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MIASTA PIŃCZOWA
590 lat

590 YEARS OF THE TOWN OF PIŃCZÓW



W bieżącym 2018 roku mija 590 lat, które upłynęły od 
chwili nadania Pińczowowi praw miejskich przez króla Wła-
dysława Jagiełłę, co miało miejsce dnia 21 września 1428 
roku. Szczęśliwie ocalały z burz dziejowych oryginał aktu 
lokacyjnego, przechowywany najpierw w archiwum zamku 
pińczowskiego, obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Kielcach.

Z tej okazji Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Pińczowskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów oddają 
w Państwa ręce album pt. „590 lat miasta Pińczowa” przed-
stawiający urodę naszego regionu zaklętą w jego licznych 
zabytkach, malowniczych krajobrazach, przyrodzie, prze-
pysznych smakach i ludziach, z którymi wspólnie tworzymy 
lepszy, nowocześniejszy obraz Ziemi Pińczowskiej. Znajdziecie 
tu Państwo również informacje o miastach partnerskich Piń-
czowa, tj.: Bystrice – Czechy, Svodin – Słowacja, Tata – Węgry, 
Ploiesti – Rumunia, Caudry – Francja.

Mamy nadzieję, iż album ten wzbudzi Państwa zaintereso-
wanie, a piękno przedstawione na zgromadzonych fotografiach 
zachęci do odwiedzin naszego regionu oraz miast partnerskich.

Serdecznie zapraszamy!

In the current year 2018, we celebrate the 590th anniversary of granting Pińczów the civic rights by King Władysław 
Jagiełło, which took place on September 21, 1428. Luckily, the original of the incorporation charter, stored initially 
in the archives of the Pińczów Castle, survived the storms of history and is now included in the collections of the 
National Museum in Kielce.

At this occasion, the Board of the Local Tourist Organisation of the Pińczów Region and the Mayor of Pińczów 
Commune are honoured to offer you the album entitled ’590 Years Of The Town Of Pińczów’ presenting the beauty 
of our region, enchanted in its numerous monuments, picturesque landscapes, nature, delicious dishes and people 
with whom we are shaping a better, more modern image of the Pińczów Land. Here you will also find information 
about our twinned towns, i.e.: Bystřice – Czechia, Svodin – Slovakia, Tata – Hungary, Ploiesti – Romania, and Caudry 
– France.

We hope that you will find this album interesting and that the beauty presented in the photographs will 
encourage you to visit our region as well as our partner towns.

You are more than welcome to visit us!

W
ST

ĘP
 /

 IN
TR

O
D

U
C

TI
O

N
 

Urszula  
Sroka-Kurek

Prezes LOT Ziemi 
Pińczowskiej / 
President of the Local 
Tourist Organisation 
of the Pińczów 
Region

Akt lokacji znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach
/ Incorporation charter, now included in the collections of the National Museum in Kielce
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Pińczów otrzymał prawa miejskie pod koniec rządów króla Władysława Jagiełły (zm. 1434), jest więc miastem  
w średnim wieku. Jednakże istniał już wcześniej jako gród strzegący przeprawy przez bagnistą dolinę Nidy oraz osady 
górniczej przy kamieniołomie wapienia; wiemy też o nim, że był wsią z zamkiem. Pół wieku temu archeolodzy odko-
pali na wzgórzu Zamkowym ruiny wczesnośredniowiecznych budowli, w tym wspomnianego grodu zniszczonego 
niegdyś gwałtownym pożarem, datowanym na połowę XII wieku. Spustoszenia musieli więc dokonać Tatarzy, idący 
przez tę okolicę po bitwie pod Chmielnikiem, gdzie w marcu 1241 r. pokonali rycerstwo małopolskie. Świadectwem 
dawności Pińczowa jest też tutejszy wapień, wydobywany ze złoża na wzgórzu św. Anny, który odnaleziony został  
w resztkach wiślickiego kościółka św. Mikołaja, wystawionego na przełomie XI i XII wieku (natrafiono tam na płytę 
grobową wykonaną z tego właśnie kamienia). 

Dekoracyjny i łatwy w obróbce kamień pińczowski ceniony był przez stulecia z powodu tych właśnie zalet,  
a używany masowo odegrał znaczącą rolę w architekturze i sztuce Małopolski. Do chwili obecnej podziwiać można 
jego olśniewającą biel w gotyku Krakowa, m.in. w katedrze wawelskiej, gdzie w sarkofagu z około połowy XIV w. 
spoczywa Władysław Łokietek. Grobowiec wystawił mu syn Kazimierz Wielki, o którym mówi się w historii, że ponoć 
zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Pomimo zawartej w tym powiedzeniu pewnej przesady, możemy 
się domyślać znaczącego udziału surowca kamiennego z Pińczowa przy realizacji królewskiego zamierzenia. 

Monarcha ten (panował w latach 1333-1370) uczynił Pińczów miastem już w XIV w. Potwierdzają to pośrednio 
dwa dokumenty średniowieczne oraz wielowiekowa tradycja, którą przypomniał burmistrz pińczowski w 1820 r.: 
„z opowieści najstarszych wiekiem mieszkańców to dodać można, iż miasto miało przywileje przez trzech królów 
dane: Najjaśniejszego Kazimierza, Władysława i Jana III”. Pamięć o tym monarsze kultywowali miejscowi Żydzi, 
uważając go za fundatora synagogi Starej, co dodawało jej powagi i splendoru, zaś pięknej Esterce z królem zwią-
zanej, przypisywali zakup cennego mebla do tejże bożnicy – krzesła Eliasza, niezbędnego w ceremonii obrzezania.

Tak więc rozwój gospodarczy Pińczowa związany z koniunkturą na kamień awansował go na miasto, ale wkrótce 
dobra passa na jakiś czas minęła i Pińczów ponownie stał się wsią. Na początku XV w. poznajemy po raz pierwszy 
jego właściciela, bo nazwiska wcześniejszych pozostają nieznane. Był nim arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski 
herbu Szreniawa (zm. 1411), blisko związany z dworem Jagiełły, polityk dużego formatu; wysłał pod Grunwald własną 
chorągiew (oddział rycerzy), sam przebywając natenczas w Krakowie jako generalny zastępca króla. Pisze o nim 
Długosz, że zajmował się na wielką skalę operacjami finansowo-handlowymi, doszedł do imponującego majątku, 
a samych tylko wsi miał około 30. Jedną z nich był właśnie Pińczów. Po śmierci arcybiskupa (zmarł od obrażeń po 
nieszczęśliwym upadku z konia) całą jego fortunę odziedziczył brat Piotr Kurowski, kasztelan sądecki, później lubelski. 

W jakiś czas potem doszło do wydarzenia, które pod każdym względem zmieniło dotychczasowe dzieje Piń-
czowa. Była nim transakcja handlowa z 1427 r., w wyniku której jego nowymi właścicielami zostali bracia Oleśniccy: 
Zbigniew (1389-1455), biskup krakowski oraz Jan zw. Głowaczem (zm. 1460), późniejszy marszałek Królestwa Pol-
skiego, kasztelan, a następnie wojewoda sandomierski. Sprzedała im te dobra – razem z Kopernią, Wierciszowem 
i Pasturką, Anna z Węgleszyna, córka Tomasza z Węgleszyna (zm. 1405), który w swoim czasie piastował ważne 
urzędy, m.in. kasztelana sandomierskiego.

Biskup Zbigniew został mianowany na najwyższy urząd kościelny w Polsce w 1423 r. Pochodził z rodziny, która nie 
dorobiła się majątku, pomimo sprawowania wysokich godności i zasług wojskowych. Pod Grunwald poszła męska 
część rodu, a rycerz Dobek z Oleśnicy ośmielił się tuż przed bitwą zaatakować samotnie wielkiego mistrza. Także 
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A młodziutki Zbigniew, dwudziestoletni sekretarz królewski, wsławił się skuteczną obroną Jagiełły przed atakiem 
rycerza Dypolda, Saksończyka walczącego w szeregach Zakonu. Miało mu to w przyszłości ułatwić karierę, jakiej 
pewnie się nie spodziewał – drugiej osoby w państwie, tuż za królem.

