr. Raņ, syn, cysto, kvasnice, nós). Pestovanie miestnych zvykov a číselníkov je podávané 

folklórnym podujatím. "GwarKam" v Kamiene - Podlesie. 

Zariadenia múzea 

• Múzeum harmoniky v Kultúrnom centre v Kamiene 

• Podporné a vzdelávacie centrum "Kráľovstvo spomienky" v Kamiene 

Turistické atrakcie, rekreácia 

• Vodná nádrņ v Kamiene - Podlesie (na trase výchovnej a prirodzenej cesty "Zdolga") 

• Ńkolská mládeņnícka ubytovňa v ńkolskom areáli v Kamiene 

• Rekreačný a vzdelávací park SMALL ARBORETUM v Kamiene. 

 

Krasne 

www.gminakrasne.pl 

 

 Obec Krasne zahŕňa nasledovné dediny: Krasne, Malawa, Palików a Strażów. 

Posvätné pamiatky 

• Farský kostol. Nanebovzatia Panny Márie v Krásne, postavený podľa návrhu Charlesa Henry 

Wiedemann v rokoch 1720 - 1743. Jeho interiéry sú zariadené v barokovom slohu. Vedľa kostola stojí 

murovaná zvonica z roku 1899. faru a 1905. Farský Cintorín je devatenácttiny - storočí pohrebná kaplnka 

Bielany. 

• Pobočkový kostol pw. Svätý Mária Magdaléna v Malawe, ktorá sa nachádza na páse S kapelou Márie 

Magdalény, na krupobitie 373 m nad morom Uchováva sa v barokovom ńtýle. Vznikla v prvej polovici 

18. storočia, terén a hrubé kamenné steny s nízkymi oknami naznačujú jeho obrannú povahu. Kostol bol 

mnohokrát prestavaný. 

• novogotický farský kostol. Svätý Wawrzyniec v Malawe, postavený v roku 1923. 

pamätníky 

• Pamätník "Grunwald" v Krasne nachádzajúci sa v juņnej časti obce - figurína Panny Márie v roku 1910. 
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• Kamenný stĺp pre nadvládu sv. Antoni v Krasne, postavený na začiatku 19. storočia alebo na prelome 

18. a 19. storočia 

Aplikácie a legendy 

• Cirkev. Mária Magdaléna v Malawe bola údajne postavená vďačnosťou za zázračnú záchranu. Legenda 

hovorí o stádach vlkov, ktoré zasievajú teror medzi miestnymi obyvateľmi. Zrejme ich obete boli aj deti. 

Obyvatelia potom odińli na Pána miestnych lesov, aby zhromaņdili poľovníkov a zabezpečili lov na zver. 

Keď boli počas lovu na najvyńńej hore, obkolesili ich vlci. Tvárou v tvár smrteľnému nebezpečenstvu Pán 

prisahal, ņe keby boli spasení, na tomto mieste postavil kaplnku. Vlci utiekli a splnili ste svoje sľuby. Zdá 

sa, ņe prvý drevený kostol bol v roku 1624 bránený proti Tatám a potom prevezený do Kraczkowy. 

Súčasná bola postavená v roku 1712 knieņaťom Jerzym Lubomirským, údajne ako kompenzácia za 
vraņdu sedliaka. 

zvedavosť 

• Medzi majiteľmi Krasny vyniká postava generála Jan Skrzyneckiho. Bol jedným z vodcov 

novembrového povstania. Zapojil sa do bitky o Waterloo. Jan a Amelia Skrzynecki boli priateľmi s 

Norwidom a ich domov v Belgicku bol centrom emigrácie po povstaní. Jeden z Krasnich nájomníkov bol 

v rokoch 1902 - 1914 Jan Newlin Mazaraki - rytierska krúņka Virtuti Militari. Jeho podriadenci v poradí 

serņanta boli Albert Chmielowski, neskorńí zakladateľ Albertineho zhromaņdenia - sv. Brat Albert. 

Turistické atrakcie, rekreácia 

• Malebné kopce radu Márie Magdalény vrátane kopec v Malawe nazvaný Mound alebo Patria (394 m 

nad morom). 

• Stare Wisłoczysko, stojisko rastlín, vodných ņivočíchov a vtákov, ktoré sa hniezdia v pobreņných 

kríkoch. 

