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Wycieczka Nový Jičín 
Bartošovice

Z miasta Nový Jičín przez Šenov /Szonów/ koło 
Novégo Jičína i Kunín wyruszamy do celu naszej 
wycieczki, do Bartošovic.

Šenov /Szonów/ koło Novégo Jičína, od 1994 roku 
samodzielna gmina, założony został pod koniec XIII 
wieku. Jego atutem jest piękny krajobraz przyrody. 
Najstarszym zabytkiem kulturalnym jest kościół pod 
wezwaniem św. Marcina pochodzący z przełomu XIII 
– XIV wieku.
Znaleźć tu można wiele możliwości do uprawiania 
różnych sportów – są tu korty tenisowe, boiska do piłki 
nożnej oraz do siatkówki, ale też boiska do siatkówki 
plażowej. 

Z Šenova /Szonów/ koło Novégo Jičína kontynuujemy 
dalej naszą wędrówkę do Kunína, gminy oddalonej 
4 km od miasta Nový Jičín /Nowy Iczyn/. Kunín 
rozpościera się na obu brzegach rzeczki Jičinki. Został 
założony pod koniec XIII wieku. Dziś Kunín należy do 
nowoczesnych gmin z zachowanym zapleczem przy-
rodniczym, przez które przebiega międzynarodowa 
ścieżka rowerowa Brama Morawska.
Najbardziej znaczącym zabytkiem w tej gminie jest 

Zamek Kunín, należący do najcenniejszych zamków 
okresu baroku w ramach całych Moraw. 

Z Kunína przesuwamy się dalej do Bartošovic  
/Bartoszowice/.

Początki gminy Bartošovice sięgają XIV wieku. W cza-
sach wojny trzydziestoletniej kwaterowały tu wojska 
stawowskie generała Mansfelda, natomiast w czasach 
wojen napoleońskich był w zamku szpital dla ran-
nych z bitwy pod Slavkovem  /Austerlitz/. Bartošovice 
należały do prosperujących gmin. Dominantą gminy 
jest zamek, który w XVII wieku został przebudowany 
na dwupiętrowy czworokątny budynek z dziedzińcem 
arkadowym. Tu znajduje się też mnóstwo dochow-
anych elementów wnętrz z XIX wieku. Pięknością 
i dobrym stanem może pochwalić się biblioteka  
z marmurowym kominkiem. Od 2000 roku w zamku na 
siedzibę Informační centrum Regionu Poodří /Centrum 
Informacyjne Regionu Doliny Odry/. W zamku można 
znaleźć zakwaterowanie i jest tu też możliwość przy-
gotowania wesel, różnych akcji towarzyskich, szkoleń 
oraz seminariów. 

Ciekawostką tej gminy jest Stacja do ratowania wol-
no żyjących zwierząt. Zbudowana została i zaczęła 
działać w październiku 1983 roku. Bardzo często 
organizowane są tutaj ekskursje szkolne, ale także 
zwykłe wycieczki rodzinne. Trwałym projektem stacji 
jest opieka nad sadem pierwotnych gatunków drzew 
owocowych, przede wszystkim jabłoni. 




