
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 2019 r. 

Styczeń 

Wystawy/Wernisaże Koncerty/Imprezy/Wydarzenia Szkolenia/Prelekcje/Konferencje Inne 

1) 15 stycznia 2019 r. –                

„100 patriotów” – wernisaż 

wystawy fotografii Pawła 

Okulowskiego, redaktora 

naczelnego portalu 

www.nowiny.pl. Wystawa 

jest pokłosiem projektu 

realizowanego przez 

fotografa przy wsparciu Anny 

Jegerskiej-Michalskiej.                    

To pierwsze wydarzenie                     

w ramach obchodów 10-lecia 

Agencji na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

2) 22 stycznia 2019 r. – 

wernisaż wystawy plakatów              

z występów i eventów 

Midraszowego Teatru 

Żydowskiego z Raciborza. 

 

3) 22 stycznia 2019 r. – 

kuratorskie zwiedzanie Izby 

Pamięci Żydów Raciborskich, 

która została otwarta w 

dawnej siedzibie Piastów                

11 grudnia 2018 r.                           

Po wystawie oprowadzał 

Robert Urbanowski, wnuk 

poznańskiego rabina, obecnie 

raciborzanin. To drugie 

wydarzenie w ramach 

obchodów 10-lecia Agencji 

na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. 

1) 10 stycznia 2019 r. – Msza św.                   

w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza 

Becketa w intencji ojczyzny oraz 

funkcjonariuszy i pracowników 

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z 

siedzibą w Raciborzu. 

 

2) 14 stycznia 2019 r. – uroczyste 

obchody Dnia Babci i Dziadka, które 

zorganizowali Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu i Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

3) 17 stycznia 2019 r. –                           

„Nie przychodzę, żeby zatracać” 

(Oz.11,9), czyli XXII Dzień Judaizmu 

w Kościele katolickim w Polsce. 

Wydarzenie odbyło się w kaplicy 

zamkowej pw. św. Tomasza Becketa. 

 

4) 18 stycznia 2019 r. – spotkanie 

autorskie uczniów Liceum Plastycznego 

z Raciborza z fotografem - Pawłem 

Okulowskim, autorem wystawy                        

pt. „100 patriotów”. 

 

5) 22 stycznia 2019 r. – II rocznica 

powstania Midraszowego Teatru 

Żydowskiego z Raciborza. 

 

6) 22 stycznia 2019 r. – minirecital 

pieśni żydowskich w języku hebrajskim 

i jidysz z okazji II rocznicy powstania 

Midraszowego Teatru Żydowskiego                  

1) 9 stycznia 2019 r. – Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i 

Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku. Organizatorzy: Powiat 

Raciborski oraz Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku. 

 

2) 10 stycznia 2019 r. – spotkanie 

robocze w celu podjęcia dyskusji nad 

stworzeniem nowej oferty turystycznej                  

z uwzględnieniem Zamku Piastowskiego 

oraz innych atrakcyjnych miejsc 

Raciborza. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele: samorządu, środowisk 

twórczych, mediów oraz przedsiębiorców 

służących głosem doradczym. 

 

3) 19 stycznia 2019 r. – konferencja 

szkoleniowa dla trenerów Piłki Nożnej. 

Organizatorzy: Podokręg Racibórz 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Instytut 

Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ                      

w Raciborzu, Klub Sportowy Unia 

Racibórz. Współorganizator: Agencja 

Promocji Ziemi Raciborskiej                                  

i Wspierania Przedsiębiorczości                           

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

 

 

4) 21 stycznia 2019 r. – szkolenie 

zorganizowane przez firmę prywatną. 

1) 3 stycznia 2019 r. – 

ogłoszenie piątego 

przetargu ustnego 

nieograniczonego na 

oddanie w najem lokalu 

użytkowego                                         

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem 

warunków, określonych                 

w przepisach odrębnych. 

 

2) 3 stycznia 2019 r. – 

Robert Urbanowski                                   

z Midraszowego Teatru 

Żydowskiego z Raciborza 

udzielił wywiadu dla 

Tygodnika „Gość 

Niedzielny”.  

 

3) 6 stycznia 2019 r. -                

w święto Trzech Króli 

można było zwiedzać 

Zamek Piastowski                   

od 10.00 do 18.00. 

 

4) 9 stycznia 2019 r. – 

Starosta Raciborski - 

Grzegorz Swoboda spotkał 

się z dyrekcją                                        

i pracownikami Agencji 

Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości                            



 z Raciborza w wykonaniu Yulii i Nikity 

Peterson. 

 

7) 24 stycznia 2019 r. – spotkanie dla 

uczestników pielgrzymki do Ziemi 

Świętej, organizowanej przez Biuro 

Turystyczne ORINOKO Art & Travel               

z Raciborza. 

 

8) 25 – 26 stycznia 2019 r. –                           

Zlot  Browarów Rzemieślniczych. 

Organizatorem dwudniowej imprezy 

byli: FT Event, Craft Fest - Festiwal 

Piwa oraz Zamek Piastowski. 