• Názory: v osade Za Gora v Malawe, na vrchole sv. Mária Magdaléna v Malawe. 

 

Lubenia 

www.lubenia.pl 

 

Administratívne je rozdelená do ńtyroch obecných rád. Sú to: Lubenia, Straszydle, Siedliska, Sołonka. 

Posvätné pamiatky 

• Farský kostol. Svätý Urszula v Lubeni, postavená v rokoch 1925 aņ 1931. Vo vnútri sa nachádza 

barokový oltár s maľbami z 18. storočia. 

• Drevený kostol. Panna Mária večnej pomoci v Straszydl. Bol postavený v roku 1739 v Lubeni, odkiaľ 

bol v roku 1926 premiestnený do Straszydl. Od tohto obdobia príde: tehla sakristie, klenby a veņa. Jeho 

oltáre sú v neskorom barokovom ńtýle. Je to trojdielna ńtruktúra so ńtruktúrou logov. 

Zariadenia múzea 

• Regionálne múzeum v Sołonke 

Aplikácie a legendy 

• V druhej polovici 19. storočia prevládala epidémia cholery v tejto oblasti. Pretoņe univerzálna povera 

bola potom, ņe pohreb panny naņive mohol zachrániť dedinu pred morom, obyvatelia sa rozhodli 

nasledovať tento rituál. Jeho obeť bola sirota menom Warzybok. Na svojom hrobe obyvatelia poloņili 

kríņ, ktorý mal byť v istom zmysle spokojný s ich viny. Zrejme od tej doby v obci niečo vydesilo. Z tohto 

dôvodu sa obec volá - Straszydle. V starých záznamoch sa objavuje aj meno "Straszydło". Hrob hrobu 

dievčaťa, ktorý bol pochovaný, bol údajne tieņ umiestnený v obci Lecce. Existuje aj legenda o diablovi, 

ktorý si pre svoje sídlo vybral oblasť okolo obce Siedliska. 

zvedavosť 

• V Sołonke, kedysi nazývanej Solanka, bol objavený v roku 2001 v bývalých soľných závodoch. To bolo 

pouņité v stredoveku, a moņno aj v slovanských časoch. V roku 1341 bola súčasťou kráľovských statkov 

ako takzvaná nízka polievka. V celej hĺbke (asi 26 m) je lemovaná obloņením. K dneńnému dňu medzi 



 
    

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci programu 

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 

 

 

obyvateľmi obce sú okrem iného aj názvy spojené s procesom extrakcie soli Podgórski (kráľovský 

úradník zodpovedný za ťaņbu a predaj soli), Solecki (sa zaoberal priamo ťaņbou soli) a Warzybok 

("varená" soľ). Nad soľnou baňou bola stredoveká obchodná cesta z Maďarska smerom k Sandomierz 

nazvaná "kráľovská cesta". Krátko po prvom rozdelení Poľska bola polievka zničená tak, aby 

nekonkurovala soľnými banemi v Bochnia a Wieliczkom, ktoré prevzali rakúske úrady. 

• Na základe tohto zdroja slanej vody vytvorila kaskádu soli, ktorého otvorenie sa konalo na 25.08.2010 r. 

Projekt zaloņený na vyuņití jódového bohatých nálevu sa stal jedným z najvýznamnejńích turistických 

atrakcií tejto oblasti. 

Turistické atrakcie a rekreácia 

• Kaskáda soli v Sołonke s kúpeľným charakterom 
• Starý sadrový baňa v Siedliske 

• Ńportová streľba a skalná stena v meste Straszydl 

• Bývalá pevnosť Lubenskie - zákopy z roku 966. 

• Skalná stena v meste Straszydl 

• Zdroje liečivých síranov a jódových vôd v obci Horodná 

• Hucul kôň ńteňa "Amazonka" v Straszydl 

 

Sokołów Małopolski 

www.sokolow-mlp.pl 

 

Commune mestský - vidiecky Falcons Malopoľska vytvára City Falcons Malopoľska a dedinské rady 

nasledujúce: Turza, Trzebuskie uhly, Trzebuska, Wólka Sokołowska, Gorno, Nienadówka, Wólka 

Niedzwiedzki, Trzeboś, Markowizna, Trzeboś Podlas. Mesto Sokołów Małopolski má rozlohu 15 km2 a 

má takmer 4 000 obyvateľov. rezidentmi. 

