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Dzisiejszy numer w całości poświęcony jest najważniejszym atrakcjom turystycznym i markom 
województwa śląskiego. Przedstawiamy zatem: 

1. Szlak Zabytków Techniki 

2. Szlak Orlich Gniazd 

3. Śląskie Smaki 
4. Szlak Architektury Drewnianej 

 

 

Zapraszamy! 😄  

 

 

  



SZLAK ZABYTKOW TECHNIKI  

 

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego  jest to tematyczny szlak turystyczny, obejmujący obiekty 
związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. Tworzą go 42 obiekty związanych m.in. z 

kolejnictwem, górnictwem, hutnictwem, energetyką, łącznością oraz przemysłem spożywczym.  

Szlak Zabytków Techniki to najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej w kraju i jako jeden z głównych 

markowych produktów turystycznych województwa śląskiego stanowi unikalną propozycję sprzedaży 

charakteryzującą region na turystycznej mapie Polski i Europy.  Szlak ma swój początek w Częstochowie, a 

kończy się w Żywcu. Szlak tworzą następujące obiekty: 

1.Stara Fabryka w Bielsku-Białej 

  

W dawnych halach przygotowalni, przędzalni, tkalni i wykończalni oglądać można między innymi ekspozycję 

maszyn i urządzeń związanych z przemysłem włókienniczym.  

 

2. Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa


 

W skład zabytkowego kompleksu położonego w dzielnicy Szombierki, o powierzchni około 17,88 ha wchodzą: 
kotłownia, pompownia, maszynownia, rozdzielnia prądu, wieża wodna „Zegarowa”, wieża węglowa, trzy 
kominy fabryczne, budynek zarządu, a także wartownia wraz z otoczeniem. 

3.Górnośląskie koleje wąskotorowe. (Bytom) 

 

Pierwsze linie kolei wąskotorowej na Górnym Śląsku powstały w latach 1851-1857. Do dzisiaj czynny jest 21-

kilometrowy odcinek łączący Bytom, Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie.  

4.Szyb Prezydent w Chorzowie 

 

Wybudowana w 1933 roku wieża wyciągowa o unikatowej żelbetowej konstrukcji. Na szlaku oprócz szybu 
znajduje się kompleks "Sztygarka" - restauracja, hotel, sala koncertowa mieszczące się w dawnych budynkach 
mieszkalnym sztygarów, kopalnianej straży pożarnej oraz magazynu ciekłego powietrza 

5.Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szombierki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnowskie_G%C3%B3ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_%C5%9Al%C4%85skie_W%C4%85skotorowe


 

Muzeum Drukarstwa to stara drukarnia z zachowanym sprawnym wyposażeniem, posiada jedne z 
najbogatszych i najlepiej zachowanych zbiorów tego typu w kraju 

6.Browar Zamkowy w Cieszynie 

 

Browar wybudowany na polecenie arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga rozpoczął działalność w 1846 

roku. W czasie zwiedzania oglądać można cykl produkcji piwa metodami tradycyjnymi (w tym otwarte kadzie 
fermentacyjne).  

7. Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi 

 

Galeria w budynku dawnej elektrowni kopalni Saturn, wybudowanym w 1903 roku. W budynku zachowały się 
maszyny i urządzenia w tym koło zamachowe "Wanda".  



8. Familoki - zabytkowe osiedle patronackie kopalni Dębieńsko (Czerwionka-Leszczyny) 

 

Osiedle robotnicze wybudowane dla pracowników kopalni „Dębieńsko” powstałe w latach 1899-1916 

9. Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie 

 

Muzeum zlokalizowane w oryginalnych wyrobiskach wydrążonych w Parku im. ks. Stanisława Staszica 

prezentuje historię i rozwój górnictwa rudnego, w tym oryginalne maszyny i urządzenia 

10. Muzeum Historii Kolei w Częstochowie 

 

Muzeum znajduje się w budynku stacji kolejowej Częstochowa Stradom, posiada liczne eksponaty związane 
kolejnictwem.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_podjasnog%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa_Stradom


11.Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie 

 

Muzeum w Zakładach Przemysłu Zapałczanego założonych w latach 1881-1882 przez Karola von Gehliga i 

Juliana Hucha, z zachowaną linią technologiczną z lat 30. XX wieku.  