 

9) 27 stycznia 2019 r. – 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o 

Ofiarach Holokaustu w kinie „Bałtyk” 

w Raciborzu. W wydarzeniu wziął 

udział Robert Urbanowski z 

Midraszowego Teatru Żydowskiego z 

Raciborza, który wygłosił krótkie 

prelekcje przed dwoma filmami: „Kto 

napisze naszą historię” oraz „Lista 

Schindlera”. 

 

10) 30 stycznia 2019 r. – uroczystość 

wręczenia aktów nadania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

5) 23 stycznia 2019 r. – Gala 

Zakończenia Działaj Lokalnie X 2018, 

zorganizowana przez Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych CRIS. 

 

6) 31 stycznia 2019 r. – szkolenie dla rad 

miejskich na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. 

na Zamku Piastowskim                          

w Raciborzu. 

 

5) 13 stycznia 2019 r. – 

„Tu byli Żydzi” – artykuł o 

Izbie Pamięci Żydów 

Raciborskich ukazał się w 

tygodniku „Gość 

Niedzielny”, Rok XCVI, 

Nr 2/1298. 

 

6) 30 stycznia 2019 r. –                  

do obiegu wprowadzona 

została okazjonalna 

pieczątka z okazji 

obchodów 10-lecia Agencji 

na Zamku Piastowskim                     

w Raciborzu. 

 

7) Styczeń 2019 r. – 

Grudzień 2019 r. – przez 

cały rok Zamek Piastowski 

w Raciborzu zapraszał 

zarówno dzieci, młodzież 

jak i osoby dorosłe do 

udziału w warsztatach. 
 

8) Styczeń 2019 r. – 

Grudzień 2019 r. – próby, 

przygotowujące do 

występów – Midraszowy 

Teatr Żydowski                                        

z Raciborza (każda środa). 

 

9) Styczeń 2019 r. – 

Grudzień 2019 r. – próby, 

przygotowujące do 

występów – Zamkowa 



Grupa Teatralna (każdy 

czwartek). 

 

10) Styczeń 2019 r. – 

wynajem pomieszczeń na 

czas nieokreślony na 

ostatniej kondygnacji w 

domu książęcym na Zamku 

Piastowskim przez firmę 

prywatną. 

Luty 

1) 26 lutego 2019 r. – 

„Utkane z myśli - blisko 

siebie” – finisaż wystawy 

kolaży oraz instalacji Edyty 

Reichel (mieszkanki Powiatu 

Raciborskiego), dla których 

inspirację stanowią wiersze 

autorstwa Joachima 

Marczinskiego. 

 

2) Luty 2019 r. – wystawa 

plakatów z występów                                 

i eventów Midraszowego 

Teatru Żydowskiego                                

z Raciborza. 

1) 3 lutego 2019 r. – „Janusz 

Prusinowski Kompania” – koncert z 

elementami potańcówki. To trzecie 

wydarzenie w ramach 10-lecia Agencji 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

2) 8 lutego 2019 r. – Msza św.                           

w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza 

Becketa za uczniów i nauczycieli 

Diecezjalnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

3) 11 – 15 lutego 2019 r. – Kurs Dj'ski, 

czyli Electronic DJ School. 

 

4) 14 lutego 2019 r. – bal 

walentynkowy dla podopiecznych 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

raciborskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej. 

 

5) 19 lutego 2019 r. – „Leczenie, 

żywienie i pielęgnacja kotów” – 

spotkanie z lekarzem weterynarii w 

ramach akcji Ferie Zimowe 2019 na 

Zamku Piastowskim. 

 

6) 19 lutego 2019 r. – warsztaty 

1) 4 lutego 2019 r. – spotkanie 

podsumowujące „Festiwal Perspektyw 

2018” – imprezy, podczas której 

uczniowie mogą w atrakcyjny sposób 

zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych 

przez Powiat Raciborski. 

 

2) 26 lutego 2019 r. – nieoficjalne, 

robocze spotkanie dotyczące Dni 

Raciborza 2019. 

 

1) 11 lutego 2019 r. –        

24 lutego 2019 r. – przez 

cały okres zimowych ferii 

Zamek Piastowski i kaplicę 

można było zwiedzać 

bezpłatnie. 

 

2) 14 lutego 2019 r. –  

piąty przetarg ustny 

nieograniczony na oddanie 

w najem lokalu 

użytkowego                                            

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem 

warunków, określonych                

w przepisach odrębnych. 

Licytacja się odbyła, w 

której wziął udział jeden 

oferent. 

 

3) 14 lutego 2019 r. – 

uczestnicy Gry Miejskiej 

po Raciborzu, 

zorganizowanej przez 

Szkołę Podstawową nr 18 

w Raciborzu zwiedzili 



plastyczne – zabawki dla kota w ramach 

akcji Ferie Zimowe 2019 na Zamku 

Piastowskim. 

 

7) 19 lutego 2019 r. – „Jak znalazłem 

Findusa” – premiera spektaklu w 

wykonaniu Midraszowego Teatru 

Żydowskiego z Raciborza w ramach 

akcji Ferie Zimowe 2019 na Zamku 

Piastowskim.  