Trhová a mestská architektúra 

• Historické mestské usporiadanie mesta Sokołów Małopolski z obdobia, kedy mesto získalo mestské 

práva (1569). V tom čase existoval plán ulice siete s centrálne umiestneným trhovým námestím. Sokolow 

Malopolski mestskej layout spolu s kúzelnými uličkami rôzne budovy je zapísaná v registri pamiatok. V 

blízkosti trhu, okrem iného drevené domy - najstarńie z nich pochádza z konca osemnásteho storočia 

• Eklektický, jednopodlaņný budova obce v Sokolow Malopolski so sídlom v roku 1907. Nachádza sa v 

západnej strane námestia. Jeho vonkajńia fasáda je sedemosá, symetrická. Má bohatú architektonickú 

výzdobu. V strede strechy je vikier okno s novogotickú ńtítom, ktorý je distribuovaný s dvoma lomenými 

oknami. 

Pamiatky a slávne posvätné miesta 

• Farský kostol. Svätý John the Baptist v Sokolow Malopolski, postavený v rokoch 1908 - 1916 podľa 

návrhu Jana Sas - Zubrzyckiego. Udrņuje sa v novogotickom ńtýle. V hlavnom oltári je obraz Panny 

Márie Kráľovnej of the World - Sokołowska. 

• Pobočkový kostol pw. Svätý Ducha v Sokołow Małopolskie, postavený v druhej polovici 19. storočia na 

tzv. Infarkt. Jedná sa o jednolodní chrám s dvojveņovou fasádou. Vnútri je päť obrazov donovaných pred 

rokom 1907 Janom Wladyslawom Zamoyským. 

• novogotický farský kostol. Svätý Bartholomew Nienadówce, postavený v rokoch 1895 - 1897, podľa 

návrhu Frantińka Stążkiewicza. Vchod do chrámu zdobí monumentálne bronzové dvere s basreliéf 

vyrobený v roku 1977. B. Chromý. Oni sa nazývajú "Brány pamiatky" - zobrazujú umeleckú víziu 

koncentračného tábora. 

• Drevený farský kostol. Nańa dáma kráľovná poľńtine Wólka Niedzwiedzki, postavený v roku 1607. 

Zarczyckiej v Wola. Wolke na Niedzwiedzki bola premiestnená v roku 1907. Vnútri sú manýristické 

oltáre, ktoré patria do vybavenia kostola v Wola Zarczyckiej. 
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• Farský kostol. Prezentácia Panny Márie v Górne, postavená v roku 1913 podľa návrhu Jána Sasa - 

Zubrzyckého. Udrņuje sa v novogotickom ńtýle. 

• Cirkev. Trzebosi Boņská prozreteľnosť v roku 1887. Kostol je trojloďová bazilika s trojstrannú uzavreté 

presbytérium. Jedným z prvkov interiéru je barokový kríņ z konca 17. storočia. 

• rodák z osemnásteho storočia. Cintorín Sokolow Malej Strane, ktorá si zachováva cca. 300 náhrobky 

hebrejskými nápismi a symbolickými reliéfy. 

Pamiatky a miesta martyrológie 

• "Small Earth Sokołowska Katyň" v Trzebuska - miesto, kde dońlo k zajatecký tábor. Od polovice 

augusta 1944 do októbra 1944 uväznilo NKVD niekoľko tisíc ľudí. Tresty smrti boli vykonané v 

Turzanskom lese. 24. júna 1990 sa v Turze konala pohrebná ceremónia a pozostatky nájdených 16 obetí 
boli pochované. Odvtedy sa kaņdý rok nachádza pamätná sluņba venovaná obetiam sovietskeho teroru. V 

roku 1995 bola obetovaná pomník venovaný obetiam neľudského reņimu. Jej autorom je Piotr Kida. 

• Mohyla nezávislosti v Trzebose, postavená v rokoch 1934-1938 miestnym obyvateľstvom. Je venovaná 

vńetkým, ktorí pomáhali získať nezávislosť. 