Ta nowa sytuacja otworzyła przed Oleśnickimi wielkie możliwości, które zostały przez nich wykorzystane. Be-
neficjentem sprzyjających okoliczności został także Pińczów, dołączając do grona miast i wybijając się na stolicę 
potężnego latyfundium. Akt lokacyjny ogłoszono w Lublinie 21 września 1428 r. Czytamy w nim tak: „na usilne prośby 
samego Jana Głowacza wioskę Piandziczów położoną w ziemi sandomierskiej w powiecie wiślickim, która – jak 
mówią, już za czasów naszych poprzedników była nazywana miastem, przenosimy na prawo miejskie magdeburskie 
i na wieczne czasy przekształcamy w miasto i chcemy, by zwano je tą samą nazwą Piandziczów”. Dalej jest mowa  
o samorządzie, uprawnieniach wójta, sądownictwie, handlu, podatkach i innych rzeczach umieszczanych zwykle 
w podobnych dokumentach. U spodu pergaminu zawisła królewska pieczęć.

Akt nadania praw miejskich miał uroczystą oprawę, wzięli w nim udział liczni świadkowie, najważniejszych  
z nich dokument wymienia z nazwiska i urzędu. Oprócz biskupa Zbigniewa Oleśnickiego (spiritus movens lokacji) 
byli jeszcze: Jan Biskupiec – biskup chełmski i jednocześnie spowiednik Jagiełły, Jan ze Szczekocin – kasztelan lu-
belski, Jan z Ossolina – kasztelan radomski, Andrzej Ciołek z Żelechowa – podkomorzy sandomierski, Albert Malski 
– podkomorzy łęczycki, Domarat z Kobylan – marszałek nadworny oraz wielu innych. Świadkował temu wydarzeniu 
zamek lubelski, rezydencja polskich władców.

Konsekwencją lokacji było przestrzenne rozplanowanie miasta poniżej wzgórza Zamkowego, wytyczenie 
rynku, ulic zeń wychodzących, mieszkalnych bloków przyrynkowych z wydzielonymi parcelami, usytuowanie 
klasztoru z kościołem, budowa nowego zamku. Ten średniowieczny układ miejski zachował się do dzisiaj i od dawna 
chroniony jest jako zabytek. Parcele na tyłach kamienic widoczne są najlepiej na stronie północnej, szczególnie te  
z zieleńcami i ogródkami.

Zachował się także zespół architektoniczny dawnego klasztoru paulińskiego, ale mocno przebudowany. Frag-
menty gotyckie, XV-wieczne, to m.in. kruchta kościoła św. Jana Apostoła i Ewangelisty ze sklepieniem zamkniętym 
herbem Dębno na kamiennym kartuszu oraz piękne piwnice pod klasztorem, obecnie służące Muzeum Regional-
nemu. Istnieje w dalszym ciągu oś komunikacyjna tamtego miasta, ulice Zamkowa i Krakowska (dziś Piłsudskiego 
i Legionistów), które łączyły zamek z rynkiem i dalej z mostem na Nidzie. Przetrwała ponadto w nienaruszonym 
stanie pierwotna funkcja rynku, odwiecznego centrum handlowego, uszczuplonego jedynie terytorialnie po za-
łożeniu parku w XIX wieku.

Ojcowie miejskości Pińczowa zakończyli swe żywoty w odstępie pięciu lat. Kardynał Zbigniew spoczął przed 
ołtarzem głównym katedry na Wawelu, pośrodku prezbiterium. Pogrzeb miał iście królewski, nad jego przebiegiem 
osobiście czuwał zaufany Długosz. Grób się zachował. Wojewodę Jana Głowacza pogrzebano w klasztorze na Świę-
tym Krzyżu, bo Oleśniccy jako dobrodzieje opactwa mieli tam zagwarantowane miejsce wiecznego spoczynku. 
Grobu nie ma, zniszczył go wielki pożar u schyłku XVIII stulecia.

A co z oryginałem dokumentu lokacyjnego? Szczęśliwie ocalał z burz dziejowych, przechowywany najpierw  
w archiwum zamku pińczowskiego, potem w podobnym pałacu chroberskiego, zaś obecnie znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Kielcach. Ale pieczęć zniknęła, został po niej tylko sznurek z czerwonego i szarego jedwabiu.
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Pińczów was granted its town charter at the end of king Władysław Jagiełlo’s reign (died 1434), so it might be 
called a middle-aged town. However, it had already existed as fortified settlement watching over the ford in the 
muddy Nida valley and a mining settlement near a limestone quarry; we also know that Pińczów used to be a vil-
lage with a castle. Half a century ago archaeologists unearthed on the Castle Hill the ruins of a medie val building, 
including the abovementioned settlement, dating back to the mid-12th century, which had been destroyed in  
a violent fire. The havoc must have been made by the Tartars, moving across the area after the bat tle of Chmielnik, 
in which the knights of Lesser Poland were defeated. The limestone that used to be extracted from the deposit at 
St. Anna’s Hill was found in the remains of St. Nicholas Church in Wiślica, which was erec ted at the turn of the 11th 

and 12th centuries. (A gravestone made from this stone was found there).
The Pińczów stone has been highly valued for centuries due to its decorativeness and malleability, and it has 

been used extensively in the art and architecture of Lesser Poland. The stone’s ravishing white can still be seen in 
the gothic of Cracow, among other things, in the Wawel Cathedral, where Władysław I the Elbow-high lies entom-
bed in a sarcophagus from the mid-14th century. The tomb was built by his son Casimir III the Gre at, who is said to 
have found Poland in wood and left her in brick. Despite some exaggeration of the saying, we can assume that the 
Pińczów stone played a significant role in the realization of the king’s aims.

This monarch (reigned in the years 1333-1370) had already turned Pińczów into a town in the 14th cen tury. It 
can be proved by two medieval documents and the centuries-old tradition, which was recounted by the Mayor of 
Pińczów in 1820: ’the oldest town-dwellers say that the town was given its privileges by three kings: His Majesty 
Casimir, Władysław and John III .́ The memory of the monarch had been kept alive by the local Jews who thought 
him to the founder of the Old Synagogue, which gave it splendour and dignity, and the kin g’s beautiful mistress 
Esterka had been credited with buying a valuable item for this temple – the Elijah’s chair, necessary at Jewish cir-
cumcision ceremonies.

Thus Pińczów’s economic development depending on the demand for the town’s stone had promoted it to the 
rank of town, but soon its winning streak was over and Pińczów became a village again.

We thrst meet its owner at the beginning of the 15th century, as the names of the previous ones rema in unknown. 
It was archbishop of Gniezno Mikołaj Kurowski (died 1411), closely connected with Jagiełło’s co urt, a politician of 
considerable stature; he fielded a banner of his own during the battle of Grunwald while re maining himself in 
Kraków as the king’s deputy. Długosz wrote that Kurowski carried out financial transactions on a grand-scale, he 
made a enormous fortune and owned around 30 villages. Pińczów was one of them. After the archbishop’s death 
(he died as a result of a bad fall from a horse) all of his fortune was inherited by his bro ther Piotr Kurowski, castellan 
of Nowy Sącz, later castellan of Lublin. 

An event took place that was to change Pińczów’s history in every aspect some time later. It was a bu siness deal 
from 1427 and its result was that the Oleśnicki brothers became the owners of the village. Zbigniew (1389-1455) 
was bishop of Cracow, Jan called Głowacz (died 1460) was Marshal of the Kingdom of Poland, a castellan, and later 
Voivod of Sandomierz. The estate, together with Kopernia, Wierciszów and Pasturka, was sold to them by Anna of 
Węgleszyn, the daughter of Tomasz of Węgleszyn (died 1450), who at some time held important posts, for example, 
castellan of Sandomierz. 