12.Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej 

 

Podziemna trasa turystyczna o długości wyrobisk 800m, wybudowana w 1927 jako kopalnia ćwiczebna dla 
zawodowej szkoły technicznej.  

13. Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach 

 

Muzeum zlokalizowane jest w budynku przepompowni ścieków z 1911 roku, przedstawia historię kanalizacji 
miasta. 

14. Oddział Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Produkcji_Zapa%C5%82ek_w_Cz%C4%99stochowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Miejskie_%E2%80%9ESztygarka%E2%80%9D_w_D%C4%85browie_G%C3%B3rniczej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Techniki_Sanitarnej_w_Gliwicach


 

Oddział Muzeum w Gliwicach prezentujący wyroby Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach. Mieści się w 
zabudowaniach dawnej kopalni „Gliwice” 

15.Radiostacja Gliwice 

 

Zabudowania radiostacji gliwickiej wraz z drewnianym masztem antenowym z 1935 roku stanowią 
Oddział Muzeum w Gliwicach. W budynkach mieści się ekspozycja oryginalnych urządzeń związanych z 
techniką radiową. 

16.Stacja Wodociągowa Zawada w Karchowicach 

 

Stacja wodociągowa z lat 1894-1895, przebudowana w latach 1927-1929 zaopatrywała w czystą wodę 
okolice Zabrza, Bytomia i Gliwic. Ekspozycja umieszczona w zabytkowych zabudowaniach składa się z 
oryginalnych maszyn i urządzeń. 

17.Galeria Szyb Wilson w Katowicach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lewska_Odlewnia_%C5%BBeliwa_w_Gliwicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Gliwice


 

Dawna cechownia i łaźnia kopalni Giesche, wybudowana w 1918 roku według projektu Georga i Emila 
Zillmannów, obecnie galeria prezentująca sztukę nowoczesną. 

18.Osiedle Giszowiec w Katowicach 

 

Osiedle robotnicze dla pracowników kopalni Giesche wybudowane w latach 1906-1910 według projektu 
Georga i Emila Zillmanów. 

19. Osiedle Nikiszowiec w Katowicach 

 

Osiedle robotnicze dla pracowników kopalni Giesche wybudowane w latach 1908-1919 według projektu 
Georga i Emila Zillmanów. 

20. Muzeum Śląskie w Katowicach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_%E2%80%9EWieczorek%E2%80%9D


 

Zlokalizowane na terenach dawnej kopalni „Katowice” (pierwotnie „Ferdynand”) z zachowaną 
autentyczna pokopalnianą zabudową. 

21.Walcownia cynku w Katowicach 

 

Na terenie huty znajdują się obiekty nieruchome, objęte ochroną konserwatorską zabytków,a także 4 
obiekty wyposażenia, wpisane do rejestru zabytków ruchomych 

22. Fabryka Porcelany w Katowicach 

 

 Park Przemysłowo Technologiczny mieszczący się w dawnej Fabryce Porcelany w Katowicach, w dzielnicy 

Bogucice 

23.Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogucice


 

Muzeum Energetyki ulokowane jest w budynku dawnej rozdzielni 60 kV z 1928 r. Posiada kilka tysięcy 
eksponatów związanych z energetyką i elektrycznością. 

24.Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach 

 

 Muzeum znajdujące się w Mysłowicach eksponujące dorobek i dziedzictwo polskiego pożarnictwa 

25. Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie 

 

Muzeum założone w 1985 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej prezentuje eksponaty 
związane z drukarstwem i historią prasy śląskiej. 

26. Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mys%C5%82owice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCarnictwo


 

Muzeum prezentuje eksponaty związane z wypiekaniem chleba oraz przemysłem piekarniczym. 