Aplikácie a legendy 

• Stanisław stadnicki nazývaný Diabol z Lancut bol známy okrem iného, ņe viedol dlhodobý partizánsku 

vojnu. Jeden z jeho protivníkov bol Łukasz Opaliński - Starosta Leżajski. Zhorńenie konfliktu malo 

prebiehať v čase, keď Anna Pilecka (majiteľ Sokolow Malopolski, Tychyna a Zalesie) Stadnicki 

zamietnutá pytačky a oņenil Opaliński. Obyvatelia dediny Sokołów boli váņne zasiahnutí účinkami tejto 

vojny. Stadnickiho pomsta tieņ dosiahla majetok patriaci k jeho veľkej láske - Anna z Pilcza. Podľa 

legendy boli cennosti, ktoré ukradli Stadnicki, ukryté v rybníku v Trzebuske. Zdá sa, ņe pred prvou 

svetovou vojnou bola v čistení rybníka krabica obsahujúca strieborné a zlaté predmety. 

zvedavosť 

• Počas druhej svetovej vojny nacisti vytvorili rekreačný a rekreačný tábor pre vojakov v Gorne a 

veliteľstvo nemeckých okupačných síl. Podľa účtov obyvateľov v júni 1941 údajne zostali Adolf Hitler a 

Hermann Göring. Vzhľadom na jedinečnú krajiny a klímy na choroby dýchacieho systému zaloņeného na 

bývalého tábora zriadeného národného tuberkulózy sanatória (teraz SP s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti "Sanatórium" v Gorno a sociálnej starostlivosti v Gorno). 

Zariadenia múzea 

• Sociálne múzeum Spoločnosti milovníkov Sokołowskej zeme v Sokołow Młp. 

rekreácia 

• Zalew "Niedźwiadek" vo Wólke Niedźwiedzka, rozloha 8 ha so susediacou rekreačnou oblasťou. 

• Ńportové a rekreačné stredisko v meste Sędziszów 

 

Świlcza 

www.swilcza.com.pl 

 

 Obec Świlcza pokrýva 10 obcí. Sú to: Błędowo Zgłobieńska, Bratkowice, Bzianka, Dabrowa, Mrowla 

Rudna United, Świlcza, Trzciana, Woliczka. 

Posvätné pamiatky 

• Farský kostol. Nanebovzatie Panny Márie v Świlcze, postavené v rokoch 1939 - 1959. 

• Cirkev. Svätý Teresa Jeņińa a svätého. Andrzej Bobola v Rudnej Wielke, postavený v rokoch 1928 - 

1936. (Farnosť v Rudnej Wielke existuje od roku 1912) 

• novogotický farský kostol. Svätý Łukasz Ewangelisty v Mrowla. Bol postavený v rokoch 1876 - 1896 

podľa návrhu krakovského architekta Sławomira Odrzywolského. 

• Farský kostol. Svätý Wawrzyńca a Panny Márie Nepońkvrneného počatia v Trzcine z roku 1898. Jeho 

vybavenie je datované do sedemnásteho a osemnásteho storočia. . Dve neskorej renesancie bočné oltáre z 
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prvej polovice sedemnásteho storočia V interiéri je tieņ renesančná krstiteľnica z roku 1615. Vedľa 

kostola je cintorín od devätnásteho do - storočia pohrebná kaplnka Christianom. 

Súdy a komplexy 

• Komplex nádvoria v Trzciane postavený na konci 19. storočia, prestavaný v roku 1959. Jeho majiteľom 

bola rodina Christiani. Je obklopený historickým parkom o rozlohe 4 hektárov. 

• Kańtieľ Dąmbski z prvej polovice 19. storočia v Rudnej Wielke. Je obklopený upraveným parkom s 

hrabovou alejou. Zhromaņdený Łukasz z Lubraniec Dąmbski, na prelome 18. a 19. storočia, zbierka tzv. 

Galéria Dąmbskich sa nachádza v okresnom múzeu v Rzeszowe. 

• Komplex panstva v Dąbrowe bol postavený okolo roku 1870 pre majiteľa farmy Wiktortynowski. Okolo 

kańtieľa sa nachádza park s geometrickými uličkami a rybníky. Park sa rozprestiera na ploche 7 hektárov. 
Prírodné zvláńtnosti 

• V oblasti obce Świlcza sa nachádzajú rozsiahle oblasti rańelinísk. Rozkladajú sa na ploche 170 ha. 