 

8) 23 lutego 2019 r. – trening otwarty z 

pokazem walki w różnych formacjach: 

walka 1x1, 2x2 i bardzo widowiskowa 

walka 5x5 oraz wystawa strojów i 

uzbrojenia, czyli spotkanie z 

„DRENGAMI ZNAD GÓRNEJ 

ODRY” w ramach akcji Ferie Zimowe 

2019 na Zamku Piastowskim. 

 

9) 28 lutego 2019 r. –„Blues Combo” 

koncert Jimmy Burns’ Birthday Party. 

Przed publicznością wystąpili: Jimmy 

Burns (USA) & Guitar Mark (Polska). 

Organizatorem wydarzenia był Son 

House Gospel BluesSociety a 

współorganizatorem Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej. 

Zamek Piastowski. 

 

4) 20 lutego 2019 r. – 

spotkanie dyrekcji Zamku 

Piastowskiego z 

przedstawicielem Firmy 

„ARCHIDOM Bernard 

Łopacz” z Raciborza w 

sprawie wykonania 

podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych na 

scenie w sali 

konferencyjnej w domu 

książęcym w dawnej 

siedzibie Piastów. 

 

5) 22 lutego 2019 r. – 

uczestnicy Gry Miejskiej 

po Raciborzu, 

zorganizowanej przez 

Szkołę Podstawową nr 18 

w Raciborzu zwiedzili 

Zamek Piastowski. 

 

6) 23 lutego 2019 r. – 

impreza z okazji                            

40. rocznicy urodzin                             

w pomieszczeniach 

Restauracji Zamkowej. 

Wynajem przez osoby 

prywatne z Raciborza. 

 

7) 25 lutego 2019 r. – 

ogłoszenie o naborze na 

wolne stanowisko 

urzędnicze ds. 

administracyjnych i 

organizacji imprez 



kulturalnych. 

 

8) 26 lutego 2019 r. – 

unieważnienie 

postępowania na oddanie w 

najem lokalu użytkowego z 

przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem 

warunków, określonych w 

przepisach odrębnych. 

Uzasadnienie faktyczne: 

przed przystąpieniem do 

przetargu uczestnik 

przedłożył dokument 

potwierdzający wpłatę 

wadium jako osoba 

fizyczna, zaś do przetargu 

przystąpiła osoba prawna, 

której  uczestnik jest 

wspólnikiem. Zgodnie z 

odpisem z KRS- u, zakres 

działalności osoby prawnej 

nie obejmuje działalności 

będącej przedmiotem 

przetargu. 

 

9) 26 lutego 2019 r. – 

Prezydent Raciborza 

podpisał zarządzie w 

sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań 

publicznych w dziedzinie 

kultury, objętych 

„Programem współpracy 

Miasta Racibórz z 



organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok”. 

Pieniądze otrzymali m. in.: 

Stowarzyszenie 

Midraszowy Teatr 

Żydowski - Festiwal 

Kultury Żydowskiej w 

Raciborzu 17.500 zł oraz 

Fundacja F-XXI - 

„Zabytkowo i klockowo. 

Zamek Piastowski w 

Raciborzu”.                       

Warsztaty dziedzictwa 

architektonicznego miasta 

Racibórz dla dzieci                     

3.200 zł. 

Marzec 

1) 12 marca 2019 r. –                     

„Dla Ciebie zginął żołnierz, 

strażak, policjant, a dla mnie 

tata” – wernisaż wystawy dla 

komendantów służb 

mundurowych działających 

na terenie Raciborza. 

Wystawa to kampania 

społeczna, która ruszyła w 

listopadzie 2017 roku. 

Częścią kampanii jest 

wystawa „Dla Ciebie zginął 

żołnierz, strażak, policjant, a 

dla mnie tata”. 

Organizatorzy: Fundacja 

Dorastaj z Nami i Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

2) 18 marca 2019 r. – 

1) 1 marca 2019 r. - jubileusz 25-lecia 

raciborskiej GERMANISTYKI. 

Organizatorzy: Instytut Neofilologii 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu oraz 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców Województwa Śląskiego. 

 

 

2) 3 marca 2019 r. – I Forum Seniora 

na Zamku Piastowskim. Spotkanie 

zapoznawczo-integracyjne adresowane 

było do grup i stowarzyszeń 

zrzeszających seniorów z terenu 

powiatu raciborskiego. Organizatorzy: 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej                         

i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz 

Zamkowa Grupa Teatralna. 

1) 7 marca 2019 r. – „Administracja 

oświatowa wobec współczesnych 

zagrożeń występujących w szkole” –                          

I  Seminarium Prawa Oświatowego 

Organizatorami seminarium byli: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Raciborzu, Kuratorium Oświaty w 

Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w 

Raciborzu a współorganizatorem Agencja 

Promocji Ziemi Raciborskiej i 

Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

2) 14 marca 2019 r. – spotkanie 

informacyjno-promocyjne dla rolników  

w Raciborzu. Organizatorzy: Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa - Biuro Powiatowe w 

Raciborzu oraz Powiat Raciborski. 

1) 9 marca 2019 r. – pokaz 

towarów przygotowany 

przez firmę Betterday                 

sp. z o.o. z Poznania. 