Bishop Zbigniew was appointed to the highest post in the Polish Church in 1423. He came from a fami ly that 
hadn’t made a fortune despite holding important posts or their military services. The male members of the family 
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went to the battle of Grunwald, and knight Dobek of Oleśnica dared to attack on his own the Grand Master. Also 
young Zbigniew, a twenty-year-old royal secretary, became famous for his successful defence of Jagiełło against 
knight Dypold of Saxony, fighting in the ranks of the Teutonic Order. It was later to help him to pursue a career he 
hadn’t really expected – his influence in Poland was second only to that of the king. 

This new situation opened the doors to the Oleśnicki family and they knew how to make the most of this 
opportunity. Among those benefiting from these favourable conditions was Pińczów, joining the ranks of towns 
and becoming the main town of the latifundium. Act of foundation was announced in Lublin, on Sem tember 21st, 
1428. It reads: ’at the request of Jan Głowacz, the village of Piandziczów in the Sandomierz land, in the Wiślica 
region, which – as they say, in the times of our predecessor was already named a town, is given Magdeburg Rights 
and is to become a town forever, and we want it to bear the same name of Piandziczów .́ It reads further down 
about self-government, borough leader’s rights, jurisdiction, trade, taxes and other points usually included in such 
documents. The royal seal was stamped at the bottom of the document.

The town charter granting ceremony took place with pomp, lots of people gathered to witness that event, the 
names and positions of the most important of them were named by this document. Apart from bi  shop Zbigniew 
Oleśnicki (the driving spirit of the undertaking) there were: Jan Biskupiec – bishop of Chełm and Jagiełło’s confessor, 
Jan of Szczekociny – castellan of Lublin, Jan of Ossolina – castellan of Radom, Andrzej Ciołek of Żelechow – cham-
berlain of Lublin, Albert Malski – chamberlain of Łęczyca, Domarat of Kobylany – court marshal, and lots of others. 
The Castle of Lublin, a seat of Polish monarchs, witnessed the event. 

Some of the results of the charter were the layout of the town at the foot of the Castle Hill, marking out of the 
market with the streets and residential quarters, situating the church and monastery, building a new castle. This 
medieval layout has remained to the present day and has been preserved for a long time as a historical monu ment. 
The building plots at the back of the tenement houses can be seen best in the north side, especially ones with 
gardens and inner lawns. 

There has also remained the architectural complex of the former Pauline monastery, largely restructu red though. 
The gothic fragments from the 15th century are: the vestibule of Church of St. John the Evangelist with a vault featuring 
the Dębno coat of arms on a stone cartouche and fine cellars under the monastery, now part of Regional Museum. 
There still exists the axis of communication of the old town, Zamkowa and Krakow ska Streets (now Piłsudskiego 
and Legionistów Streets), which linked the castle with the market, and further with the bridge over the Nida River. 
There still remains intact the original function of the market, the eternal trade centre, territorially diminished only 
after the foundation of the park in the 19th century. 

The municipal fathers of Pińczów departed this life at an interval of five years. Bishop Zbigniew was buried un-
der the high altar in the Wawel Cathedral, in the middle of the chancel. He had a genuine royal funeral, Dłu gosz, his 
trusted man, was responsible for its organization. Voivod Jan Głowacz was buried in the Monastery of Saint Cross, 
as the Oleśnicki family, being the monastery’s benefactors, had their graves there. His grave doesn’t exist, it was 
destroyed in a great fire at the end of the 18th century. 

How about the original charter? It has luckily weathered the numerous storms, safely stored in the ar chives of 
the Pińczów Castle, then in the Chroberz Palace. Now it is in the collection of the National Museum in Kielce. But 
the seal is gone, only a length of red and grey silk string has survived.

6 7



Panorama miasta / Panorama of the town

Meandry rzeki Nidy / Meanders of the Nida River

Zespół zabytkowy dawnego klasztoru paulińskiego 
/ Historic complex of the former Pauline monastery
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Meandry rzeki Nidy / Meanders of the Nida River Pińczów „z lotu ptaka” / Aerial view of Pińczów
(X-PHOTO Fotografia Lotnicza)
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Pińczów ma dzieje barwne i bogate, a więc obfitujące w różnorodne i zajmujące wydarzenia, kształ towane stu-
leciami przez mieszkających tu ludzi oraz instytucje w nim funkcjonujące. Miasto było przecież pańską rezydencją, 
ośrodkiem kościelnym z klasztorami paulinów, reformatów i norbertanek, czynny był zbór protestancki, synagogi, 
a nawet cerkiew. Zawsze mieszkali tutaj liczni cudzoziemcy, stacjonowało woj sko, a pokolenia uczniów chodziły do 
szkół. I dlatego wszędzie tutaj można się natknąć na jakąś dawność, a już w zabytkach szczególnie. 

W rezydencji zamkowej, najpierw gotyckiej, potem renesansowej, wypoczywał i kurował obolałe nogi kardynał 
Oleśnicki, pisała wiersze Zofia z Szafrańców Oleśnicka, która za tę zasługę ma krater własnego imienia na planecie 
Wenus, królowa Cecylia Renata tańczyła na balu ze swym szwagrem Janem Kazimierzem, przyszłym królem, topił 
tu smutki w winie młody Jan Sobieski, a profesor Georg Forster opowiadał, jak z Jamesem Cookiem opłynął świat… 
Dziś tu tylko trochę kamieni zanurzonych w dorodnej zieloności. 

Spod stojącej na wyniosłym wzgórzu renesansowej kaplicy św. Anny widać miasto i wspaniałą doli nę Nidy. 
Panoramę podziwiała niegdyś pisarka Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, znakomity reporta żysta i pisarz Mel-
chior Wańkowicz, mecenas Władysław Siła-Nowicki, który mieszkał nieco niżej w zachowanym do dzisiaj domu, 
nuncjusz Klaudiusz Rangoni, nie licząc zastępów wagarowiczów, po których pamiątką są liczne graffiti na murach 
tego wdzięcznego dzieła sztuki. W tym też miejscu umierał w noc świętojańską chory na gruź licę profesor Walner, 
szlachetny bohater „Kultu światła” Adolfa Dygasińskiego. 

Klasycystyczny pałac Wielopolskich odzyskał swoja urodę po odnowieniu przez konserwatorów i ozdobie niu 
ogrodem włoskim z XVIII-wiecznymi posągami rzymskich boginek. Przed powstaniem listopadowym mie ściła się 
w nim pierwsza na Kielecczyźnie biblioteka publiczna, potem oddano budynek szkołom. Pobierali tu na uki znani 
potem ludzie, m.in. Jan Wacław Machajski – twórca polskiego anarchizmu, pierwowzór Andrzeja Radka z „Syzyfo-
wych prac”; ks. Stanisław Skurczyński, znakomity archeolog i takiż różdżkarz; Józef Morton, pisarz nur tu chłopskiego; 
Bohdan Osadczuk, współpracownik paryskiej „Kultury”. 

Gotycko-renesansowy kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty był świadkiem recytacji „Hymnu” Jana Kocha-
nowskiego i reakcji przysłuchującego się Mikołaja Reja, oglądał pogrzeb wybitnego reformatora religij nego Jana 
Łaskiego i składania do krypty trumny wspomnianej Zofii Oleśnickiej, przyszywanej wnuczki króla Zygmunta Sta-
rego, widział przyjmowanych tu uroczyście prezydentów Rzeczpospolitej, modlącą się Karolinę Lanckorońską, jak 
również śpiewającą kolędy Violettę Villas. A z wysokości dekoracyjnej ambony – tej samej od blisko trzech stuleci, 
miewał kazania ks. Hugo Kołłątaj, proboszcz tutejszy.

Barokowa, monumentalna dzwonnica przed kościołem służyła również jako brama cmentarna, a jej dzwony 
biły na alarm w razie pożaru. Fotogeniczna jest i wdzięczna do malowania, toteż portretował ją Krzysztof Bucki, 
wychowanek krakowskiej ASP, oraz Rafał Olbiński, malarz, grafik i plakacista o renomie światowej. W pobliskim klasz-
torze, wczesnobarokowym, ale z fragmentami gotyckimi, mieściła się kiedyś szkoła kalwińska, gdzie po raz pierwszy  
w dziejach polskiej oświaty nauczano historii, zupełnie nowego przed miotu. W szkole tej wykładał teologię Fran-
ciszek Lismanin, uczony Włoch, spowiednik królowej Bony, uczest nik najdawniejszego w dziejach naszego sportu 
meczu piłkarskiego. Tu też przechadzał się przeor paulinów ks. Augustyn Kordecki, słynny z obrony Jasnej Góry, 
zaś jego późniejszy następca podejmował noclegiem Augusta II Wettyna, powracającego z krakowskiej koronacji 
do Warszawy. 

