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Wycieczka Nový Jičín
Příbor 

Z miasta Nový Jičín wyruszamy przez Libhošť do celu 
naszej wycieczki, a mianowicie do miasta Příbor. 

Libhošť, to jedna z dzielnic miasta Nový Jičín, leżąca 
między Novym Jičínem a Příborem, w dolinie między 
stokami Libhošťské Hůrky i Břehy. Pierwsza notatka 
pisemna na temat  gminy Libhošť pochodzi z 1481 r.
Miasto Příbor jest jednym z najstarszych miast Mo-
raw Północno-Wschodnich. Pierwsze pisemne in-
formacje o nim pochodzą z 1251 roku. Rozpoście-
ra się na obu brzegach rzeki Lubiny. Z trzech stron 
lamuje je wspaniała sceneria przedgórza Beskidów 
z widokami na Štramberską Trubę /Trąbę Sztamber-
ską/, Hukvaldy i starosławny Radhošť /Radhoszcz/. 
Miasto ma wspaniałą bogatą historię. 

Příbor jest miejscem urodzenia i miejscem pracy wy-
bitnych osobistości, które je też wsławiły. Wraz ze 
swoją matką żył tu i uczęszczał do szkoły parafialnej
św. Jan Sarkander. W niższej szkole gimnazjalnej 
studiował tu a następnie przez jedenaście lat pra-
cował jako wikariusz, późniejszy arcybiskup Antonín 
Cyril Stojan. Tutaj właśnie urodził się też historyk, 
założyciel morawskiej topografii Řehoř Wolný, filozof
i działacz czeskiego Odrodzenia Narodowego Bo-
nifác Buzek, artysta plastyk František Juráň, pisarz 
Josef Kresta i inni. 

Najwybitniejszym wśród rodaków miasta Příbor jest 
bezsprzecznie Prof. Dr Sigmund Freud, światowej 
sławy lekarz, założyciel psychoanalizy. Tu w Příboře 
przeżył swe wczesne dzieciństwo. Znaleźć tu moż-
na jego dom rodzinny, a po prawej stronie frontu 
wschodniego jest umieszczona na nim brązowa ta-
blica pamiątkowa. W tym domu znajduje się muzeum 
z faktycznie unikalną ekspozycją, przedstawiającą 
Sigmunda Freuda jako miłośnika humoru, zbieracza 
dowcipów i autora wielu cytatów. 

Warto także zwiedzić Muzeum a pamětní síň Sig-
munda Freuda /Muzeum i sala pamięci Sigmunda 
Freuda/. Znajduje się tu stała wystawa, która zwied-
zającego oprowadzi po historii miasta Příbora, od 
jego założenia w 1251 roku przez Přemysla Otakara 
II aż po dni dzisiejsze. Od 1969 r. muzeum zostało 
wzbogacone o salę pamiątkową tutejszego rodaka 
Dr. Sigmunda Freuda, słynnego założyciela psycho-
analizy. 




