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Burshtyn – miasto dobrej energii



Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie o nazwie Nowa Wieś, która była częścią

domeny królewskiej, pochodzi z 1436 r. W 1556 r. miasto zostało przemianowane na

Bursztyn. Do rozwoju miasta najbardziej przyczynił się Hetman Koronny Mikołaj

Sieniawski, który w XVI wieku. Doprowadził do nadania miastu prawa magdeburskiego.

Instygator królewski Paweł Benoe przekształcił miasto w potężne centrum handlowe.

Na początku XVIII wieku obroty Bursztyna trzykrotnie przekroczyły obroty

Stanisławowa.

Fotografia przedstawia bursztyński rynek ; wszystkie budynki na placu

zbudowane są z kamienia. W centrum - budynek ratusza; po lewej - smukła wieża

kościoła z XVII wieku; po prawej stronie znajduje się greckokatolicki kościół

Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany w 1824 r. W mieście była rosyjska szkoła

parafialna. Ozdobą Bursztyna stał się zbudowany w 1820 r. pałac hrabiego Ignacego

Skarbka, który był centrum życia kulturalnego i edukacyjnego regionu. W pałacu

znajdowała się ogromna kolekcja wybitnych dzieł malarstwa, rzeźby, szkła

artystycznego, zebranych przez hrabiego Skarbka. Wokół pałacu, na powierzchni

prawie 7 hektarów, znajdował się park botaniczny z rzadkimi gatunkami drzew i

klombami, malowniczymi zbiornikami wodnymi i dużymi wolierami przeznaczonymi

dla ptaków egzotycznych. Na zaproszenie hrabiego Skarbka w Bursztynie w 1809 r.

mieszkał znany muzyk Franz Xaver Mozart, syn V.-A. Mozarta. Założył on pierwszą

świecką grupę chóralną w Bursztynie, a po 17 latach podobny zespół został stworzony

przez niego we Lwowie.











Dziedzictwo historyczno-

kulturowe

Pałac Skarbków-
Jabłonowskich

Cerkiew Podniesienia Krzyża 

Świętego

Kościoł

Świętej 

Trójcy

Cerkiew Wszystkich 

Świętych і św. 

Męczennika Josafata

Kaplica Cmentarna 

Skarbków-

Jabłonowskich

Cmentarz Żydowski



• Burszyńskie kolegium energetyki 

• Bursztyńskie kolegium Handlu i Gospodarki 

• 3 szkoły ogólnokształcące I-III stopnia

• Gimnazjum w Burshtynie

• Kompleks szkoleniowo-
wychowawczy

• 4 przedszkola

• Międzyszkolny zakład 
szkoleniowo-zawodowy

• szkoła muzyczna



Muzeum Historyczno-etnograficzne 
„Berehynia”

Dom Kultury im. T. Szewczenki

Pałac Kultury „Prometeusz”
Muzeum wyzwoleńczych walk 

regionu Galicji



Centralny Szpital 

Miejski w 

Burshtynie

Burshtyńskie Centrum Pierwszej Pomocy Medycznej i Sanitarnej



Centrum 

Rehabilitacji 

Społecznej i 

Psychologicznej dla 

Dzieci i Młodzieży z 

Ograniczeniami 

Funkcjonalnymi



Basen „Delfin”
Zespół obiektów 

sportowych





Trasa historyczno-kulturowa

Rozwój turystyki ornitologicznej na 

terenie Zalewu Burshtyńskiego



Festiwal pieśni i tańca „
«Bursztynowy 

Naszyjnik»

Rock-Festiwal«Energetyczna 
trąba powietrzna»

Etno-Festiwal
«Сяйво (Siajvo)»