 

2) 11 marca – 5 kwietnia 

2019 r. – uczniowie                         

(4 osoby) Zespołu Szkół 

Ekonomicznych                                      

w Raciborzu wzięli udział                  

w praktykach na Zamku 

Piastowskim. 

 

3) 15 marca 2019 r. – 

ogłoszenie szóstego 

przetargu ustnego 

nieograniczonego na 

oddanie w najem lokalu 

użytkowego                                         



inauguracja wystawy 

„REBRANDING” – 

Elementy identyfikacji 

wizualnej i promocji Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu, 

przygotowanej przez 

mieszkankę Powiatu 

Raciborskiego – Magdalenę 

Mandrysz. 

 

3) 30 marca 2019 r. – 

wernisaż wystawy prac 

raciborzanina Marcina 

Rychłego, promujących 

raciborskie festiwale 

średniowieczne począwszy 

od trzeciej edycji                                   

z 2011 roku. 

 

4) 30 marca 2019 r. – „Izba 

Średniowieczna” – otwarcie 

nowej - stałej ekspozycji 

poświęconej w całości 

raciborskiemu 

Stowarzyszeniu „Drengowie 

Znad Górnej Odry”. 

 

 

 

 

3) 8 marca 2019 r. – III Raciborskie       

Dni Urody na Zamku Piastowskim. 

Organizator: Województwo Śląskie / 

Centrum Kształcenia Zawodowego             

i Ustawicznego Województwa 

Śląskiego w Raciborzu (Medyczna 

Szkoła Policealna Województwa 

Śląskiego. Szkoła Policealna 

Województwa Śląskiego Dla 

Dorosłych). 

 

4) 10 marca 2019 r. – „Zakochaj się   

w Polsce”. Tomasz Bednarek odwiedza 

różne miasta i miejscowości. Tym 

razem odwiedził Racibórz - jedno z 

najstarszych miast na Górnym Śląsku. 

Program można było zobaczyć na 

antenie TVP 1. Pokazana została m. in. 

kaplica zamkowa pw. św. Tomasza 

Becketa, nazywana perłą śląskiego 

gotyku. 

 

5) 12 marca 2019 r. – spotkanie Ewy 

Lewandowskiej i dyrekcji Zamku 

Piastowskiego, w ramach akcji                           

i wystawy pt. „Dla Ciebie zginął 

żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie 

tata”, którą przygotowali Fundacja 

Dorastaj z Nami i Zamek Piastowski                  

w Raciborzu. 

 

6) 15 – 17 marca 2019 r. – „Polska 

zobacz więcej - weekend za pół ceny”. 

Szósta edycja akcji organizowanej przez 

Polską Organizację Turystyczną. Do 

akcji, po raz czwarty włączył się Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

Współorganizator: Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

3) 14 marca 2019 r. – spotkanie                               

z Witoldem Gadowskim na Zamku 

Piastowskim - publicystą, autorem 

książek i krytykiem. Spotkanie 

zorganizowali: Księgarnia „Sowa”          

z Raciborza oraz Klub Gazety Polskiej. 

 

4) 18 marca 2018 r. – posiedzenie 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                     

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

5) 21 marca 2019 r. – „Na tropie 

uprzedzeń. Nie dla mowy nienawiści!” 

Spotkanie z Agatą Wierny i Justyną 

Wrzalik - autorkami wyjątkowego 

projektu, który z wielkim powodzeniem 

realizowany jest w wielu szkołach. 

Inicjatorką a zarazem gospodynią 

spotkania była Gabriela Lenartowicz, 

posłanka na Sejm RP. 

 

 

 

 

6) 26 marca 2019 r. – program „Czyste 

Powietrze” – spotkanie z Adamem 

Lewandowskim - wiceprezesem 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej                     

w Katowicach. Organizatorem spotkania 

był Prezydent Miasta Racibórz – Dariusz 

Polowy a współorganizatorem Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem 

warunków, określonych                 

w przepisach odrębnych. 

 

4) 19 marca 2019 r. – 

wyjazd dyrekcji Zamku 

Piastowskiego do Mosznej 

na zamek na spotkanie 

organizacyjno-

informacyjne adresowane 

do Punktów Informacji 

Turystycznej. 

 

5) 21 marca 2019 r. – 

uczestnicy 49 Rajdu 

Powitanie Wiosny dla 

dzieci i młodzieży – 

„Marzanna 2019” dotarli  

na Zamek Piastowski. 

 

6) 25 marca 2019 r. – 

ogłoszenie wyników 

naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze                   

ds. administracyjnych                    

i organizacji imprez 

kulturalnych. 

 

7) 26 marca 2019 r. – 

studenci kierunku 

Turystyka i Rekreacja z 

PWSZ w Raciborzu na 

zajęciach na Zamku 

Piastowskim.  

Zajęcia poprowadził 



7) 18 marca 2019 r. – „Era zmian – 

podstawy makijażu, technik 

konturowania, makijażu wieczorowego 

i innych ciekawostek”. Wydarzenie 

zostało zorganizowane przez Liderki 

Ery Nowych Kobiet by Joanna 

Przetakiewicz a współorganizatorem 

był Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

8) 19 marca 2019 r. – rekolekcje 

wielkopostne w kaplicy zamkowej                             

pw. św. Tomasza Becketa dla uczniów         

i nauczycieli Diecezjalnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

9) 20 marca 2019 r. – „Przebudzenie - 

Obudź się z nami na wiosnę!”. 