Renesansowa Synagoga Stara jest cennym dziełem sztuki, posiada malowidła naścienne pamiętające początek 
XVII stulecia. Polichromię przedsionka wypełniają kwiaty, owoce, ptaki, zwierzęta i stwory fanta styczne, a wszystkie 
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życia nad śmiercią, jeleń to szybkość z jaką 
czło wiek sprawiedliwy powinien odznaczać 
się w wypełnianiu woli Bożej, lew symbo-
lizuje królestwo Dawida, zaś ptaki wolność  
i błogosławieństwo – wcielają się w nie dusze 
pobożnych chasydów, siadają każdego ranka 
na żywopłotach raju, śpiewając chwałę Pana. 

Późnorenesansowy kościół reformatów 
mieści w sobie obraz Matki Bożej, za cudowny 
uchodzący, przed którym modlił się kiedyś 
Jan Chryzostom Pasek, dzielny żołnierz i autor 
bestsellerowych „Pamiętników”. W klasz tornej 
kuchni siostry szarytki uraczyły befsztykiem 
o. Kosmę Lenczowskiego, kapelana I Bryga-
dy, który w maju 1915 r. pobłądził w okolicy.  
W miejscu praktycznie na co dzień nieosiągal-
nym, bo na iglicy wieży kościelnej, znaj duje 
się krzyż osadzony na metalowej bani zwanej 
bambułą. Są w niej istne skarby: cenne monety 
i znaczki pocz towe, prasa, dokumenty i pisma 
odręczne, fotografie, wkładane tam przy okazji 
kolejnych konserwacji tej czę ści świątyni. W jej 
podziemiach spoczywa margrabia Stanisław 
Kazimierz Myszkowski, szósty ordynat, fundator 
klasztoru. 

Renesansowa kamienica na Mirowie nazy-
wana jest od dawna drukarnią ariańską, chociaż 
mówi się też o niej, że była zaledwie kamienicą 
wójtowską. Podejrzewa się również ten budynek 
o pełnienie w przeszłości funkcji dosyć banal-
nej – miała tu być najzwyklejsza łaźnia. Ale ma 
ładny front, łudząco przypominający ele wację 
florenckiego Palazzo Strozzi, gdzie dekoracyjna 
faktura podkreśla materialność i siłę kamienia. 
Pamiętać należy, że tę część Pińczowa projek-
towali Włosi, co by wiele wyjaśniało. Są jeszcze 
inne zabytki i równie inte resujące historyjki, ale 
na wymienionych poprzestańmy i zobaczmy, 
jak wyglądają ich fotograficzne portrety.

Zachód słońca – widok ze Wzgórza Klasztornego 
/ Sunset – view from the Monastery Hill
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The history of Pińczów is rich and colourful, 
and it abounds in various and fascinating events, 
sha ped for centuries by the local people and 
the town’s institutions. After all, the town has 
been a lord’s esta te, a religious centre with the 
Pauline, Reformati and Norbertine monasteries, 
there existed here a Prote stant congregation, 
a synagogue and even an Orthodox church. 
There have always lived here numerous fo-
reigners, armies were stationed in Pińczów, 
and generations of pupils have gone to schools. 
That’s why eve rywhere one can come across 
some old and historical thing, especially in the 
historical monuments. 

Cardinal Oleśnicki rested and healed his 
sore legs in the castle residence. Also, Zofia 
Oleśnicka nee Szafraniec wrote poems there, 
and she was rewarded for this service with  
a crater on the planet of Venus named after 
her. Queen Cecylia Renata danced there at 
a ball with her brother-in-law Jan Casimir,  
a futu re king. Jon Sobieski drowned his sorrows 
in drink there, and professor Georg Forster tal-
ked about going round the world with James 
Cook… All that remains now is some stones 
flooded in verdure.

There is a magnificent view of the town and 
the splendid valley of the Nida from the top of 
the hill where St. Anna’s Chapel stands. The pa-
norama was once admired by writer Klementyna 
Hoffmanowa nee Tańska, great reporter and 
writer Melchior Wańkowicz, lawyer Władysław 
Siła-Nowicki, who used to live in a ho use below 
the hill, nuncio Klaudiusz Rangoni, not counting 
lots of truant pupils who left numerous graffi ti 
on the walls of this work of art as a keepsake. 
Here was dying of tuberculosis on a Midsummer 
Eve night professor Walter, a noble hero from 
Adlof Dygasiński’s “Light Worship”. 
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The Wielopolski classical palace regained its beauty after renovation and decorating it with a or namental Italian 
garden with eighteen-century statues of Roman nymphs. Before the November Uprising the building housed the 
region’s first public library, later it was taken over by schools. Famous people were educated there, for instance, 
Jan Wacław Machajski – a Polish anarchist, a model for the main character Andrzej Radek from “Sisyphean labours”; 
priest Stanisław Skurczyński, an excellent archeologist and do wser; Józef Morton, representing the peasant current; 
Bohdan Osadczuk, a freelance journalist from “Pa risian Culture”. 

The gothic Church of St. John the Evangelist witnessed a declamation of “Hymn” by Jan Kocha nowski in Mikołaj 
Rej’s presence; it saw the funeral of the outstanding evangelical reformer Jan Łaski and the burial of Zofia Oleśnicka, 
king Sigismund I the Old’s adopted granddaughter; it also saw Polish presi dents greeted enthusiastically, Karolina 
Lanckorońska praying, and Violetta Villas singing carols. the pa rish priest Hugo Kołłątaj delivered sermons from 
the decorative pulpit, still in use after three centuries.

The monumental Baroque belfry in front of the church functioned also as a cemetery gate, and its bells tolled 
in case of fire. It’s photogenic and easy to portrait, small wonder it was painted by Krzysztof Bucki, a graduate of 
Cracow Academy of Fine Arts, and Rafał Olbiński, a painter, graphic and poster ar tist of worldwide reputation. the 
nearby early baroque monastery, with some gothic elements, housed a Calvinistic school, in which History, a com-
pletely new subject, was for the first time taught on the Polish soil. Franciszek Lismanin, a learned Italian, queen 
Bona’s confessor, participant of the first football match in the Polish history, taught theology in this school. Here 
strolled Prior of the Pauline Community Augu styn Kordecki, famous for his defence of the Jasna Góra Monastery; 
his successor entertained hospitably in the monastery August II Wettin, coming from his Kraków coronation. 

The Renaissance Old Synagogue is a precious work of art, it has mural paintings dating from the 17th century. 
The vestibule’s polychrome is filled with flowers, fruit, animals and fantastic characters, all of them symbolizing 
something. The griffin represents life’s victory over death, the stag stands for the agili ty used by the just man ful-
filling God’s will, the lion symbolizes David’s kingdom, the birds represent fre edom and blessing – souls of devout 
Hasids take their shape, perch on the hedges in Garden of Eden sin ging in praise of God. 

The late Renaissance Reformati church owns a painting of Mother of God, regarded as sacred, in front of which 
Jan Chryzostom Pasek, a brave soldier and author of the best-selling “Diaries”, prayed. In the monastic kitchen 
Sisters of Charity regaled father Kosma Lenczowski, a military chaplain from Briga de I of the Polish Legions, with  
a beefsteak while he roamed the area in 1915. In the place usually inacces sible, that is the spire of the tower, there 
is a cross fixed to a metal dome called ‘bambuła’. It contains genu ine treasure: valuable coins and postage stamps, 
newspapers, documents and handwritten papers and pho tographs placed there during subsequent renovations of 
this part of the church. Margrave Stanisław Kazi mierz Myszkowski, the sixth entailer and the monastery’s founder, 
is buried in the vault, 

The Renaissance tenement house in the Mirów district has been for long called “Arian Printing Ho use”, although 
it is said to have only been a borough leader’s house. The building is also believed to have served a quite banal func-
tion – an ordinary bathing house. With its elegant façade and decorative texture emphasizing the stone’s strength, 
it is very similar to Palazzo Strozzi in Florence. It should be remembered that this part of Pińczów was designed by 
the Italians, which might serve as an explanation. There are other monuments and interesting tales, but let’s content 
ourselves with the things we have just said. It’s time to see their photographic portraits.

