Lato w Regionach - propozycje wycieczek - Śląsk Cieszyński
Była Jura Krakowsko-Częstochowska, były Beskidy, czas więc na Śląsk Cieszyński, czyli cz. III programu
Lato w Regionach. Z Kasią i Maciejem z bloga Ruszaj w Drogę pokazujemy Wam najciekawsze miejsca
w naszym regionie.
Oglądajcie TVP3 Katowice w piątek (26.08.2016) o 18:00 lub w niedzielę (28.08.2016) o 12:10 TVP3
Regionalna (pasmo ogólnopolskie). Już dziś mamy dla Was zwiastun trzeciego odcinka ze Śląska
Cieszyńskiego.

Turystyka uzdrowiskowa, kulturowa i aktywna - Ustroń, Wisła, Istebna, Koniaków, Jaworzynka

Wycieczkę rozpoczynamy w Ustroniu - mieście położonym w dolinie rzeki Wisły, na północnym skraju
Beskidu Śląskiego. Z zabytków architektury na uwagę zasługuje kościół ewangelicko-augsburski
Apostoła Jakuba Starszego z I poł. XIX w. W zbiorach bibliotecznych mieszczącej się obok świątyni starej
plebanii z przełomu XVIII i XIX w. zobaczymy cenną biblię wydaną w Norymberdze końcem XVII w.
Niedaleko stoi późnobarokowy kościół rzymskokatolicki św. Klemensa z II poł. XVIII w. z ciekawym
ołtarzem z rzeźbami świętych Piotra i Pawła oraz amboną z XIX w. Atrakcją historyczną miasta
jest Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego zlokalizowane w budynku dyrekcji dawnej huty
„Klemens”. Od 1986 r. funkcjonuje tu Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa (obecnie jeden z obiektów Szlaku
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), którego ekspozycja prezentuje historię hutnictwa w
Ustroniu, a także zbiory kultury i sztuki ludowej regionu. Polecamy również prywatneMuzeum
Regionalne „Stara Zagroda”, będące rekonstrukcją typowej dla Ustronia zabudowy z XIX i I poł. XX w.
Spośród wielu atrakcji przyrodniczych miejscowości jedną z najciekawszych stanowi Leśny Park
Niespodzianek, usytuowany na południowym stokuRównicy (884 m n.p.m.). Zwiedzając kompleks,
zobaczymy piękną przyrodę Beskidu Śląskiego, zwierzynę łowną oraz loty ptaków drapieżnych. Kto
chce, może odwiedzićUzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy, by skorzystać z proponowanych w
nim zabiegów. Przy ośrodku, w Parku Zdrojowym, znajduje się Pijalnia Wód. Na koniec pobytu w