Wydarzenie zostało zorganizowane 

przez Liderki Ery Nowych Kobiet – 

Jadźka i Ewcia by Joanna Przetakiewicz 

a współorganizatorem był Zamek 

Piastowski w Raciborzu. Prelekcje 

wygłosili: Fryderyk Karzełek – 

przedsiębiorca i multimilioner, Adam 

Krzyżanowski – właściciel firmy 

LuckyMind – consulting, dr inż. Sabina 

Musioł – Dyrektor Centrum Biznesu, 

Innowacji i Nowoczesnych Technologii 

w Raciborzu oraz Anna Jadwiga Cieśla 

– przedsiębiorca. 

 

 

 

 

10) 25 marca 2019 r. – „Koncert 

Wiosenny” w wykonaniu uczniów                      

i nauczycieli Raciborskiego Ogniska 

Muzycznego. 

7) 26 marca 2019 r. – nieoficjalne, 

robocze spotkanie dotyczące Dni 

Raciborza 2019. 

 

8) 28 marca 2019 r. – spotkanie z 

dyrektorami szkół ponadpodstawowych                  

i ponadgimnazjalnych, zorganizowane 

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Delegatura w Rybniku. 

 

9) 29 marca 2019 r. – próba przed 

konferencją „Dziecko w zawieszeniu”, 

która zorganizowana była przez 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 

„Przyjazny Dom” oraz Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Grzegorz Wawoczny. 

 

8) 27 marca 2019 r. – 

spotkanie dyrekcji Zamku 

Piastowskiego ze starostą 

raciborskim – Grzegorzem 

Swobodą dotyczące 

zagospodarowania w 

przyszłości budynku 

słodowni – jednego                             

z elementów Zamku 

Piastowskiego                                

w Raciborzu. 

 

9) 29 – 31 marca 2019 r. – 

25. Międzynarodowe Targi 

Turystyki GLOBalnie                 

w Katowicach.                                   

W wydarzeniu wzięli 

udział dyrekcja                                  

i pracownicy Zamku 

Piastowskiego. 

 

 

10) 29 marca 2019 r. – 

szósty przetarg ustny 

nieograniczony na oddanie 

w najem lokalu 

użytkowego                                            

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem 

warunków, określonych                

w przepisach odrębnych. 

Licytacja się odbyła, w 

której wziął udział jeden 

oferent. 



Kwiecień 

1) 12 kwietnia 2019 r. – 

„Izba Tradycji Śląskiego 

Więziennictwa” – jedyna                  

w Polsce tak wszechstronna 

wystawa o więziennictwie 

wzbogaciła się o nowe 

eksponaty. 

 

2) 17 kwietnia 2019 r. – 

otwarcie wystawy prac 

dyplomowych studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej na kierunku 

Architektura. 

 

3) 30 kwietnia 2019 r. – 

„REBRANDING” – finisaż 

wystawy. Ekspozycja to 

projekt dyplomowy 

identyfikacji Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu, 

autorstwa mieszkanki 

powiatu raciborskiego – 

Magdaleny Mandrysz. 

 

4) 30 kwietnia 2019 r. – 

„PLASTIK” – finisaż 

wystawy form wizualnych 

autorstwa uczniów 

Technikum nr 1 im. Księżnej 

Eufemii Raciborskiej 

kształcących się w zawodzie 

technik organizacji reklamy. 

1) 1 kwietnia 2019 r. – pokaz filmów 

„RunCamino” oraz „Chasing the 

Breath” połączony ze spotkaniem z 

Robertem Celińskim, bohaterem obu 

wspomnianych produkcji. Blok 

południowy adresowany był do uczniów 

klas III gimnazjum oraz 8 klas szkoły 

podstawowej i nauczycieli szkół 

powiatu raciborskiego, natomiast 

popołudniowy blok adresowany był dla 

wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców powiatu. Organizatorami 

spotkania byli: Diecezjalne Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu i Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

2) 2 kwietnia 2019 r. – kaplica 

zamkowa pw. św. Tomasza Becketa 

została podświetlona na niebieski kolor, 

z okazji przypadającego w tym dniu 

Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu. Podświetlenie przygotował 

Łukasz Kuschnik - pszczelarz z duszą 

artysty z Krzyżanowic. 

 

3) 3 kwietnia 2019 r. – w Punkcie 

Informacji Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu została 

umieszczona przez Bartłomieja Płaczka 

(ucznia pierwszej klasy liceum w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu) skrzynka Geocaching. 

Umiejscowienie skrzynki w tym 

miejscu to realizacja projektu 

edukacyjnego o nazwie „Geościeżki 

miasta Racibórz”, opartego o 

międzynarodową grę terenową 

Geocaching, który realizuje Bartłomiej 

1) 2 kwietnia 2019 r. – „Dziecko w 

zawieszeniu” – konferencja 

zorganizowana przez Stowarzyszenie 

Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Patronat honorowy nad 

konferencją objął Starosta Raciborski -

Grzegorz Swoboda. 