27. Kolonia Robotnicza Ficinius w Rudzie Śląskiej 

 

Osiedle robotnicze wybudowane w latach 1860-1867 dla pracowników kopalni „Błogosławieństwo Boże”. 

28. Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach 

 

Stacja Rudy jest pozostałością zlikwidowanej linii kolei wąskotorowej Gliwice - Trynek - Racibórz - Płonia, 
wybudowanej w latach 1897-1903. 

29. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 



 

Zabudowania dawnej kopalni „Hoym” uruchomionej w 1792 roku. W kopalni zachowane są między 
innymi dwie maszyny parowe. 

30.Park Tradycji w dawnej maszynowni KWK Michał  w Siemianowicach Slaskich 

 

Dawna maszynownia kopalni „Michał” w Siemianowicach Śląskich, której historia sięga połowy XIX wieku. 
Wśród eksponatów parowa maszyna wyciągowa z 1905 roku. 

31. Zabytkowe wieże wyciągowe dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach 

 

Wieże szybowe: jedna o konstrukcji basztowej, druga typu kozłowego są pozostałością po dawnej kopalni 

„Deutschland” (od 1937 „Polska”), której początki sięgają lat 1870-73. 

32. Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_parowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Micha%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Polska


 

600-metrowy fragment Głębokiej Sztolni „Fryderyk”, najdłuższej w rejonie Tarnowskich Gór sztolni 

odwadniającej, należącej do założonej w 1784 roku królewskiej kopalni rudy ołowiowo-srebrowej 

„Fryderyk”.  

33.Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach 

 

Do zwiedzania udostępniona jest cześć Królewskiej Państwowej Kopalni Kruszców „Fryderyk” powstała w 
XVIII i XIX wieku. 

34. Muzeum Tyskich Browarów Książęcych w Tychach 

 

Otwarta w 2004 r. instytucja muzealna, w której zgromadzono eksponaty dotyczące tradycji i historii 
Tyskich Browarów Książęcych oraz kolekcje fotografii, kufli, beczek, butelek, podkładek i wiele innych 
eksponatów związanych z piwem. 

35. Browar Obywatelski w Tychach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnowskie_G%C3%B3ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztolnia_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztolnia_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_Srebra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyskie_Browarium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyskie_Browary_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwo


 

Zabytkowy browar zlokalizowany na terenie Tychów.  Założony w 1898 należał do spółki piwowarskiej 
„Brieger Aktien Brauerei Gesellschaft” 

36. Muzeum Ustrońskie w Ustroniu 

 

Muzeum w Ustroniu, w którym zgromadzono eksponaty dotyczące hutnictwa i kuźnictwa, etnografii i 

sztuki oraz lecznictwa uzdrowiskowego. 

37. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

 

W dawnym budynku Starostwa Powiatowego z 1875 roku mieści się muzeum przedstawiające historię 
górnictwa, technikę i kulturę górniczą. 

38. Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tychy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustro%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hutnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kucie


 

Kopalnia „Królowa Luiza” założona w 1791 roku jest jedną z najstarszych kopalni na Górnym Śląsku. W 
skład zespołu wchodzą między innymi zabudowania szybu „Carnall” oraz maszynownia z czynną maszyną 
parową. 

 Sztolnia Królowa Luiza - Park 12C w Zabrzu 

 

W części podziemnej umieszczona jest ekspozycja związaną z górnictwem, w części nadziemnej - 
interaktywny plac zabaw. 

39. Zespół szybu Maciej 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_szybu_Maciej


Szyb dawnej kopalni „Concordia” wybudowany w latach 20. XX wieku. Oprócz wieży wyciągowej w 
zespole szybu zachował się budynek nadszybia, maszynownia i stacja wody. 

40. Kopalnia Guido w Zabrzu 

 

41. Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach 

 

Młyn elektryczny z lat 30. XX wieku, z zachowanym wyposażeniem, adaptowany na cele muzealne. 

42. Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu 

 

W zabudowaniach Arcyksiążęcego Browaru z 1856 roku przedstawione są urządzenia i eksponaty 
związane z produkcją piwa i historią browaru. 