Ustroniu trzeba koniecznie wybrać się na szczyt Czantorii Wielkiej (995 m.n.p.m.). Można na niego
wjechać (do polany Stokłosica - ostatni odcinek pokonujemy pieszo) kolejką krzesełkową. Z wierzchołka
roztacza się panorama doliny rzeki Wisły i Ustronia. Beskidzkie krajobrazy są jeszcze lepiej widoczne ze
znajdującej się tutaj wieży widokowej o wysokości 28 m. Dla odważnych przewidziano specjalną atrakcję
- letni tor saneczkowy - metalową rynnę o długości 710 m z wieloma zakrętami, którą zjeżdża się na
dwuosobowych saneczkach.
Kolejnym polecanym przez nas miastem jest Wisła - jeden z największych ośrodków turystycznych w
Beskidach. Wśród wielu atrakcji do najciekawszych należy z pewnością klasycystyczny kościół
ewangelicko-augsburski Apostołów Piotra i Pawła z I poł. XIX w. Niedaleko mieści się Muzeum
Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego z ekspozycją ukazującą strój górali śląskich i ich zajęcia.
Niezwykle interesująca jest także pracownia rzeźbiarska Jarosława Gluzy, w której wykonuje on
fragmenty lub całe wnętrza chat góralskich, łyżki, widelce, a także zabawki i plastykę obrzędową. Będąc
w Wiśle warto odwiedzić neogotycki kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z
II poł. XIX w. oraz drewniany Pałacyk Myśliwski Habsburgów z końca XIX w. Przeniesiony w 1985 r. z
Przysłopiu pod Baranią Górą budynek, służy obecnie wiślańskiemu oddziałowi PTTK. Nie można
zapomnieć o Wiśle Czarnem z charakterystycznym dla niej Jeziorem Czerniańskim, czyli zbiorniku
wodnym, który powstał dzięki przegrodzeniu doliny Wisełki zaporą ziemną. Niedaleko jeziora
stoi Zameczek Prezydenta RP na Zadnim Groniu.
Jadąc dalej czekają na nas atrakcje Trójwsi Beskidzkiej, czyli Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki.
Koniaków to najwyżej położona, a zarazem najmłodsza wieś na Ziemi Cieszyńskiej. Miejscem, którego z
pewnością nie można pominąć, jest Izba twórcza rzeźby i koronki ludowej. Od 1984 r. funkcjonuje tu
muzeum prezentujące przedmioty wykonane przez nieżyjącą już Helenę Kamieniarz - jedną z
najbardziej uznawanych współczesnych koronczarek. Warto także odwiedzić dom Elżbiety Waszut - z
zawodu krawcowej, której pasją jest renowacja i szycie elementów męskiego stroju górali śląskich.
Atrakcją nie tylko dla rodzin jest Centrum Pasterskie. Słynne koronki pochodzą z Koniakowa, ale
największa koronka świata, wpisana do księgi rekordów Guinnessa, znajduje się w Istebnej, warto ją
zobaczyć. W położonej w dolinach Czadeczki i Krężelki oraz na otaczających je stokach Jaworzynce,
ciekawą atrakcję stanowi Muzeum Regionalne „Na Grapie”, gdzie organizowane są wystawy związane
ze zwyczajami i obrzędami ludowymi. Z kolei w okolicach malowniczego przysiółka Jaworzynki
-Trójstyku, będziemy mogli zobaczyć miejsce połączenia granic Polski, Czech i Słowacji wyznaczone
kamiennym słupem.

Turystyka wypoczynkowa i aktywna - Jaworze, Bielowicko, Grodziec Śląski, Międzyrzecze Górne,
Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna

Jaworze to miejscowość sanatoryjno-wypoczynkowa, leżąca w dolinie rzeki Jasienicy, u stóp Błatniej i
Cubernioka. Warto w niej zobaczyć zespół pałacowo-parkowy z końca XVIII w., założony przez barona
Arnolda Saint - Genois d'Anneaucourt i jego żonę Annę z Nałęcz - Laszowskich. Interesującym obiektem
jest również neoklasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski z II poł. XVIII w. Powyżej pałacowego
parku wznosi się bryła klasycystycznegokościoła rzymskokatolickiego Opatrzności Bożej z początku
XIX w. W niedalekim Jaworzu Dolnym w skansenie Zygmunta Podkówki, obejrzymy kolekcję narzędzi
używanych w dawnym gospodarstwie domowym. Z kolei w Jaworzu Średnim będziemy mogli
zwiedzićMuzeum Flory i Fauny Morskiej zlokalizowane w Gimnazjum im. gen. broni Stanisława
Maczka. Posiada ono bardzo ciekawe zbiory flory i fauny mórz południowych podarowane placówce
przez bosmana Irwina Pasternego - byłego ucznia szkoły.
Warto również zajrzeć do Bielowicka, w którym znajduje się drewniany kościół rzymskokatolicki św.
Wawrzyńca z początku XVIII w. Świątynia o konstrukcji zrębowej ma klasycystyczny ołtarz główny z
obrazem patrona kościoła, dekorowaną ornamentem akantu i rzeźbami barokową ambonę z początku
XVIII w. Z kolei w GrodźcuŚląskim znajduje się zamekz II poł. XVI w. Nieopodal znajduje się kaplica
grobowa Zoblów z XIX w. oraz kościół rzymskokatolicki św. Bartłomieja z I poł. XX w., w którego
wnętrzu widnieje renesansowa płyta nagrobna Henryka Grodeckiego z II poł. XVI w. Będąc w Grodźcu,
warto wybrać się do leśnych rezerwatów: Morzyk oraz Dolina Łańskiego Potoku.
W położonym między rzekami Jasienicą, Rudawką, Międzyrzeczanką i Wapienicą Międzyrzeczu Górnym
znajduje się kościół ewangelicko - augsburski z II poł. XIX w. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługuje
ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Ostatnią Wieczerzę, ambona oraz chrzcielnica z pokrywą w
kształcie odwróconego kielicha. Innym ciekawym obiektem jestIzba Regionalna. Dla aktywnych dużą
atrakcją będzie Jeździecki Klub Sportowy „Czanki”, posiadający krytą ujeżdżalnię oraz otwarty plac do
jazdy konnej.
Wiele atrakcji czeka w Górkach – zarówno Małych, jak i Wielkich. W Górkach Wielkich
polecamy Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej, w którym zobaczymy archiwalne zdjęcia, rodzinne
pamiątki, rękopisy i maszynopisy, jak również unikatowe polskie wydania i tłumaczenia utworów
pisarki. Tuż obok znajdują się ruiny dworu Marklowskich z I poł. XVIII w., który spłonął w 1945 r. Ciekawy
jest także gotycki kościół rzymskokatolicki Wszystkich Świętych z XV w., przebudowany w II poł. XVII w.
Na pobliskim cmentarzu pochowano Zofię Kossak i jej męża Zygmunta Szatkowskiego, ich
przedwcześnie zmarłego syna Juliusza oraz matkę Anny i ojca Tadeusza. Będąc w Górkach Wielkich,