Aplikácie a legendy 

• V časoch tatárskych invázií, v miestnej oblasti plnej mokradí a rańelinísk, údajne nańli útočisko dvoch 

mníchov. Utiekli z Sandomierz zničených tatármi. Zrejme tu postavili chatrč s trstinou a machom a 

drevenou kaplnkou. Svätý Wawrzyńca (na počesť patróna jedného z nich). Okolie pokryté sladkou 

vlajkou, trstinou a trstinou sa nazýva Trzciana. Namiesto kaplnky bol kostol neskôr postavený. Svätý 

Lawrence. 

zvedavosť 

• Archeologický výskum realizovaný v obci Świlcza v roku 1970. A v rokoch 1976 aņ 1982 viedol k 

objavu vkladov od IV - V. storočia náńho letopočtu, ktorých populácia sa zaoberá spracovaním a 

obchodovanie s jantáru Jantar legendárny. 

rekreácia 

• Vodná nádrņ v Bratkowiciach s rozlohou 1,83 ha 

 

Trzebownisko 

www.trzebownisko.pl 

  

Obec sa skladá z nasledujúcich dedinských rád Trzebownisko Jasionka, Meadow, Lukawiec, New 

Village, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Podlesná a Zaczernie. 

Pamiatky a slávne posvätné miesta 

• Farský kostol. Svätý Onofriova Meadow v neskorého baroka, 1713., dokončený v roku 1744. Od 

osemnásteho storočia. Prístroj je dodávaný interiéry, zvonica a oplotenia. 

• Cirkev. Narodenia Panny Márie v Zaczernie, postavený v rokoch 1803 - 1806, s piatimi oltáru a 

dwunastogłosowymi úrady. Kostol je hrobka kaplnka Jędrzejowiczów 1885. Bol navrhnutý a postavený 

Tadeusz Stryjeński. 

• Cirkev. Nepońkvrnenému Srdcu Panny Márie v Stobierna vytvorená v roku 1891. To má drevená 

kazateľnica v tvare rybárskej lodi a neskoro gotická socha Madony s dieťaťom z počiatku ńestnásteho 

storočia. 

• Kláńtor sluhov sestier Starowiejska Jasionka 1892. Vrátane farského kostola. Svätý Stanisława Kostka a 

náboņenský dom. 

• Farský kostol. Svätý Adalbert Trzebownisko 1945. Venovanie zásadný prvok, rodák z Gmina 

Trzebownisko, biskup Wojciech Tomak. 

• Svätyňa Panny Márie z Fatimy a svätého. Padre Pio v Terliczka, postavený v rokoch 1984 - 1988 ako 

votívny obeť Panny Márie Fatimskej za záchranu ņivota pápeņa Jána Pavla II po atentáte v roku 1981. 

Paláce, zámky a nádvoria 

 • Meadow barokový palác postavený Lubomirski na prelome sedemnásteho a osemnásteho Tylman 

podľa Gameren, na mieste bývalej tvrze Kocka sa datuje do ńestnásteho storočia zámok preńiel 
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rekonńtrukciou v rokoch 1763 - 1776. V roku 1853. Sophia hodín. Potocki postavil stávku pre siroty v 

paláci. Okrem zámku sú stopy opevnenia, sýpky, stajne a XVIII - storočia bráne. Tam sú tieņ pozostatky 

krajinársky park s prístupovým uličky a priekopa sa v druhej polovici ńestnásteho storočia. Dnes je tu 

sociálnej starostlivosti pre deti vedených Kongregácie sestier Boņej Prozreteľnosti. 

• Manor komplex Jasionka - teraz hotel "Ostoya." - postavený rodinou námorníctva v prvej polovici 

devätnásteho storočia Jedná sa o budovu v romantickom typ to bol pravdepodobne za účasti vynikajúcich 

architektov - Peter Aigner a Frederick Bauman. V roku 1887 Jędrzejowiczowie súdu robil plány na 

expanziu Tadeusz Stryjeński. V blízkosti súdu krajinárskym parkom z konca osemnásteho storočia. Je 

Výzdoba ukázal Londýn lietadlo má obvod kmeňa 500 cm. 