 

2) 3 kwietnia 2019 r. – szkolenie 

zorganizowane przez firmę prywatną. 

 

3) 17 kwietnia 2019 r. – „Przebudzenie 

vol. 2 - Nowa energia!” Wydarzenie 

zostało zorganizowane przez Liderki Ery 

Nowych Kobiet – Jadźka i Ewcia by 

Joanna Przetakiewicz a 

współorganizatorem był Zamek 

Piastowski w Raciborzu. Prelekcje 

wygłosili: Anna Jadwiga Cieśla czyli 

Jadźka - przedsiębiorca, blogerka, 

Ewelina Cynar czyli Ewcia - 

przedsiębiorca, blogerka, mgr Patrycja 

Szewczyk-Nagietowicz - absolwentka 

dietetyki na Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym oraz  Uniwersytecie 

Medycznym w Białymstoku, Patrycja 

Chomiczewska - przedsiębiorca, 

sportowiec, trener mentalny, 

nauczycielka jogi i pływania, autorka 

książek, blogerka, Magda Kopel - od lat 

związana ze sportem, z wykształcenia 

prawnik i specjalista ds. żywienia z 

zakresu dietetyki klinicznej.   

 

4) 17 kwietnia 2019 r. – robocze 

spotkanie dyrekcji Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu z przedstawicielami służb 

1) 1 kwietnia 2019 r. – 

zamek przechodzi na czas 

letni. Punkt Informacji 

Turystycznej i zamek 

czynny od 1 kwietnia do     

30 września codziennie                 

od 10.00 do 18.00,                

w weekendy i święta                 

od 10.00 do 18.00. 

 

 

2) 4 – 5 kwietnia 2019 r. – 

szkolenie wyjazdowe dla 

dyrektorów (w szkoleniu 

wziął udział dyrektor ZP). 

3) 17 kwietnia 2019 r. – 

bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań w 

wieku 50-69 lat na 

dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

 

4) 19 kwietnia 2019 r. – 

doroczne święto Pamiątki 

śmierci Jezusa Chrystusa – 

nabożeństwo dla Świadków 

Jehowy. 

 

5) 22 kwietnia 2019 r. –                    

w drugi dzień Świąt 

Wielkanocy można było          

od 10.00 do 18.00 zwiedzać 

zamek i kaplicę. 

 

6) 23 kwietnia 2019 r. – 

Christopher Haider – 

wiceburmistrz Aschach an 

der Donau oraz komendant 



Płaczek. W roku szkolnym 2018/2019 

został stypendystą programu „Śląskie, 

Inwestujemy w Talenty”. 

 

4) 3 kwietnia 2019 r. – próba 

czepkowania studentów I roku 

pielęgniarstwa Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

 

5) 4 kwietnia 2019 r. – próba 

czepkowania studentów I roku 

pielęgniarstwa Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

 

6) 8 kwietnia 2019 r. – próba 

czepkowania studentów I roku 

pielęgniarstwa Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

 

7) 9 kwietnia 2019 r. – uroczyste 

obchody z okazji 10. rocznicy 

powstania Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

8) 9 kwietnia 2019 r. – prelekcja na 

temat historii dawnej siedziby Piastów 

od czasów najdawniejszych po czasy 

współczesne, którą wygłosiła dyrektor 

Zamku Piastowskiego – Mariola 

Jakacka, w ramach uroczystych 

obchodów z okazji 10. rocznicy 

powstania Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

mundurowych z okazji Dni Raciborza 

2019. 

 

5) 18 kwietnia 2019 r. – spotkanie 

„Zamek Śląskoostrawski” (CZ) z 

„Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i 

Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu“ (PL), czyli 

spotkanie potencjalnych partnerów w 

sprawie przygotowania mikroprojektu. 

 

6) 25 kwietnia 2019 r. – śniadanie 

biznesowe dla przedsiębiorców, 

samorządowców oraz przedstawicieli 

instytucji wspierających biznes z 

Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego. 

Straży Pożarnej – Franz 

Paschinger z kraju 

związkowego w Górnej 

Austrii zwiedzili z 

przewodnikiem Zamek 

Piastowski i kaplicę 

zamkową pw. św. Tomasza 

Becketa. Goście przyjechali 

z wizytą do Gminy 

Krzyżanowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) 9 kwietnia 2019 r. – koncert w 

wykonaniu Trio Stroikowego 

„Canzonetta” w składzie: Joanna Kania 

- klarnet, Paweł Szklarski - fagot oraz 

Marek Ludwik - obój” w ramach 

uroczystych obchodów z okazji 10. 

rocznicy powstania Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

 

10) 10 kwietnia 2019 r. – uroczyste 

czepkowanie studentów I roku 

pielęgniarstwa Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

11) 12 kwietnia 2019 r. – „Obrona 

przeciwlotnicza okolic Raciborza oraz 

Górnego Śląska w okresie II wojny 

światowej” – wykład wygłosił Tomasz 

Zamysłowski. Organizatorzy: Zamek 

Piastowski w Raciborzu oraz 

Stowarzyszenie „Odra 1945”                             

z Raciborza. 