można wybrać się pieszo ścieżką dydaktyczną prowadzącą na górę Bucze (417 m n.p.m.). W położonych
na lewym brzegu Brennicy Górkach Małych mieści się Chlebowa chata Jadwigi i Mariana Dudysów.
Można tam spróbować własnych sił w młóceniu cepami, mieleniu na żarnach, odsiewaniu mąki,
formowaniu i wypiekaniu ciasta, ubijaniu masła i wyrabianiu twarogu, a także zasmakować specjałów
gospodyni - chleba z mąki żytniej robionej na zakwasie, czy podpłomyków. Stamtąd blisko już do
Brennej. We wsi można zobaczyć kościół rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela z II poł. XVIII w. Godny
zobaczenia jest też dworek myśliwski „Konczakówka” z I poł. XX w. Obok dworku stoi kapliczka św.
Huberta z ciekawym witrażem przedstawiającym wizerunek jej patrona. W miejscowości zachowało się
ponadto kilkanaście zabytkowych chat góralskich z XVIII i XIX w. Jedną z nich przeznaczono na Izbę
Regionalną. Na koniec pobytu w Brennej można udać się do dzielnicy Hołcyn, w której znajduje się
przystań wodna z 1962 r.

Turystyka przyrodnicza i poznawcza - Pruchna, Drogomyśl, Bąków, Strumień, Jezioro
Goczałkowickie, Chybie, Rudzica

Pierwsze wzmianki o wsi Pruchna pochodzą z 1305 r. Dziś oglądać tam można m. in. kościół
ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego z końca XIX w., budynek starej gorzelni oraz
kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XIX w., czy zameczek Komory Cieszyńskiej z II poł. XIX w., w
którym w okresie międzywojennym urządzano uroczystości z okazji prowadzonych łowów. Warto
zatrzymać się na chwilę nad stawem Weserunki - ostoi dla ptactwa wodnego i zwierzyny płowej. Dla
tych, którzy poszukują odpowiednich warunków do wypoczynku i rekreacji na łonie natury, doskonałym
miejscem dłuższego pobytu będzie gospodarstwo agroturystyczne „Wodna dolina”. W leżącym nad
Wisłą Drogomyślu warto zobaczyć klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski z II poł. XVIII w.
Nieopodal stoi dwór Kaliszów z XVIII w., a w okolicy znajduje się wiele stawów hodowlanych,
stanowiących ostoję dla rozmaitego ptactwa. Rajem dla wędkarzy są stawy rybne w miejscowosci
Bąków.