Pamiatky a miesta martyrológie 
• Pamätník padlých v prvej svetovej vojne, ktorý bol postavený v Zaczernii v roku 1937. 

• Pamätník obetiam zmierenia obce v roku 1943 v Stobierne. 

• Pamiatky určené pre tých, ktorí zomreli v boji proti nacistických útočníkov v Wólka Podlesná, 

Trzebownisko a lúky. 

Aplikácie a legendy 

• Podľa legendy sa vinie Wisloka je pozostatkom po river "bránil" kráľovná Jadwiga proti lúpeņníkov. 

Kráľovná bola napadnutá na ceste z Łańcut pri prechádzaní rieky. Zakaņdým, keď lupiči priblíņili k 

úteku, zem sa zrútila a rieka zmenila dráha, ktorá vyplní sinkholes vodu. Zdá sa, ņe vďaka tomu dnes 

môņeme obdivovať meandry starých Wisłoczyska. 

zvedavosť 

• Ak je archeologické práce v Terliczka objavená drevená studňa sa datuje do konca deviateho storočia. 

BC Dobre z doby luņickej kultúry je najstarńím zariadením tohto typu v Poľsku. Niekoľko predmetov z 

doby bronzovej bolo tieņ objavených, vrátane hmlovina. Podujatie sa uskutočnilo v júli 2005. 

Zariadenia múzea 

• Regionálne múzeum Towarzystwo Przyjaciół Zaczernia 

Turistické atrakcie, rekreácia 

• Krytý bazén "Fala" v Nowa Wieś 

• Rzeszów Aeroklub 

 

Tyczyn (Miesto konania akcie "Carpathian Art of Fashion") 

www.tyczyn.pl 

  

Tyczyn je mestsko-vidiecka komunita. Skladá sa z mesta Tyczyn a nasledujúcich rád: Borek Starý, 

Hermanowa, Kielnarowa a Matysówka. Mesto Tyczyn má rozlohu 10 km2 a má viac ako 3 tisíce 

obyvateľov. rezidentmi. 

Trhová a mestská architektúra 

• Tyczyński trh so starým zachovalé mestské usporiadanie s niekoľkými meńtianskych domov z 

osemnásteho storočia Obecného domu a bývalý (pre plak budovy na Jiřího z Tychyna - sekretár kráľa) .. 

Mestské usporiadanie mesta bolo zapísané v registri pamiatok v roku 1970. Trh okrem iného zahŕňa aj 

dom z roku 1912 s jedinečnou ņidovskou sukkou a pamätník Grunwald. 

• Výstavba Grodzkého súdu v Tyczynu postavená v rokoch 1900 - 1905. 

• nemocnice pre chudobných postavený na konci pätnásteho storočia. (Teraz verejné materskej ńkôlky 

sestry svätého Dominika) a starí náboņenský dom z dominikánskych sestier 1878. 

Pamiatky a slávne posvätné miesta 

• Farský kostol. Svätý Najsvätejńej Trojice a sv. Catherine Tyczynie postavený v pätnástom storočí V 

rokoch 1752 -. 1763 bola vyvinutá a navrhnutá Jánom Henryk Klemm. Interiér kostola z 18. storočia sa 

zachoval v neskorom barokovom ńtýle. Neďaleko sa nachádza presbytérium a víťazstvo 18. storočia. 
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• novogotická hrobka kaplnka Wodzicki v Tyczyn, postavený v rokoch 1877 - 1883 vďaka úsiliu grófa 

Ľudovíta Wodzicki. 

• Kláńtorný komplex OO. Dominikanów v Boreku Staromestská Mariánska svätyňa, jedna z najstarńích v 

krajine. Patrí do neskoro-barokového kostola. Z Najsvätejńej Panny Márie a sv. Jack, postavený v rokoch 

1684 - 1726 v oltári je zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom - Borecka pochádzajúce z pätnásteho 

storočia, korunovaný dvakrát: v roku 1919. A 1961. Neďaleko kostola je prameň zázračnú vodou a 

kaplnka - jaskyňa bola postavená v rokoch 1896 - 1897. tím tieņ zahŕňa stavbu kláńtora, postavený na 

mieste drevené, medzi 1721 - 1738. svätyne obsahuje aj dve kaplnky: kaplnka Panny Márie Bolestné bol 

postavený v rokoch 1896-1897 a kaplnka sv Anna bola postavená v roku 1779. Kaņdý rok v predvečer 

Nanebovzatia Panny Márie u Shrine Borkowski koná pohrebného rítu Panny Márie Zaśniętej. 
• Kaplnka Panny Márie v Przylasku s vodou povaņovanou za liečivú. 

