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MAKIETA

Ulotka składana 
w C - 6 stron
Format zamknięty 99 x 210 mm  

Linia bigowania/falcowania 

Format netto otwarty

Wewnętrzny margines

Obszar spadu
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Śladami mieszkańców
wyznania mojżeszowego

Małe miasto z wielką historią

W angielskim stylu

Serdecznie zapraszamy!

Polecamy również
inne trasy:

Urząd Miejski

od średniowiecza 
po nową dzielnicę
z przewodnikiem 
miejskim

Dofinansowano ze środków
powiatu pszczyńskiego

Kampania promocyjna dofinansowana przez:

www.pszczyna.info.pl

Biuro Informacji Turystycznej
Rynek 19, 43-200 Pszczyna
tel. 32 212 99 99
e-mail: pszczyna@slaskie.travel

Zarezerwuj bilet na spacer:
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ZAPRASZAMY NA SPACER
od średniowiecza po nową dzielnicę 

Za czasów panowania rodów Promnitz, Anhalt 
Cöthen-Pless i Hochberg von Pless powstawały 
kolejne kwartały zabudowań i nowe ulice, nada-
jące miastu europejskiego charakteru, np. 
obecna Aleja Kościuszki nawiązuje do paryskiej 
Alei Pól Elizejskich. Przy tej reprezentacyjnej 
arterii w XIX i na początku XX wieku na parcelach 
należących do Hochbergów powstawały okazałe 
wille. W jednej z nich utworzono internat dla 
synów polskiej arystokracji - uczniów dawnego 
gimnazjum, renomowanej szkoły średniej, 
w której uczyli się m.in.: Radziwiłłowie, Czetwer-
tyńscy, Badeniowie, Dzieduszyccy, Lubomir-
scy, Potoccy, Sapiehowie, Sobańscy,  Rzewus-
cy czy Zamojscy.

Nowa dzielnica charakteryzuje się pięknem 
ukształtowania kompozycji przestrzennej, 
stanowiącej po dzień dzisiejszy świetny 
przykład tzw. miasta - ogrodów z fenomenal-
nym połączeniem zagadnień kulturowych, 
społecznych oraz przyrodniczych. Trasa przy-
bliża założenia urbanistyczne miasta oraz 
nakreśla znaczenie historyczne poszczegól-
nych miejsc.

Pszczyna jest miastem cieszącym się śred-
niowiecznym rodowodem urbanizacyjnym. Po dziś 
dzień zachowały się charakterystyczne cechy 
architektury i krajobrazu miejskiego pochodzące 
z dawnych lat. Ulice odchodzą od rynku pod kątem 
prostym, a przebieg ul. Warownej jest nawiązaniem 
do dawnych fortyfikacyjnych murów miejskich. 

Przewodnik przybliży obraz Pszczyny z przeło-
mu XII i XIII wieku, kiedy to, w świetle 
najnowszych badań archeologicznych, możemy 
mówić o prężnie funkcjonującej, wczesnośred-
niowiecznej osadzie gospodarczej wraz z książę-
tami, rycerzami i kupcami. Niewielkiej miej-
scowości leżącej na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków handlowych.
Podczas spaceru dowiemy się m.in., co ma 
wspólnego historyczna ziemia pszczyńska 
z królem czeskim Janem Luksemburczykiem, 
dlaczego rynek jest w kształcie niespotyka-
nym praktycznie w żadnym innym mieście, 
poznamy też ciekawe dzieje kamienic i ich 
mieszkańców, tajemnice bram miejskich oraz 
ważnych fortyfikacji wraz z fosą zamkową, 
która jest do dziś widoczna. Spacer konty-
nuować będziemy przez dziewiętnastowieczną 
dzielnicę willową, której centralnym punktem 
jest dawny plac książęcy. Po wielkim pożarze 
w 1748 roku, który zaledwie w ciągu czterech 
godzin zniszczył prawie całe miasto, Pszczyna 
rozwijała się dynamicznie. 
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