Dobrym pomysłem na odpoczynek przy obiedzie jest Restauracja Smak Regionu, która jest jednym z
członków Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki. Po pysznym tradycyjnym śląskim obiedzie można ruszać
w dalszą drogę, np. w stronę Strumienia. W miejscowości tej zauroczy was Rynek z ratuszem z I poł. XVII
w., przekształconym końcem XVIII w. w stylu późnobarokowym. We wschodniej pierzei placu
usytuowane są kamieniczki z XIX w. zwieńczone mansardowymi dachami. Przy jednej z uliczek
odchodzących od Rynku stoi barokowy kościół rzymskokatolicki św. Barbary z II poł. XVIII w., w którym
warto zobaczyć obraz Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Barbary z II poł. XVII w. oraz stacje Drogi
Krzyżowej z końca XVIII w. W znajdującym się niedaleko Rynku strumieńskim parku, możemy usiąść na
ławeczce przy fontannie solankowej i zaczerpnąć powietrza bogatego w jod i brom.
Jadąc dalej mijamy Jezioro Goczałkowickie - sztuczny zbiornik wodny, którego powierzchnia wynosi 32
km2. Dziś jest to nie tylko rezerwuar wody pitnej dla sporej części Śląska, ale też miejsce idealne do
uprawiania turystyki aktywnej. W znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora
Goczałkowickiego Chybiu zobaczymy kościół rzymskokatolicki Chrystusa Króla z I poł. XX w. z
interesującym ołtarzem głównym z witrażem przedstawiającym Chrystusa Króla oraz wizerunkiem
Matki Boskiej Gołyskiej w prezbiterium. Na koniec naszej wycieczki odwiedzimy Rudzicę. We wsi
znajduje się barokowo-klasycystyczny kościół rzymskokatolicki Narodzenia św. Jana Chrzciciela z II poł.
XVIII w. oraz kaplica św. Wendelina z II poł. XIX w. Niedaleko stąd leży założona przez Floriana Kohuta
Galeria Autorska „Pod Strachem Polnym”. Można w niej podziwiać kolekcję kilkudziesięciu rodzajów
strachów polnych oraz malarstwa plenerowego.

Turystyka krajoznawcza i weekendowa - Kończyce Wielkie, Kończyce Małe, Zebrzydowice,
Jastrzebie-Zdrój, Gołkowice, Łaziska

Pierwszą miejscowością, którą odwiedzimy podczas naszej wycieczki są Kończyce Wielkie, w których
polecamy barokowy kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła z II poł. XVIII w. - największa
drewniana świątynia na Ziemi Cieszyńskiej z szeregiem cennych elementów wyposażenia
oraz pałac powstały na przełomie XVII i XVIII w. Obecnie ten barokowo - klasycystyczny budynek otacza
park w stylu angielskim. Niedaleko stoi kaplica Opatrzności Bożej z II poł. XVIII w., wewnątrz której

znajduje się ciekawa ambona w kształcie paszczy wieloryba oraz witraże ze scenami biblijnymi
wykonane w pleksiglasie.
W pobliskich Kończycach Małych zobaczymy zamek z końca XIV w., a w jednej z jego sal -Izbę
Regionalną Wsi Cieszyńskiej. Bardzo ciekawym obiektem jest też kościół rzymskokatolicki Narodzenia
Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIII w., wewnątrz którego naczelne miejsce zajmuje słynący cudami
obraz Najświętszej Marii Panny z XVI w., znany również pod nazwą Madonny z Kwiatem Mlecza.
Położone nad rzeką Piortówką Zebrzydowice przyciągają turystów zamkiem z XVI w., niedaleko którego
stoi późnobarokowy kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIII w.
Warto również zajrzeć do jednego z większych miast w okolicy, czyli Jastrzębia-Zdroju, pełniącego
niegdyś funkcję uzdrowiska. W dzielnicy Bzie Zameckie znajduje się późnorenesansowy dwór obronny z
I poł. XVII w. z zachowanymi do dziś otworami strzelniczymi; natomiast w dzielnicy Jastrzębie Górne
barokowo-klasycystyczny kościół rzymskokatolicki św. Katarzyny i Opatrzności Bożej z I poł. XIX w.
Piękna świątynia jest również ozdobą dzielnicy Jastrzębie Dolne, w której znajduje się drewniany kościół
rzymskokatolicki św. Barbary i św. Józefa z I poł. XVII w. Z kolei w Zdroju po zamkniętych zakładach
leczniczych, pozostała do dziś dzielnica z parkiem im. Mikołaja Witczaka, w którym naczelne miejsce
zajmuje zabytkowy Dom Zdrojowy zbudowany w stylu szwajcarskim w II poł. XIX w. Naprzeciwko niego
położona jest muszla koncertowa i łazienki z I poł. XX w. Gruntownie zmodernizowane końcem XX w.,
służą studentom jako jeden z obiektów dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego. Tuż obok znajduje
się pijalnia wód z II poł. XIX w. z urządzoną wewnątrz kawiarnią.
Na koniec wyruszymy jeszcze do Gołkowic - wioski położonej przy dawnym szlaku handlowym
prowadzącym z Raciborza przez Fryštát do Cieszyna. Warto tu odwiedzić dwie świątynie - ewangelickoaugsburski i rzymskokatolicki św. Anny. Kolejnym ciekawym obiektem sakralnym jest drewniany
kościół w Łaziskach, będący na Szlaku Architektury Drewnianej.