Aby promować Szlak Zabytków Techniki, co roku w czerwcu odbywa się 
Industriada, czyli jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Dawnych_Rzemios%C5%82_w_%C5%BBarkach


W czasie industriady w zabytkach szlaku odbywają się liczne wydarzenia, 
mające na celu rozpowszechnienie atrakcji wśród Ślązaków. 

 

SZLAK ORLICH GNIAZD 

Szlak Orlich Gniazd jest to szlak pieszy, przebiegający przez województwo małopolskie i 
śląskie łącząc Kraków z Częstochowa. Na trasie szlaku znajduje się 12 zamków o różnych 
stopniach zachowania. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym. 

 

Na trasie szlaku znajdują się: 

1. Zamek Koszkiew 

 

2. Ruiny zamku królewskiego na Złotej Górze (Ojców) 



 

3. Zamek na Pieskowej Skale (Sułoszowa) 

 

4.Ruiny zamku w Rabsztynie 

 

5.Ruiny zamku w Bydlinie 



 

6.Ruiny zamku w Smoleniu 

 

7.Ruiny zamku w Pilicy 

 

8.Ruiny zamku Ogrodzieniec (Podzamcze) 



 

 

9..Ruiny zamku Bakowiec (Morsko) 

 

10. Zamek królewski w Bobolicach 

 

11.  Ruiny zamku w Mirowie 



 

12. Ruiny zamku królewskiego w Olsztynie 

 

SZLAK KULINARNY ŚLĄSKIE SMAKI 
Szlak Kulinarny "Śląskie Smaki" tworzą restauracje i lokale gastronomiczne serwujące 
tradycyjne dania regionalne. Potrawy te są przygotowywane według tradycyjnych 
receptur i pokazują to, co w kuchni regionalnej najlepsze. Podróżując Szlakiem można 
skosztować typowej kuchni śląskiej, ale również jurajskiej, zagłębiowskiej, czy beskidzkiej 
i przekonać się jak bardzo różnorodna jest to kuchnia. Na trasie wyróżniono 25 lokali. 



 

1.Brovar Czenstochovia 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Marynowany filet z gęsi z purée koperkowym, flambirowanym jabłkiem w aromatycznym sosie 
piwnym 

2. Jurajskie pierogi z gęsiną 

3. Kacze udo 

4. Policzki wołowe 

 

 

2.Restauracja pod Ratuszem 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Kućmok 

2. Kluchy częstochowskie 

3. Zupa fifka-kartoflanka 

4. Grochówka częstochowska 

5. Filet z kaczki podawany z zapieczonymi kopytkami i buraczkami 

6. Królik duszony w białym winie z warzywami 
7. Mleczko migdałowe 

 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322594/marynowany-filet-z-gesi-z-pure-koperkowy
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322594/marynowany-filet-z-gesi-z-pure-koperkowy
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/662957/jurajskie-pierogi-z-gesina
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/662958/kacze-udo
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/662959/policzki-wolowe
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322868/kluchy-czestochowskie
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322869/zupa-fifka-kartoflanka
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322870/grochowka-czestochowska
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322871/filet-z-kaczki-podawany-z-zapieczonymi-k
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322872/krolik-duszony-w-bialym-winie-z-warzywam
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/333091/mleczko-migdalowe


 

3.Zajazd Hetman 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Pasztet z dziczyzny 

2. Żurek z Jury 

3. Zupa kalarepowa 

4. Kaczka Rotmistrza  

 

4.Restauracja Zagłębie Smaku 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Tradycyjna zagłębiowska zalewajka 

2. Pieczonki z kiełbasą, boczkiem, ziemniakami i warzywami 
3. Racuchy drożdżowe z jabłkiem i konfiturą owocową 

 

5.Restauracja Szyb Maciej 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1.Przystawkę z krupnioka 

