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Piotrówka 
- historia

Piotrówka powstała dość późno, 
dopiero w 1832 roku, dzięki 
uporczywości i działaniom 
ówczesnego pastora z Grodźca 
Petera Schikory, w miejscu 
częściowo wykarczowanego 
wiekowego lasu.

Zarówno nazwa i herb wioski 
nawiązują do imienia i nazwiska 
jej założyciela Piotra Schikory.



W języku czeskim brzmiała ona 
Petruv Hradec, czyli Piotrowy 
Gród, a w języku niemieckim 
Petersgrätz. W kolejnych latach 
nazwa wsi wielokrotnie się 
zmieniała. Ostatecznie w 1951 
roku nadano oficjalną polską 
nazwę Piotrówka.



Dzieje 
Piotrówki

Piotrówka to wyjątkowa wieś pod 
względem wyznaniowym i 
narodowościowym.

Pierwszymi mieszkańcami naszej wioski 
byli czescy emigranci z odłamu kościoła 
ewangelickiego, którzy do 1945 r. 
zachowali tożsamość narodową, 
odrębność religijną i kulturową. W tym 
samym czasie wioskę zamieszkiwali także 
Niemcy, którzy po II wojnie światowej 
przymusowo opuszczali wioskę, 
wyjeżdżając do Niemiec. Z kolei 
opuszczone domostwa zasiedlali 
przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, 
których zmuszono do opuszczania swoich 
domostw.



Izba pamięci- „Czesi, Niemcy, Kresowiacy i Ślązacy”

Społeczność 
Piotrówki 
kultywuje tradycje 
śląskie jak i 
kresowe, dlatego 
powstała Izba 
pamięci, która 
pozwoli zachować 
pamiątki dla 
przyszłych pokoleń.



Historia Piotrówki naszym bogactwem



Specyficzną cechą Piotrówki 
jest wielonarodowość i 
wielokulturowość. Do dziś 
dzień są tu pielęgnowane 
zarówno tradycje śląskie jak i 
kresowe.

Głównym celem 
realizowanych projektów jest 
ocalenie od zapomnienia 
pamięci o naszych 
przodkach, tradycji obrządku 
oraz tradycyjnej sztuki 
ludowego rękodzieła tak, aby 
móc przekazać tą wiedzę 
młodym pokoleniom. 

Izba pamięci



Izba historyczna



Zarówno Izba 
historyczna, jak i 
Izba pamięci 
zostały utworzone 
w pomieszczeniach 
budynku po byłym 
przedszkolu 
udostępnionym 
Stowarzyszeniu 
przez Gminę 
Jemielnicę.



Wszystkie nasze projekty 
odpowiadają na potrzebę 
integrowania się społeczności 
lokalnej poprzez aktywny udział 
w tworzeniu tych miejsc. 

Tak też powstała sala spotkań, w 
której odbywają się panele 
dyskusyjne, prelekcje 
tematyczne oraz różnego 
rodzaju wykłady czy spotkania.



„Mural kwiatowy
kontra babciny
ogródek” 

Z potrzeby poprawy elewacji
budynku oraz estetyki wokół
niego zrodził się pomysł na
realizację kolejnego projektu
„Mural kwiatowy kontra
babciny ogródek.” Połączenie
tradycji sadzenia, już dziś
mało znanych roślin i
kwiatów z nowoczesnymi
trendami upiększenia
terenów, wydaje się
najlepszym przykładem dla
młodego pokolenia, jak 
bardzo płynący czas zmienia
nasze otoczenie.
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