Synagoga Stara – widok na salę męską przez portal przedsionka 
/ Old Synagogue – view of the men’s seating area through the vestibule portal
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Stary cmentarz – lapidarium rzeźby nagrobnej / Old cemetery – a lapidarium of tombstone sculptures

Renesansowa kaplica pw. św. Anny na Wzgórzu Klasztornym
/ Renaissance chapel of St. Anne on the Monastery Hill

17



Stary cmentarz – lapidarium rzeźby nagrobnej / Bird’s-eye view of the historic complex of the former Pauline monastery



Renesansowa kaplica pw. św. Anny na Wzgórzu Klasztornym / Renaissance chapel of St. Anne on the Monastery Hill
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Dawny klasztor pauliński, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego 
w Pińczowie oraz Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
/ Former Pauline monastery, now the seat of the Regional Museum 

in Pińczów and the Pińczów Local Government Cultural Centre

Zespół zabytkowy dawnego klasztoru paulińskiego z „lotu ptaka” 
/ Bird’s-eye view of the historic complex of the former Pauline monastery

Kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty
/ Church of St. John the Apostle and Evangelist
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Cmentarz wojenny 1914-1918 oraz cmentarz parafialny / War cemetery of 1914–1918, and a parish cemetery



Kaplica cmentarna (Grób Nieznanego Żołnierza) 
/ Cemetery chapel (Tomb of the Unknown Soldier)

Grób katyński / Katyn grave
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Pawilon ogrodowy nazywany basztą 
/ Garden pavilion called ‘the castle tower’

Klasycystyczny Pałac Wielopolskich 
 / Classicist Wielopolski Palace

Ogród w stylu włoskim 
 / Italian-style garden
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Klasztor o.o. Franciszkanów – Reformatów z kościołem pw. Nawiedzenia NM Panny 
/ Monastery of Franciscans-Reformers with the church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary
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Centrum miasta / Town centre



Renesansowa Synagoga Stara 
/ Renaissance Old Synagogue

Renesansowa Synagoga Stara / Renaissance Old Synagogue
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Fontanna w Parku Miejskim / Fountain in the Municipal Park Panorama miasta – widok od strony zalewu pińczowskiego / Panorama of the town – view from Pińczów Reservoir
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Najbardziej widoczne w pejzażu Pińczowa są dekoracyjne wzgórza, sosnowe lasy od 
wschodu i południa oraz bezkresne łąki, pośród których płynie Nida, bez pośpiechu podą-
żając ku Wiśle. Nida to rzeka wdzięczna literacko, pojawiająca się w wielu utworach znanych 
twórców. Nad jej wodami poeta Andrzej Trzecieski opłakiwał śmierć swojego przyjaciela, 
renesansowego muzyka Wacława z Szamotuł, natomiast wiarołomny bohater fraszki Wacława 
Potockiego marnie skończył w jej głębi. Poemat „Halka”, zapomnianego dzisiaj Włodzimierza 
Wolskiego, dziejący się w nadnidziańskim krajobrazie, wykorzystał Moniuszko do skompo-
nowania znanej opery. Pod urokiem Nidy pozostawał zawsze Adolf Dygasiński, poświęcając 
jej zgrabne fragmenty swojej prozy, na czele ze znanym cytatem „Pięknym jest kraj cały, 
który przepasała wstęgą swoją Nida…” Nawet Wawrzyniec Surowiecki, profesor statystyki, 
pozwolił sobie niegdyś pisać o rzece językiem dalekim od uczoności: Dolina, którą przeżyna 
jej koryto, należy do najrozkoszniejszych dolin kraju naszego; wystawiając na wszystkie strony 
przepyszne widoki kwitnących łąk, żyznych pastwisk, miłych gaików, hojnym plonem okrytych 
zabrzeżów, zachwyca i rozwesela wszystko naokoło siebie. Do czarodziejskiego tego obrazu, 
w jakim Fenelon (pisarz francuski z XVII w., autor powieści o przygodach Telemacha, syna 
Odyseusza) wysławia Nil w podróżach swego Telemaka, nie brakuje Nidzie, jak tylko okrętów 
i żeglarzy. Na jej brzegach wszystko żyje, wszystko kwitnie i wszystko się wdzięczy do swej 
pani”. Święte słowa, w dodatku ładnie napisane. 

Oprócz swojskich roślin i zwierząt, żyją tutaj przybysze z cieplejszych krajów, mających 
swoją ojczy znę nad odległym Morzem Czarnym i Bałkanach, a więc w nagrzanym słońcem 
południu. Podobne warunki odnalazła egzotyczna przyroda w naszych okolicach. Gdy na 
Ponidziu wiosna trwa, kwitną cytrynowe miłki, chyba najpiękniejsze w kwietniu i maju, chociaż 
storczyk szerokolistny też nie może narzekać na brak urody, imponująco wygląda dziewięćsił 
popłocholistny, zaś łąka lnu włochatego na pochyłościach wzgórza robi niezapomniane 
wrażenie. A przecież jest jeszcze groszek pannoński, wisienka stepowa, obuwik pospolity, 
dyptam jesionolistny, jaskier iliryjski, szafirek miękkolistny, dwadzieścia osiem odmian turzycy… 

W okolicznych wodach mieszka szczeżuja wielka, liczne płazy, spotkać można zadomowione 
już tutaj bobry. Ptasim rajem jest śródlądowa delta Nidy, gdzie płynie ona wieloramiennym 
korytem, obfituje w starorzecza, zabagnienia i rozlewiska. Od połowy maja do początków 
czerwca śpiewają cykady (piewiki), owady obdarzone talentem muzycznym, które starożytni 
Grecy trzymali w klatkach dla przyjemności słuchania. Cały ten bogaty świat flory i fauny 
chronią Parki Krajobrazowe Ponidzia, bo, tak z ręką na sercu, czyż można zostawić bez opieki 
rodzinę trzmieli: ogrodowych, parkowych, leśnych, gajowych, ziemnych, rudych, rudonogich, 
rudoszarych, żółtych, czarnych i ciemnopasych? 

Piękne jest Ponidzie, bo z Boga uśmiechu pochodzi, napisano w jakimś wierszu. Zaprze-
czyć temu nie sposób.

Andrzej Dziubiński
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The most noticeable elements of the landscape of Pińczów are decorative hills, pine wo-
ods in the east and south, and boundless meadows amid which the Nida river flows, heading 
unhurriedly towards the Wisła. The Nida is a litera ry rewarding river, appearing in numerous 
works by famous writers. Poet Andrzej Trzecieski bewailed by the river the death of his friend, 
a Renaissance composer, Wacław of Szamotuły; the faithless hero from an epigram by Wa cław 
Potocki died a miserable death in its waters. The now forgotten poem “Halka” by Włodzimierz 
Wolski, set in the Nida region, was used by Moniuszko while composing his famous opera. 
Adolf Dygasiński had always found this place charming, devoting felicitous passages of his 
writing to it, including the famous quotation: “Beatiful is the land which the Nida has tied 
with her ribbon...” Even Wawrzyniec Surowiecki, a professor of statistics, wrote about the river 
with a language far from being academic: “The valley that cuts through its channel is among 
the most ple asurable ones in our country; presenting in all directions its magnificent views 
of blooming meadows, fertile pastu res, nice groves, fields yielding a good crop; delighting 
and cheering up everything around. It’s no different from the image with which Fenelon (the 
seventeenth-century author of “The adventures of Telemachus”) extols the Nile’s be auty in 
his Telemachus’s travels, except for the ships and sailors. All the things on its banks are alive, 
blooming and flirting with their lady.” How very true and beautifully phrased.