 

12) 12 kwietnia 2019 r. – spotkanie 

dyrekcji Zamku Piastowskiego                           

z Agnieszką Olczyk – Kierownik 

Oddziału Terenowego Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa w Katowicach. 

 

13) 17 kwietnia 2019 r. – uroczyste 

wręczenie dyplomów absolwentom 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej na kierunku Architektura. 

 

14) 24 kwietnia 2019 r. – Msza św.                         

w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza 



Becketa „Pamięci Funkcjonariuszy 

Straży Granicznej, Żołnierzy i Oficerów 

Korpusu Ochrony Pogranicza 

Zamordowanych w 1940 Roku przez 

NKWD”. Mszę św. odprawił kapelan 

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z 

siedzibą w Raciborzu. 

 

 

15) 25 kwietnia 2019 r. –                    

„Konkurs Młodego Muzyka” –                          

w dawnej siedzibie Piastów wystąpili 

uczniowie oraz nauczyciele 

Raciborskiego Ogniska Muzycznego. 

16) 27 kwietnia 2019 r. – Msza św. 

dziękczynna w kaplicy zamkowej pw. 

św. Tomasza Becketa za uczestników 

pielgrzymki do Ziemi Świętej, 

zorganizowanej przez biura podróży 

„ORINOKO Art & Travel” w 

Raciborzu połączona z pokazem 

slajdów Rafała Solińskiego z 

pielgrzymki do Ziemi Świętej, czyli                 

z wyprawy do Izraela i Palestyny. 

 

17) 30 kwietnia 2019 r. – pożegnanie 

klas maturalnych – uczniów Centrum 

Kształcenia Zawodowego                        

i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu. 

Maj 

1) 6 maja 2019 r. – odbiór 

eksponatów użyczonych 

przez raciborzankę – Teresę 

Okaj, które tworzyły na 

Zamku Piastowskim wystawę 

stałą pt. „W dawnym śląskim 

(raciborskim) domu”. 

 

1) 1 maja 2018 r. – inauguracja 22. 

sezonu motocyklowego. Wydarzenie 

zorganizowali: Grupa SRC Motocykle 

Racibórz, Powiat Raciborski, Komenda 

Powiatowa Policji w Raciborzu, Studio 

Rzemiosł Cyfrowych oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

1) 15 maja 2019 r. – „Zdrowie publiczne 

w Polsce 1919-2019. 100 lat służb 

sanitarnych w Polsce” – uroczystość 

zorganizował Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Raciborzu. 

Patronat nad konferencją objęli: Powiat 

Raciborski, Miasto Racibórz oraz Śląski 

Oddział Straży Granicznej im. nadkom. 

1) 13 maja 2019 r. – 

przegląd gwarancyjny 

dotyczący zadania pn.: 

„Remont i odtworzenie 

wnętrz kaplicy na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu” 

etap II. 

 



2) 14 maja 2019 r. – 

„DEBIUT” – wernisaż 

wystawy prac uczniów                   

III klasy Liceum 

Plastycznego, wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1      

w Raciborzu. 

 

3) 15 maja 2019 r. – 

„Powiatowa Stacja Sanitarno 

– Epidemiologiczna                       

w Raciborzu sprzed lat…” – 

otwarcie wystawy z okazji 

konferencji pt. „Zdrowie 

publiczne w Polsce                   

1919-2019. 100 lat służb 

sanitarnych w Polsce”, która 

odbyła się na Zamku 

Piastowskim. 

 

4) 29 maja 2019 r. – 

„Technologia komputerowa 

w sztuce” („IT in arts”) – 

otwarcie wystawy prac 

Natalii Grzeszatej, która to 

wystawa była częścią 

wydarzenia Przebudzenie             

vol. 3 – „Kobieta z pasją”, 

zorganizowanej przez Liderki 

Ery Nowych Kobiet w 

Raciborzu. 

 

5) 31 maja 2019 r. – 

„dyplomy 2019” – finisaż 

wystawy prac dyplomowych 

zrealizowanych pod 

kierunkiem mgr. Michała 

2) 10 maja 2019 r. – Msza św. 

dziękczynna w kaplicy zamkowej pw. 

św. Tomasza Becketa w intencji 

strażaków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej                              

w Raciborzu. 

 

3) 10 maja 2019 r. – „Dzień Strażaka” 

– uroczyści zorganizowała Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu. 

 

4) 17 maja 2019 r. – koncert w kaplicy 

zamkowej pw. św. Tomasza Becketa 

Żeńskiej Orkiestry Kameralnej pod 

batutą Henryka Krótkiego                                 

z Raciborskiego Centrum Kultury.  

 

5) 18 – 19 maja 2019 r. – Zlot Food 

Trucków połączony z Festiwalem 

Burgerów na Zamku Piastowskim. 

 

6) 20 maja 2019 r. – „Koncert z okazji                               

Dnia Mamy i Taty”, który zorganizował 

Młodzieżowy Dom Kultury                                 

w Raciborzu. Wydarzenie odbyło się               

w ramach 12. Metropolitalnego Święta 

Rodziny.   

 

7) 21 maja 2019 r. – Msza św. 

dziękczynna w kaplicy zamkowej pw. 