Agroturystyka i turystyka miejska - Goleszów, Cisownica, Cieszyn, Dzięgielów, Dębowiec,
Simoradz, Skoczów

W Goleszowie, wsi rozciągającej się malowniczo w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego, pomiędzy
Chełmem a Jasieniową, warto zobaczyć punkt prezentacji stroju cieszyńskiego w Gminnym

Ośrodku Kultury; kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła z I poł. XX w. z ciekawymi
elementami wyposażenia pierwotnej świątyni z XIII w.; kościół ewangelicko-augsburski z XVIII w. wraz
z plebanią i zegarem słonecznym oraz pracownię regionalnego rzeźbiarza ludowego Zbigniewa
Hławiczki. Z kolei w Cisownicy - dawnej wsi książęcej położonej u stóp Małej Czantorii, z pewnością
zaciekawi każdego Izba Regionalna „U Brzezinów” przedstawiająca sposób życia mieszkańców wsi w I
poł. XX w.; pracownia i galeria regionalnej malarki Leny Rybicy, a także rezerwat „Zadni Gaj” z
pięknymi okazami cisa, z których najstarsze szacuje się na ponad 200 lat.
Obowiązkowym punktem każdego programu wycieczki po okolicy jest Cieszyn. To jedno z
najpiękniejszych miast południowej Polski. Wśród wielu znajdujących się tu atrakcji do najciekawszych
należy założony pod koniec XV w. Rynek ze studnią z figurą św. Floriana. Najbardziej
charakterystyczną budowlą Rynku jest barokowo-klasycystyczny ratusz z I poł. XIX w. oraz piękne
przyrynkowe kamienice - dawny hotel „Pod Brunatnym Jeleniem”, gmach poczty i Dom Narodowy.
Przy rynku miejści się również Punkt Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać informacje o
atrakcjach miasta i okolicy, a takżewypożyczyć audioprzewodniki Śląskiego Systemu Informacji
Turystycznej. W byłym pałacu hrabiów Larischów ma swoją siedzibę jedno z najstarszych w Europie
muzeów -Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Z cieszyńskich światyń warto odwiedzić kościół
rzymskokatolicki św. Marii Magdaleny z XIII w., we wnętrzu którego spoczywają szczątki wszystkich
Piastów cieszyńskich, a także kościół Jezusowy z I poł. XVIII w. - największą ewangelicko-augsburską
świątynię w kraju. Interesującymi obiektami Cieszyna są ponadto: neorenesansowy budynek Biblioteki
Miejskiej z XIX w., kamienice podcieniowe z przełomu XVIII i XIX w. położone wzdłuż ul.
Głębokiej, Studnia Trzech Braci, czy secesyjny gmach Teatru im. Adama Mickiewicza z I poł. XX w. W
zlokalizowanej naprzeciw Teatru Książnicy Cieszyńskiej zobaczymy wystawę przedstawiającą bogate
zbiory biblioteczne księdza Leopolda Szersznika z okresu od XV do XIX w. Zwiedzając miasto, nie można
pominąć Góry Zamkowej z rotundą romańską z XI w. - jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich
w Polsce. Tuż obok stoi Wieża Ostatecznej Obrony z XIII w. i Wieża Piastowska z XIV w., z której
roztacza się piękny widok na miasto i Beskidy. W miejscu zamku dolnego powstał w I poł. XIX w. Pałac
Myśliwski Habsburgów. Po tak intensywnym zwiedzaniu warto posilić się w znajdującym się na Szlaku
Kulinarnym Śląskie Smaki Korbasowym Dworze, który nie tylko wśród cieszynian słynie z dobrej kuchni.
Nieopodal Cieszyna leży Dzięgielów, w którym powstało Miasteczko Pszczele Jana Gajdacza na
Mołczynie. Możemy obejrzeć tu wystawę sprzętu pszczelarskiego połączoną z pokazem miodobrania
oraz wykładem na temat właściwości leczniczych miodu i działania świec woskowych, jak również nabyć
lokalne wyroby. Kolejna miejscowość - Dębowiec – położona jest wśród stawów rybnych i pól
uprawnych. Warto w niej zobaczyć kościół rzymskokatolicki św. Małgorzaty z II poł. XIX w. oraz
pozostałości zabudowań folwarcznych. Rozciągające się wzdłuż rzeki Knajki Stawy Dębowieckie:
Górniok, Zamkowy, Morskie Oko, stanowią ostoję i lęgowisko dla ptactwa wodnego. Ze stawami wiąże
się ponadto długa historia hodowli ryb na tym terenie, czego przykładem jest znajdująca się w
miejscowościPrzetwórnia Ryb, prowadząca wylęg i sprzedaż wielu gatunków ryb słodkowodnych.
Jednak największą atrakcją turystyczną Dębowca są bogate i unikatowe na skalę światową złoża
solankowe. Warto z nich skorzystać na miejscu dzięki wybudowanej w celach leczniczychfontannie
solankowej, umożliwiającej naturalną inhalację dróg oddechowych lub zaopatrzyć się w różne rodzaje
solanki i soli w Kopalni i Warzelni Solanek dr Zabłocka Sp. z o.o.
Innym wariantem poznawania regionu jest przejazd do pobliskiego Simoradza - wioski wzmiankowanej
po raz pierwszy już w 1286 r., w której znajduje ciekawy gotycki kościół rzymskokatolicki św. Jakuba