• Ņidovský cintorín v Tyczyn, Park Street, zaloņený pravdepodobne v ńestnástom storočí. Počas druhej 

svetovej vojny bol spustońený Nemcov. Do dneńného dňa sa zachovalo niekoľko kameňov a hrobka 

rabína Weichselbaum. Na cintoríne bol údajne pochovaný Čadík Elimelech otca, zakladateľa a tvorca 

teologických základov jedného z prúdov chasidismu. 

Paláce a zámky 

• Eklektický palác a parkový komplex v Tyczyn, postavený v rokoch 1862-1869 grófkou Ludwik 

Wodzicki. V roku 1881 bol zo severu pridaný hosť pavilón a v roku 1982 prístavba spojená s pavilónom. 

Palác bol tieņ prestavaný. Na severnej fasáde bola jednou terasou, zatiaľ čo medzi paláca, a pavilón 

annexe konzervatória sídli vnútri vrtu, rohy kovové zdobené dekoratívnymi prvkami v podobe agáve v 

kvetináčoch (po druhej svetovej vojne, bola úplne zničená a bol strhnutý). Vonkajńia výzdoba paláca z 

konca 19. storočia, zachovaná dodnes, spája mnohé starńie architektonické ńtýly. Zachoval sa okrem 

iného predsieň na prednej stene a veņe s loggiou uprostred juņnej steny. Palác i okolitý park s rozlohou 

11,8 ha boli chránené ochranou. V roku 1968 boli tieto objekty zapísané do zoznamu pamiatok. V 

krajinnom parku je veľa exemplárov vzácnych stromov a 324 rokov starého dubu. 

• Biskup Václav Betańskiego Manor, postavený v druhej polovici osemnásteho storočia., Zaloņený na 

obdĺņnikový pôdorys. 

Pamiatky a miesta martyrológie 

• Grunwald pamätník so sochou Panny Márie v Tyczyn, postavený v 500 - zníņiť výročie víťazstva pri 

Grunwalde - "duch zdvíhanie" Vyrobil Władysław Janik a zaloņil v roku 1910. Bol obnovený v roku 

1994. 

Aplikácie a legendy 

• Existujú legendy, ktoré viaņu názvy dvoch osád v meste Tyczyn s tatárskou inváziou. Podľa prihláńky 

pochádza názov dediny Czerwonki Hermanowskie z krvi obyvateľov, ktoré tatari preliali. Zrejme celá 

hora bola z krvi červená. Osada Babi Dół je miestom, kde ņeny a deti boli chránené počas invázie v 

Tatrách a vďaka tomu preņili. 

zvedavosť 

• kaplnka Panny Márie Bolestné v Starom Borku je veņička so zvonom Loreta - "dobrá smrť" zvončeka 

Ľudia tu prichádzajú so zvláńtnou ņiadosťou o Boreckú Pannu Máriu - modlitbu za smrť pre svojich 

príbuzných. Veria, ņe hlboká viera a zvuk tohto zvonu prináńa spasenie umierajúcemu v tráve. V 

kláńtornej knihe opúńťajú písomné dôkazy vďačnosti za to, ņe počuli svoje modlitby a skrátili utrpenie 

umierajúceho. Vnútri kaplnky je socha Panny Márie smútku a obraz zobrazujúci ńťastne umierajúceho 

muņa. Tento človek prijíma sväté prijímanie od kňaza. Okoloň sa dospelí a deti kľačia a modlia ruņenec. 

Na horskej strane Borkowo je tieņ nádherný prameň. 

Zariadenia múzea 

• Kultúrne dedičstvo a turistické informačné centrum v Tyczyn - https://www.facebook.com/CDKiIT/ 

Turistické atrakcie, rekreácia 
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• Campus na Univerzite informačných technológií a manaņmentu v Rzeszowe v Kielnarowe - Królka 

(Centrum cestovného ruchu a rekreácie). 

• Skalné vykopávky v Hermanowe 

 

 

 