Beside the native plants and animals, there live here strangers from far-away warmer 
countries, having their home land by the Black Sea and in the Balkans, in the sunlit south. The 
exotic nature has found similar conditions in our region. When it’s spring in the Nida region, 
pheasant’s-eyes come into bloom, perhaps the most beautiful in April and May, though the 
orchis can’t complain about its good looks either; Carlina onopordifolia also looks impressive; 
the meadows on the slopes of the hills covered with linum hirsutum are simply breathtaking. 
There are also Fathy- rus pannonicus, Cerasus fruticosa, Cypripedium calceolus, Dictamnus 
albus, Ranunculus illyricus, Muscari como- sum, twenty eight varieties of Carex...

In the nearby waters there live swan mussels, numerous amphibians: beavers have also 
settled in here. The Nida’s in land delta, where the river flows through a many-branched 
channel, full of old river beds, bogs and pools, is a ha ven for birds. From the middle of May 
sing cicadas, insects with a remarkable acoustic talent which the ancient Gre eks kept in cages 
because of their love of music. All of this flora and fauna is protected in the Nida Fandscape 
Park. Frankly, could the family of bumblebees, Bombus hortorum, Bombus pratorum), Bombus 
pratorum, Bombus luco- rum, Bombus terrastris, Bombus pascuorum, Bombus ruderarius, 
Bombus sylvarum, Bombus muscorum, Bombus ruderatus, be left on their own?

The Nida Fand is beautiful as it comes from God’s smile, a poem says. It’s impossible here 
to deny the words.

Andrzej Dziubiński
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Początki współpracy sięgają 2003 roku, kiedy podczas Międzynarodowej Konferencji „Edukacja regionalna  
w zintegrowanej Europie” zorganizowanej przez Muzeum Zabawek w Kielcach został podpisany list intencyjny 
przez przedstawicieli miasta Tata na Węgrzech i Pińczowa w obecności Wojewody Świętokrzyskiego i Konsula 
Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie.

Następnym ważnym krokiem było podpisanie w dniu 16.10.2004 r. porozumienia o współpracy między Pińczowem, 
a Tata. W tym czasie Urząd nawiązał kontakty z dwoma miasteczkami – Svodin na Słowacji i Bystrice w Czechach. 
Naszym zamierzeniem było znalezienie partnerów do współpracy i stworzenie możliwości do aplikowania wspólnie 
przez cztery gminy do Funduszu Wyszehradzkiego. W tym czasie rozwijała się współpraca z Tata na poziomie szkół.

W dniu 8 października 2005 roku w Tata w Republice Węgierskiej pomiędzy Burmistrzami Bystrzycy z Republiki 
Czeskiej, Svodina z Republiki Słowackiej, Tata z Republiki Węgierskiej oraz Miasta i Gminy Pińczów zostało podpisane 
porozumienie o wzajemnej współpracy, które przyczyniło się do rozwoju naszych regionów.

20 marca 2005 roku sformalizowana została współpraca z miastem Bystrice w Czechach – podpisano porozu-
mienie o współpracy. Od tego czasu delegacja z Bystrzycy uczestniczy w ważnych uroczystościach historycznych 
i kulturowych organizowanych w Pińczowie. 

1 października 2012 roku podpisano umowę o partnerstwie pomiędzy miastami Pińczów i Ploiesti w Rumu-
nii. Współpracę zapoczątkował wspólny projekt między jedną ze szkół z Pińczowa i Ploiesti. Delegacja z Ploiesti 
uczestniczyła w rocznicy Bitwy pod Grochowiskami. W czerwcu 2017 roku na zaproszenie władz Ploiesti do Rumu-
nii pojechała młodzież wraz z przedstawicielami szkoły oraz Urzędu Miejskiego na organizowany Festiwal Magii.

28 maja 2016 roku Pińczów zyskał kolejnego partnera w kontaktach międzynarodowych. Zostało nim miasto 
Caudry w północnej Francji. Na zaproszenie Burmistrza Pińczowa Włodzimierza Baduraka do naszego miasta 
przybyła kilkuosobowa delegacja z Merem miasta Caudry na czele. Poznali oni nasz region, zabytki, przedsiębior-
stwa, atrakcje turystyczne. Wizyta zakończyła się podpisaniem dokumentu o współpracy. Miasto Caudry zaprosiło 
również delegację z Pińczowa w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2017 r. w celu podpisania umowy o współpracy, który 
to dokument był niezbędny, aby prawnie zawrzeć współpracę między naszymi miastami.

Współpraca między miastami partnerskimi wciąż się rozwija. Dzięki Funduszowi Wyszehradzkiemu przygo-
towywane są liczne projekty, warsztaty i spotkania. Delegacje z zagranicy odwiedzają nasze miasto przy okazji 
ważniejszych imprez i uroczystości. Można tu wymienić m.in.: uroczystości rocznicowe bitwy pod Grochowiskami, 
Dożynki, Dni Ponidzia oraz wiele innych. Także Pińczów aktywnie uczestniczy we współpracy. Stałymi punktami 
w kalendarzu są np.: Festiwal Pato Pal w Svodinie, Minimaraton dla biegaczy w Tata, czy Międzynarodowy rajd 
kolarski RACE w Bystrice.  

Podpisane umowy: 

Pińczów – Tata: w Pińczowie 16 października 2004 r.

Pińczów – Bystrzyca: w Pińczowie 20 marca 2005 r.

Pińczów – Svodin: w Pińczowie 11 listopada 2005 r.

Pińczów – Ploiesti: w Rumunii 1 października 2012 r.

Pińczów – Caudry: w Pińczowie 28 maja 2016 r.W
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Ą The cooperation began in 2003 at the occasion of the International Conference ‘Regional Education in Integra-

ted Europe’ organized by the Museum of Toys and Play in Kielce, during which a letter of intent was signed by the 
representatives of the towns of Tata, Hungary and Pińczów, Poland in the presence of the Voivode of Świętokrzyskie 
and the Consul General of the Republic of Hungary in Krakow.

The next important step was the signing of a cooperation agreement between Pińczów and Tata on October 
16, 2004. At that time, the Municipal Office of Pińczów also established contacts with two villages: Svodin, Slovakia 
and Bystřice, Czechia. Our intention was to find partners for cooperation and create opportunities for applying to 
the International Visegrad Fund jointly with three other municipalities. It was also a time of increased cooperation 
between schools in Pińczów and Tata.

On October 8, 2005, a mutual cooperation agreement was signed in Tata by the Mayors of: Bystřice in Czechia, 
Svodin in the Slovak Republic, Tata in the Republic of Hungary, and the Town and Commune of Pińczów, which 
contributed to the development of our regions.

On March 20, 2005, cooperation with the village of Bystřice, Czechia was formally concluded by signing a co-
operation agreement. Since then, a delegation from Bystřice has participated in important historical and cultural 
ceremonies organized in Pińczów. 

On October 1, 2012, a partnership agreement was signed between Pińczów and the city of Ploiesti in Romania. 
The cooperation was initiated by a joint project between one of the schools in Pińczów and one from Ploiesti.  
A delegation from Ploiesti attended the anniversary of the Battle of Grochowiska. In June 2017, at the invitation of 
the Ploiesti authorities, a group of young people from Pińczów went to Romania together with their school repre-
sentatives and the Municipal Office to attend the Magic Festival there.

On May 28, 2016, Pińczów gained another foreign partner. It was the village of Caudry in northern France. At the 
invitation of the Mayor of Pińczów, Włodzimierz Badurak, a delegation came to our town, headed by the Mayor of 
Caudry. The guests visited our region, its monuments, businesses and tourist attractions. The visit was concluded 
with the signing of a cooperation agreement. Caudry also invited a delegation from Pińczów for a visit dated from 
June 29 to July 3, 2017 to sign a cooperation contract, which was necessary to legally conclude the cooperation 
between our localities.