Apostoła z XV w. z ołtarzem głównym, w którego centrum umieszczono cenny obraz przedstawiający
patrona kościoła. W niewielkiej odległości od świątyni stoją zabudowania folwarczne - dawna gorzelnia
z I poł. XIX w., drewniany spichlerz z II poł. XVII w. i budynek mieszkalny z XVIII w. Wycieczkę można
zakończyć w Skoczowie. Do najważniejszych atrakcji miasta należy Rynek z ratuszem z przełomu XVIII i
XIX w., pośrodku którego stoi późnobarokowa fontanna z figurą Jonasza zwanego Trytonem z II poł.
XVIII w. Wschodnią pierzeję zdobią zaś secesyjne kamieniczki pochodzące z II poł. XVIII w. i początku XIX
w. W jednej z nich urządzono Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra, w którym zgromadzono
zbiory związane z życiem i kultem świętego. Niedaleko Rynku wznosi siękościół rzymskokatolicki
Znalezienia Krzyża Świętego (tzw. Szpitalny) z II poł. XV w. - najstarszy zabytek Skoczowa. Innym
ciekawym obiektem sakralnym miasta jest barokowy kościół rzymskokatolicki św. Piotra i Pawła z II poł.
XVIII w. z obrazem przedstawiającym spotkanie św. Piotra i Pawła oraz wieloma śladami czci św. Jana
Sarkandra. Warto również odwiedzić Muzeum im. Gustawa Morcinka, w piwnicach którego pokazano
pradzieje Ziemi Cieszyńskiej i zaprezentowano pamiątki związane z patronem placówki.

***
Jeśli chcesz ułożyć swoją własną wycieczkę skorzystaj z planera podróży (zielony plecaczek).
Aby to zrobić wystarczy, przeglądany w danym momencie obiekt dodać do "Planera podróży" (przycisk
pod opisem obiektu). Po wybraniu pierwszej atrakcji, w kolumnie obok ("W pobliżu") znajdziesz
podpowiedzi jakie inne interesujące obiekty znajdują się w jego najbliższej odległości. Tak
skomponowaną wycieczkę możesz następnie wydrukować i zabrać ze sobą jako Twój indywidualny
przewodnik.
Zanim zobaczysz wszystko na własne oczy, możesz zerknąć na wirtualne wycieczki.