2.Żur zabrzański 
3.Gulasz Donnersmarcków 

4.Rolada śląska z kluskami i modrą kapustą 

5.Tradycyjny śląski tort 
6.Menu dla dzieci: - rosołek z makaronem, - mini rolada śląska z kluskami i modrą kapustą 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322753/pasztet-z-dziczyzny
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322758/zurek-z-jury
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322759/zupa-kalarepowa
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322762/kaczka-rotmistrza-na-glazurowanej-czerwo
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/663058/tradycyjna-zaglebiowska-zalewajka
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/663059/pieczonki-z-kielbasa-boczkiem-ziemniakam
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/663060/racuchy-drozdzowe-z-jablkiem-i-konfitura
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/511448/przystawka-z-krupnioka
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/511448/przystawka-z-krupnioka
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/511449/zur-zabrzanski
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/511449/zur-zabrzanski
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511451/gulasz-donnersmarckow
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511451/gulasz-donnersmarckow
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511452/rolada-slaska-z-kluskami-i-modra-kapusta
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511452/rolada-slaska-z-kluskami-i-modra-kapusta
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/511458/menu-dla-dzieci-rosolek-z-makaronem
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511459/menu-dla-dzieci-mini-rolada-slaska-z-klu


 

5.Restauracja Zielony Ogród 

W Menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Wodzionka z bratkartoflami, 

2. Żur z gniecionymi kartoflami, 
3. Rolada wołowa z kluskami śląskimi i modrą kapustą, 

4. Żeberka wieprzowe na panczkraucie, 

5. Śląskie niebo. 

 

7.Restauracja Sunlight 

W Menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1.Żur Żeniaty 

2Rolada wołowa z czerwoną kapustą i kluskami śląskimi 

3.Policzki wołowe z grillowanymi warzywami i musem z kalarepy 

4.Szarlotka z pieczonych polskich jabłek z lodami waniliowymi 

http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/675604/wodzionka-z-bratkartoflami
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/675605/zur-z-gniecionymi-kartoflami
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/675606/rolada-wolowa-z-kluskami-slaskimi-i-modr
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/675607/zeberka-wieprzowe-na-panczkraucie
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/675609/slaskie-niebo


 

8.Restauracja SmaQ Food & Wine 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Hekele 

2. Żurek śląski 
3. Rolada wołowa z białymi kluskami i czerwoną kapustą 

 

9.Restauracja Kuchnia Otwarta 

W Menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1.Ajntopf warzywny z kaczym udkiem 

2.Pierś z kaczki podawana z konfiturą śliwkową, kapustą czerwoną z bakaliami i ziemniakami z kminkiem 

3.Wątróbka z królika z sosem jabłkowym i racuchami z kaszy gryczanej niepalonej 

4.Żur śląski 

5.Rolada śląska z kluskami i modrą kapustą 

http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511465/ajntopf-warzywny-z-kaczym-udkiem
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511467/piers-z-kaczki-podawana-z-konfitura-sliw
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511463/watrobka-z-krolika-z-sosem-jablkowym-i-r
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511464/zur-slaski
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511466/rolada-slaska-z-kluskami-i-modra-kapusta


 

10. Restauracja Moodro 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. galert/cebulka/natka pieprz 

2. zupa: czerwona kapusta/żurawina/boczek 

3. rolada śląska/ kluski/ moodro kapusta 

4. tort/ biszkopt/ wanilia/ kawa/ czekolada/ wiśnie 

 

11.Restauracja Dwór Bismarcka 

 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Wodzionka z bratkartoflami 

2. Rolada śląska, gumiklejzy i modro kapusta 

3. Gruszki w gorącym sosie malinowym 

 

12.Cukiernia Cichoń 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Jabłecznik 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/511426/galert-cebulka-natka-pieprz
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/511427/zupa-czerwona-kapusta-zurawina-boczek
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/511430/rolada-slaska-kluski-moodro-kapusta
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322802/wodzionka-z-bratkartoflami
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322803/rolada-slaska-gumiklejzy-i-modro-kapusta
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322804/gruszki-w-goracym-sosie-malinowym
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322796/jablecznik


2. Kopa Ornontowicka 

3. Kołocz 

 

 

13.Zajazd Kasztelański 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

 