Cooperation between the above twinned towns is still growing. Numerous projects, workshops and meetings 
are organised under the International Visegrad Fund. Delegations from abroad visit our town for major events and 
ceremonies, including: anniversary celebrations of the Battle of Grochowiska, Harvest Festival, Ponidzie Days, and 
many others. Pińczów is also an active participant of the cooperation – we regularly attend such annual events as 
e.g.: Pato Pal Festival in Svodin, Mini Marathon in Tata, or the international RACE Cycling Rally in Bystřice.

Signed agreements: 

Pińczów – Tata, signed in Pińczów on October 16, 2004

Pińczów – Bystřice, signed in Pińczów on March 20, 2005

Pińczów – Svodin, signed in Pińczów on November 11, 2005

Pińczów – Ploiesti, signed in Romania on October 1, 2012

Pińczów – Caudry, signed in Pińczów on May 28, 2016.
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Tata (Magyarország) 

Tata 24 ezer lakosú város. Budapesttől 70 km-re északnyugatra fekszik. 
Területének jelentős részét parkok borítják. Gazdag történelmi múltját 
visszatükröző műemlékei közül kiemelkedik a 270 hektáros Öreg-tó 
partján álló, 14. század végén épült vár. A kora tavasztól késő őszig zajló 
kulturális és sportrendezvények, valamint a rekreációs lehetőségek min-
den évben rengeteg turistát vonzanak a városba. Tatának 10 testvér- és 
partnertelepülése van. Szőgyénnel 1997-ben, Pińczów-val 2004-ben kötött 
testvérkapcsolatot. 2013-ban Tata elnyerte az Európa Tanács Európa Díj 
kitüntetését.

TA
TA

Tata (Hungary)

Tata is a town with 24 thousand inhabitants. It is located 70 kms northwest 
of Budapest. A big part of its territory is green space. The rich history of the 
town is reflected by its historic buildings and monuments, out of which 
the most important one is the castle built on the shore of the 270 ha Old 
Lake at the end of the 14th century. The cultural and sports events taking 
place from early spring till late autumn plus the recreational opportu-
nities attract a large number of tourists to the town each year. Tata has 
10 twin and partner towns. It has been twinned with Svodín since 1997 
and with Pińczów since 2004. In 2013 Tata received the Europe Prize of 
the Council of Europe.

Tata (Węgry)

Tata jest miastem liczącym 24 tysiące mieszkańców. Leży 70 kilometrów 
na północny zachód od Budapesztu. Znaczna część jego terytorium 
pokryta jest zielenią. O bogatej historii miasta świadczą zabytki i obiekty 
historyczne, z których najważniejszym jest zamek zbudowany pod koniec 
XIV wieku na brzegu Starego Jeziora o powierzchni 270 ha. Imprezy kul-
turalne i sportowe odbywające się od wczesnej wiosny do późnej jesieni 
oraz bogata oferta zajęć rekreacyjnych co roku przyciągają do miasta 
rzesze turystów. Tata współpracuje z 10 miastami partnerskimi, m.in. ze 
Svodinem od 1997 roku i z Pińczowem od 2004 roku. W 2013 roku miasto 
otrzymało Nagrodę Rady Europy.
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Bystřice (Česko, Česká republika)

Bystřice leží na hlavních dopravních tepnách ve vzdálenosti 5 km od města 
Třinec, na soutoku řek Olše, Hluchové a Kopytné. Zabírá území o rozloze 
1 609 ha, na němž žije více než pět tisíc obyvatel. Ze všech stran obec 
obklopují táhlé, zaoblené beskydské vrchy. Obec vznikla v 2. polovině 
14. století jako knížecí ves. První historická zpráva o ní však pochází 
až ze 4. května 1423. Její vývoj byl ovlivňován především zemědělskou 
výrobou a pastevectvím, později blízkými Třineckými železárnami. 
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Bystřice (Czech Republic)

Bystřice lies on the main traffic arteries, 5 km away from Třinec, at the 
confluence of the Olše, Hluchová and Kopytná rivers. It occupies an area of 
1 609 ha with more than five thousand inhabitants. On all sides the village 
is surrounded by swollen, rounded Beskydy hills. The village was founded 
in the second half of the 14th century as a princely village. However, the 
first historical report came only from May 4, 1423. Its development was 
influenced mainly by agricultural production and pastoralism, later in the 
vicinity of Třinecké železárny.

Bystrzyca (Czechy)

Bystrzyca leży przy głównych arteriach komunikacyjnych, 5 km od Trzyńca, 
u zbiegu rzek Olzy, Głuchowej i Kopytnej. Wieś zajmuje powierzchnię  
1 609 ha i liczy ponad 5 tys. mieszkańców. Z każdej strony otoczona jest 
wysokimi, zaokrąglonymi wzgórzami Beskidów. Bystrzyca została założona 
w drugiej połowie XIV wieku jako wieś książęca. Pierwsza historyczna 
wzmianka o tej miejscowości pochodzi jednak dopiero z 4 maja 1423 
roku. Do rozwoju miejscowości przyczyniły się głównie produkcja rolna  
i pasterstwo, a potem otwarta w pobliżu huta trzyniecka.
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Svodin (Slovakia)

The village of Svodin welcomes those who wish to take insight to the cozy world of the countryside. 
Arriving to the country house, the visitor finds himself in the rural surrounding of the past. The rooms furnished in 
country-style and also the archaeological museum give more information to visitors about the folk customs and tra-
ditions. There are two permanent exhibitions in the museum that present the remarkable historical past of the village. 
The yard of the country house gives home to yearly organized traditional events, cultivating traditions and customs 
and preserving national culture in the village. There is a chance to taste the legendary strudel (puff pastry filled with 
curd) of Svodin, but we can offer other specialities as well as the  roundel fried in furnace flavouring with tasting the 
famous wines of Svodin. 
After 10 years, the Contemporary Gallery of Svodin has been opened again where nearly 500 art pieces are on view 
for the visitor. The exhibition shows the works created during camps called International Fine Arts Creative Camp 
organized from 1999. 
The center of religious life is the most important monument in the village, the Roman Catholic Church of the Assumption. 
The church built in Baroque style marks out from surrounding churches not only with its magnitude but also with 
interior decoration, imposing statues and with the multitude of its side-altars. The reconstructed base of the former 
monumental Saint Michael Church can be seen opposite the country house.
The decisive event of the cultural life in the village is Pató Pál Days organized every year  which have grown to Europe Days. 
We also offer accommodation for our guests in the village center.

Svodin (Słowacja)
Wieś Svodin zaprasza wszystkich tych, którzy pragną zagłębić się w sielski, wiejski świat.
Przekraczając próg Domu Wiejskiego, zwiedzający trafia do wsi z przeszłości. Pokoje urządzone w typowym stylu 
wiejskim oraz lokalne muzeum archeologiczne dostarczają gościom dodatkową porcję informacji o obyczajach i tra-
dycjach ludowych. W muzeum znajdują się dwie stałe wystawy prezentujące niezwykłą historyczną przeszłość wsi. Na 
dziedzińcu Domu Wiejskiego odbywają się coroczne imprezy kultywujące tradycje i obyczaje oraz pielęgnujące kulturę 
narodową tej wsi. Istnieje także możliwość spróbowania legendarnego strudla (ciasta francuskiego wypełnionego 
twarogiem) ze Svodina. Oferujemy też inne specjały, na przykład placek smażony w piecu w połączeniu z degustacją 
słynnych win ze Svodina. 
Po 10 latach ponownie otwarto Galerię Współczesną w Svodinie, w której zwiedzający mogą obejrzeć blisko 500 dzieł 
sztuki. Wystawa prezentuje prace powstałe podczas warsztatów na Międzynarodowym Kreatywnym Obozie Sztuk 
Pięknych organizowanym od 1999 roku. 
Kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, najważniejszy zabytek Svodina, stanowi centrum 
życia religijnego wsi. Kościół zbudowany jest w stylu barokowym i wyróżnia się spośród innych miejscowych świątyń nie 
tylko wielkością, ale również wystrojem, imponującymi posągami oraz mnogością ołtarzy bocznych. Zrekonstruowaną 
podstawę dawnego monumentalnego kościoła pw. św. Michała można zobaczyć naprzeciwko Domu Wiejskiego.
Decydującym wydarzeniem w życiu kulturalnym wsi są organizowane co roku Dni Pató Pála, które przerodziły się  
w Dni Europy.
Oferujemy także zakwaterowanie dla naszych gości w centrum wsi.