1. Śląskie hekele 

2. Krupniok 

3. Żymlok 

4. Zupa chrzanowa z wkładką 

5. Wodzionka de lux 

6. Żeberka z panczkrautem 

7. Rumsztyk cielęcy z cebulką 

8. Golonka kasztelańska pieczona w piwie na warzywach 

9. Racuchy z jabłkami 

 

14.Restauracja Pod Prosiakiem 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Galert śląski 
2. Królika w rozmarynie 

3. Wodzionkę 

http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322797/kopa-ornontowicka
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322783/slaskie-hekele
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322784/krupniok
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/409647/zymlok
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/409648/zupa-chrzanowa-z-wkladka
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/409651/wodzionka-de-lux
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/409656/zeberka-z-panczkrautem
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/462350/rumsztyk-cielecy-z-cebula
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/409654/golonka-kasztelanska-pieczona-w-piwie-na
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322787/racuchy-z-jablkami
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322902/galert-slaski
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322904/krolik-w-rozmarynie
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/333103/wodzionka


4. Krem z pietruszki 

5. Perliczkę w żurawinowej odsłonie z purée ziemniaczanym i surówką z selera 

6. Śląski deser dnia: szpajza czekoladowa, kopa 

7. Domową lemoniadę z miętą z naszego ogródka 

 

15.Restauracja Enklawa 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Befsztyk tatarski wołowy 

2. Jesiotr wędzony - z własnej wędzarni 
3. Żur ślaski na własnym zakwasie 

4. Rolada śląska z kluskami i modrą kapustą 

5. Gicz cielęca duszona, w sosie śmietanowo-czosnkowym 

6. Ajerkuchy z jabłkiem podane z konfiturą żurawinową i prawdziwą śmietaną 

 

16. Restauracja Stodoły 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Rosół z makaronem 

2. Pieczona pierś z gęsi 
3. Jabłecznik  

17.Restauracja Hotelu Spa Laskowo 

 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Hekele 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/323328/krem-z-pietruszki
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322906/perliczka-w-zurawinowej-odslonie-z-pure
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322908/slaski-deser-dnia-szpajza-czekoladowa-lu
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/323329/domowa-lemoniada-z-mieta-z-naszego-ogrod
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437456/befsztyk-tatarski-wolowy
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437478/jesiotr-wedzony-z-wlasnej-wedzarni
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437535/zur-slaski-na-wlasnym-zakwasie
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437537/rolada-slaska-z-kluskami-i-modra-kapusta
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437539/gicz-cieleca-duszona-z-sosem-smietanowo
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437541/ajerkuchy-z-jablkiem-podane-z-konfitura


2. Befsztyk tatarski serwowany tradycyjnie 

3. Śląski rosół gotowany na domowej kurze ze swojskim makaronem 

4. Cysterski żurek przyrządzony na swojskiej maślance 

5. Sandacza z puree z grzybami leśnymi, bobem i sosem a’la żurek 

6. Regionalną roladę wołową z kluskami i modrą kapustą 

 

 

18.Restauracja Rączka Gotuje 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Tarta z krupniokiem 

2. Wodzionka tradycyjna 

3. „Bioły żur” na maślance 

4. Rolada wołowa 

5. Śląska kopa 

6. Deser a`la śląska szpajza 

 

19. Restauracja Smak Regionu 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Hekele 

2. Żur 

3. Wodzionka 

4. Schab po sztygarsku 

5. Swojski jabłecznik (szarlotka) 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437542/befsztyk-tatarski-serwowany-tradycyjnie
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437544/slaski-rosol-gotowany-na-domowej-kurze-p
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437545/cysterski-zurek-przyrzadzony-na-swojskie
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437547/sandacz-w-sosie-cytrynowym-z-warzywami-i
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/437548/regionalna-rolada-wolowa-z-kluskami-i-mo
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322622/hekele
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322623/zur
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322624/wodzionka
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322625/schab-po-sztygarsku
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322626/swojski-jablecznik-szarlotka


 

20. Restauracja Zacisze 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Galert śląski 
2. Żur żeniaty 

3. Rosół weselny z makaronem 

4. Rolada śląska, kluski i modro kapusta 

5. Sandacz w sosie ziołowym 

6. Wędzone żeberka z panczkrautem 

7. Tort Sachera 

8. Kopa pszczyńska 

 

21.Karczma Wiejska 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Zupę z podgrzybków 

2. Golonko pieczone w piwie 

3. Jabłecznik z bakaliami 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322846/zupa-z-podgrzybkow
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322847/golonko-pieczone-w-piwie
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322848/jablecznik-z-bakaliami


 

22. Restauracja Frykówka 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Żurek w bochnie chleba z grzybami leśnymi, zbieranymi o jesiennym poranku 

2. Książęcy rosół z kluskami kładzionymi i warzywami jullien 

3. Żebro Adama, podane w otoczeniu kapusty zasmażanej z dodatkiem grzybów i pieczonych 
ziemniaków z dipem chrzanowym 

4. Jabłecznik „jak u mamy”, podawany z sosem goździkowym 

5. Deser księżnej Daisy- parfait z chałwy 

 

23. Karczma Rogata 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Pasztety w trzech odsłonach (Babuni, Dziadunia, Szefa) 
2. Zupa Rogata - kwaśnica z żeberkiem i z ziemniakami 
3. Chłodnik Rogaty 

4. Chrzanowa Babuni – krem z chrzanu z jajkiem i tostem 

5. Golonko z pieca chlebowego pieczona w warzywach, podawana w aromatycznym sosie z chrzanem i 

musztardą oraz pajdą swojskiego chleba 

6. Jabłecznik na gorąco z sosem waniliowym i gałką lodów 

7. Uczta brata kowala 

8. Pierogi z mięsem 

9. Pierogi z bryndzą 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322826/zur-w-bochnie-chleba-z-grzybami-lesnymi
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/339047/ksiazecy-rosol-z-kluskami-kladzionymi-i
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322829/zebro-adama-z-kapusta-zasmazana-i-pieczo
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322829/zebro-adama-z-kapusta-zasmazana-i-pieczo
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/322831/jablecznik-jak-u-mamy-podawany-z-sosem-g
http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/339048/sekret-ksieznej-daisy-parfait-z-chalwy
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322836/pasztety-w-trzech-odslonach-babuni-dziad
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/339054/kwasnica-czyli-zupa-rogata
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322839/chlodnik-rogaty
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322840/chrzanowa-babuni
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322841/golonko-z-pieca-chlebowego
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322841/golonko-z-pieca-chlebowego
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322842/jablecznik-na-goraco-z-sosem-waniliowym
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/322844/uczta-brata-kowala
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/339057/pierogi-z-miesem
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/339058/pierogi-z-bryndza


10. Lody malinowe z domowej zagrody specjalnie przyrządzone według starych receptur dla Karczmy 

Rogatej 

11. Racuchy - tarte jabłka smażone w cieście 

 

24. Restauracja Liburnia 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

1. Zulc czyli galaretka z nóżek wieprzowych, podana z cebulką, octem i chlebem 

2. Rosół z domowym makaronem i kluską wątrobianą 

3.Pieczone żeberka podane na babraczce 

4.Strudel z jabłkami, podany z lodami waniliowymi i bitą śmietaną 

 

25.Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki 

W menu Śląskie Smaki, restauracja poleca: 

 

1. Kapuśnica z ziemniakami i suszonymi borowikami 
2. Placki ze szpyrkami 

3. Placki szkubane 

4. Wiślański sernik 

5. Kołocz wiślański z serem 

6. Herbata z zielenin 

 