Svodín (Slovensko)

Obec Svodín srdečne očakáva tých, ktorí chcú 
získať prehľad o útulnom svete vidieckeho života. 
Po príchode do Domu ľudových tradícii sa 
návštevníci ocitnú vo  vidieckom prostredí. 
Návštevníci obce sa tu môžu oboznámiť 
s  tradíciami a  zvykmi svodínskeho ľudu,  
o ktorom poskytuje informácie nielen Dom 
ľudových tradícii, ale i Archeologické múzeum. 
V priestoroch archeologického múzea sa nachá-
dzajú dve expozície, ktoré prezentujú bohatú 
históriu obce. Na dvore Domu ľudových tradícii 
sa každoročne konajú tradičné podujatia zame-
rané na pestovanie tradícií a zvykov, ako aj 
zachovanie národnej kultúry v obci. Tu môžete 
ochutnať tradičný svodínsky posúch upečený 
v murovanej peci a mnoho iných špecialít 
z našej ponuky.
Máte možnosť navštíviť aj Galériu výtvarného 
umenia, kde si môžete prezrieť viac ako 500 
umeleckých diel, ktoré boli vytvorené vo Svodíne 
v rámci obcou organizovaného Medzinárodného 
výtvarného tábora. 
Jedným z najvýznamnejších pamiatok je rímsko-
katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý 
sa nachádza v centre obce. Kostol postavený 
v barokovom štýle je fascinujúci nielen kvôli 
monumentálnosti stavby.  Z radu okolitých 
kostolov vyniká svojimi sochami a oltármi. 
Zakonzervované ruiny Kostola sv. Michala si 
môžete prehliadnuť pri  Dome ľudových tradícií.
Významnou udalosťou kultúrneho života v obci 
je každoročne organizovaný festival „Dni Pála 
Patóa“. 
Pre našich hostí ponúkame aj ubytovanie  
v centre obce. 
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Ploiesti (Romania)
Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, este situat la 60 km de Bucuresti. Suprafata actuala a Ploiestiului este 
de peste 50 km patrati. Ploiestiul se gaseste in apropierea marii regiuni viticole Dealu Mare - Valea Calugareasca si 
are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importanta zona de turism montan din Romania. Este, de asemenea, un 
important nod de drumuri si cai ferate care il leaga de orasele Bucuresti, Brasov, Buzau, Targoviste, Urziceni, Valenii 
de Munte, Slanic.Municipiul Ploiesti este capitala judetului Prahova, judetul cu cea mai mare populatie din Romania 
(aproape 900.000 locuitori) care traiesc in 100 de localitati. Judetul este cel mai urbanizat din tara, avand doua muni-
cipii si 12 orase, cu un grad mare de industrializare si diversificare a activitatii. Pe langa industria petroliera (cercetare 
geologica, foraj, extractie, rafinare) si utilaj petrolier, mai sunt intreprinderi de mecanica fina, chimice, anvelope si 
produse din cauciuc, tehnica militara, turism (Valea Prahovei), industrie alimentara, industrie usoara si agricultura.
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Ploiesti (Romania)

Ploiesti municipality, residence of Prahova County, is situated 60 km away from Bucharest. The actual area of Ploiesti 
is of over 50 square km. Ploiesti is situated near the famous wine – growing region Dealu Mare – Valea Calugareasca 
and has direct access to Prahova Valley, the most important area of mountainous tourism in Romania. It is also an 
important road and railway centre which makes the connection with other important cities as: Bucharest, Brasov, 
Buzau, Targoviste, Urziceni, Valenii de Munte and Slanic.Ploiesti is the capital of Prahova county, the county with the 
largest population in Romania (almost 900 000 inhabitants) who live in 100 towns. The county has a high standard 
of urbanization, having 2 municipalities and 12 cities, with a high degree of industrialization and diversification of 
activity. Apart from the mineral oil industry and mineral oil equipment which deal with geological research, dril-
ling, extraction and refinig there are also factories of soft mechanics, chemical factories, tyres and rubber products 
factories, military technique, tourism (Prahova Valley), food industry, light industry and agriculture.

Ploeszti (Rumunia)

Gmina Ploeszti, ośrodek administracyjny okręgu Prahova, leży 60 kilometrów od Bukaresztu. Ploeszti zajmuje 
powierzchnię ponad 50 km2. Miasto znajduje się w pobliżu słynnego regionu winiarskiego Dealu Mare oraz gminy 
Valea Calugareasca i bezpośrednio styka się z doliną rzeki Prahova – najważniejszego rejonu turystyki górskiej  
w Rumunii. Przebiega tędy również ważny szlak drogowy i kolejowy, który łączy się z innymi miejscowościami, 
takimi jak Bukareszt, Braszów, Buzau, Targoviste, Urziceni, Valenii de Munte i Slanic. Ploeszti jest stolicą okręgu 
Prahova – okręgu o największej w całej Rumunii liczbie mieszkańców (prawie 900 tysięcy) rozmieszczonych w 100 
niedużych miastach. Okręg charakteryzuje się wysokim standardem urbanizacji, posiada 2 gminy i 12 miast oraz 
może poszczycić się wysokim stopniem uprzemysłowienia i zróżnicowania działalności. Obok przemysłu olejów 
mineralnych i sprzętu do badań geologicznych, wiercenia, wydobywania i schładzania ropy naftowej istnieją rów-
nież fabryki mechaniki miękkiej, fabryki chemiczne oraz fabryki opon i wyrobów gumowych; rozwija się tu także 
technika wojskowa, turystyka (dolina Prahowy), przemysł spożywczy, przemysł lekki i rolnictwo.
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Caudry (France)

Labellisée Ville et Métier d’Arts, Ville Fleurie et Ville Active et Sportive, Caudry, 15000 
habitants, offre un cadre de vie agréable, fortement modernisé depuis les années 1990.
Caudry conjugue au présent son glorieux passé dans l’industrie textile de la Dentelle, 
tout en disposant d’équipements modernes (théâtre, cinéma, équipements sportifs) 
et d’une ouverture vers la nature grâce à sa Base de Loisirs.
Caudry possède un tissu associatif sportif et culturel très développé, et accueille de 
grands événements sportifs à l’échelle nationale et internationale.
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Caudry (France)

Designated a “City of Arts and Works“, awarded the title of “Floral City”, and “City 
of Sports and Activities, Caudry with it’s 15 000 inhabitants offers a pleasant living 
environment ,having been extensively modernised since the 1990’s.
Caudry combines it’s present with it’s glorious past in the textile industry of  produ-
cing high quality Lace, at the same time as it’s development in the modern era, with 
a Theater ,Cinema and numerous sports facilities.To this we must add the Nature 
Areas and the Park with it’s Lakes and walks open to all.
Caudry has a highly developed sports and cultural associative activity, these have 
permitted the City to host major sporting events, on a national and international level.

Caudry (Francja)
Caudry to 15-tysięczna miejscowość odznaczona jako „Miasto Sztuki i Pracy”. Zdobyła 
także tytuł „Miasta Kwiatów” i „Miasta Sportu i Aktywności”. Caudry oferuje dogodne 
warunki do życia i infrastrukturę, która od lat 90. przeszła gruntowną modernizację.
W Caudry teraźniejszość łączy się z chwalebną przeszłością: kwitnie tu przemysł 
włókienniczy: produkcja wysokiej jakości koronki, a jednocześnie miejsce to żyje 
duchem współczesnych czasów, oferując mieszkańcom teatr, kino i liczne obiekty 
sportowe. Do tego należy dodać obszary przyrodnicze i ogólnodostępny park  
z jeziorami i ścieżkami spacerowymi.
Caudry może poszczycić się wysokim poziomem działalności sportowej i kulturalnej, 
co umożliwia organizację ważnych wydarzeń sportowych na poziomie krajowym 
i międzynarodowym.
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