http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/339060/lody-malinowe-z-domowej-zagrody-przyrzad
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/339060/lody-malinowe-z-domowej-zagrody-przyrzad
http://www.slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/339061/racuchy-tarte-jablka-smazone-w-ciescie
http://www.slaskie.travel/Potrawy/Pokaz/597245/zulc-czyli-galaretka-z-nozek-wieprzowych
http://www.slaskie.travel/Potrawy/Pokaz/597245/zulc-czyli-galaretka-z-nozek-wieprzowych
http://www.slaskie.travel/Potrawy/Pokaz/597246/rosol-z-domowym-makaronem-i-kluska-watro
http://www.slaskie.travel/Potrawy/Pokaz/597246/rosol-z-domowym-makaronem-i-kluska-watro
http://www.slaskie.travel/Potrawy/Pokaz/597250/pieczone-zeberka-podane-na-babraczce
http://www.slaskie.travel/Potrawy/Pokaz/597250/pieczone-zeberka-podane-na-babraczce
http://www.slaskie.travel/Potrawy/Pokaz/597251/strudel-z-jablkami-podany-z-lodami-wanil
http://slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/656813/kapusnica-z-ziemniakami-i-suszonymi-boro
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/656812/placki-ze-szpyrkami
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/656811/placki-szkubane
http://slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/656809/wislanski-sernik
http://slaskiesmaki.pl/Potrawy/Pokaz/656806/kolocz-wislanski-z-serem
http://slaskiesmaki.pl/pl-PL/Potrawy/Pokaz/656805/herbata-z-zielenin


W ramach promocji Szlaku Śląskie Smaki powstał tzw. Paszport Pieczątkowy. 

We wszystkich 25 lokalach można zdobyć pieczątkę po zamówieniu dania z 
menu ,,Śląskie Smaki”, a po zebraniu minimum 7 można zgłosić się po 

nagrodę.   

 

 

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ 

(w rejonie województwa Śląskiego) 
W województwie śląskim szlak ma długość 1060 km i obejmuje 93 obiekty oraz zespoły architektury 
drewnianej: kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, obiekty 
gospodarcze (młyn wodny i spichlerze) – w ich naturalnym otoczeniu. Na szlaku znajdują się też dwa 
skanseny: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie. Za 

najstarsze obiekty leżące na szlaku uchodzą kościoły Wszystkich Świętych w Sierotach i Łaziskach 

wzniesione w połowie XV wieku. 

Szlak podzielono na kilka tras: 

• Trasa Główna ma długość 326 km i biegnie przez całe województwo, wytyczona z myślą o połączeniu 
szlaku w województwie małopolskim z planowanym szlakiem w województwie opolskim[1] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski_Park_Etnograficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Sierotach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_%C5%81aziskach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Architektury_Drewnianej#cite_note-%C5%9Bl%C4%85sk-1


• Pętla Częstochowska – 180 km 

• Pętla Gliwicka – 160 km 

• Pętla Rybnicka – 130 km 

• Pętla Pszczyńska – 135 km 

• Pętla Beskidzka – 120 km 

 

Z uwagi na aż tak dużą liczbę obiektów przedstawię 
10 z nich, które są według mnie najciekawsze. 

1.Kościół św. Michała Archanioła 

 

2.Muzeum Miejskie w Żywcu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_Katowicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Zamek_w_%C5%BBywcu


 

3.Kościół św. Barbary 

 

4.Kościół św. Anny w Ustroniu 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Barbary_w_Bielsku-Bia%C5%82ej


5.Kościół Znalezienia Krzyża Świętego 

 

6.Kaplica przy Zameczku Prezydenckim 

 

7.Kościół Świętej Trójcy w Koszęcinie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Znalezienia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego_w_Wi%C5%9Ble
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_%C5%9Bw._Jadwigi_%C5%9Al%C4%85skiej_na_Zadnim_Groniu_w_Wi%C5%9Ble-Czarnem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Kosz%C4%99cinie


8.Kaplica św. Jana Nepomucena 

 

9.Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

 

10.Kościół Matki Boskiej Różańcowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_%C5%9Bw._Jana_Nepomucena_w_Lubomi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Niepokalanego_Serca_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Sobl%C3%B3wce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_Kr%C3%B3lowej_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84ca_%C5%9Bwi%C4%99tego_w_Boronowie


 

 

To już koniec wydania nr 27. Dziękuję za wytrwałość i 
do zobaczenia w następnym numerze! 


	17.Restauracja Hotelu Spa Laskowo