św. Tomasza Becketa w intencji 

ojczyzny oraz funkcjonariuszy i 

pracowników Śląskiego Oddziału 

Straży Granicznej im. nadkom. Józefa 

Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, z 

okazji XXVIII rocznicy powstania 

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.             

Józefa Bocheńskiego z siedzibą w 

Raciborzu. 

 

2) 29 maja 2019 r. – robocze spotkanie 

dyrekcji Zamku Piastowskiego w 

Raciborzu z przedstawicielami 

Raciborskiego Centrum Kultury z okazji 

Dni Raciborza 2019. 

 

 

2) 14 maja 2019 r. – oferta 

warsztatów 

przygotowanych przez 

Zamek Piastowski 

wzbogaciła się o nowe 

warsztaty edukacyjno – 

plastyczne, połączone z 

elementami historii i magii. 

W trakcie zajęć uczestnicy 

tworzą magiczną mapę z 

tajemniczym przejściem 

pod rzeką Odrą z ukrytymi 

po drodze skarbami. 

Przejście to zaczynało się 

przy zamkowej baszcie, a 

kończyło w kościele 

dominikanek pw. Św. 

Ducha, czyli w obecnym 

raciborskim Muzeum. 

 

3) 25 maja 2019 r. – 

warsztaty kaligrafii                      

w ramach I edycji 

Festiwalu Kultury 

Żydowskiej „KUGEL”. 

 

4) 25 maja 2019 r. – 

warsztaty ceramiki w 

ramach I edycji Festiwalu 

Kultury Żydowskiej 

„KUGEL”. 

 

5) 25 maja 2019 r. – 

warsztaty kulinarne w 

ramach I edycji Festiwalu 

Kultury Żydowskiej 

„KUGEL”. 

 



Sitka w pracowni grafiki                  

i dr Gabrieli Habrom-Rokosz 

powstałych w pracowni 

fotografii artystycznej i filmu, 

w raciborskim Liceum 

Plastycznym, wchodzącego                        

w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1      

w Raciborzu. 

 

6) Maj 2019 r. – „Dzielni 

Strażacy” – wystawa prac 

dzieci i młodzieży z                         

IV Powiatowego Konkursu 

Plastycznego, 

zorganizowanego przez 

Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu. 

8) 23 maja 2019 r. – koncert chóru 

żeńskiego „VIVO” z Raciborza w 

kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza 

Becketa w ramach cyklu „Musica 

cantuaris”.  

 

9) 25 maja 2019 r. –  

I edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej 

„KUGEL”. Organizator: Midraszowy 

Teatr Żydowski, Partner: Zamek 

Piastowski w Raciborzu, Patronat 

honorowy: Prezydent Miasta Racibórz                

i Starosta Raciborski. 

 

10) 25 maja 2019 r. – monodram 

„Parasol” w ramach I edycji Festiwalu 

Kultury Żydowskiej „KUGEL”. 

 

11) 25 maja 2019 r. – „W Krainie 

Sefarad” – koncert pieśni sefardyjskich 

w wykonaniu Anny Riveiro oraz 

Marcina Davida Króla w ramach                        

I edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej 

„KUGEL”. 

 

12) 25 maja 2019 r. – spektakl 

„Chłopiec z zapałkami” z muzyką na 

żywo w wykonaniu zespołu „The 

Goods”, w ramach I edycji Festiwalu 

Kultury Żydowskiej „KUGEL”. 

 

13) 25 maja 2019 r. – koncert 

klezmerski „Duo Ruach” w ramach                    

I edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej 

„KUGEL”. 

 

14) 27 maja 2019 r. – „Koncert z 

okazji Dnia Matki” w wykonaniu 

6) 29 maja 2019 r. – 

wizyta drużyny piłkarek 

ręcznych z Rendsburga, 

miasta partnerskiego. 

Goście przyjechali w 

związku z 2. Turniejem 

Przyjaźni „Przaja 

Handballowi”, którego 

organizatorami są: UKS 

Start Pietrowice Wielkie i 

OSiR Racibórz. Gości 

podejmowali na Zamku 

Piastowskim starosta 

raciborski - Grzegorz 

Swoboda, wiceprezydent 

Raciborza - Michał Fita, 

Urząd Miasta Racibórz 

oraz wójt Gminy 

Pietrowice Wielkie - 

Andrzej Wawrzynek. 

 

7) 30 maja 2019 r. – 

uczniowie I klasy Liceum 

Plastycznego, wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1             

w Raciborzu wzięli udział 

w zajęciach plenerowych 

na dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



uczniów Raciborskiego Ogniska 

Muzycznego. Wydarzenie odbyło się               

w ramach 12. Metropolitalnego Święta 

Rodziny. 

 

15) 29 maja 2019 r. – „Przebudzenie 

vol. 3 - Kobieta z Pasją” – Wydarzenie 

zostało zorganizowane przez Liderki 

Ery Nowych Kobiet – Jadźka i Ewcia 

by Joanna Przetakiewicz a 

współorganizatorem był Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 

1) 6 czerwca 2019 r. – 

otwarcie wystawy                           

„30. rocznica wyborów                     

4 czerwca 1989 – 4 czerwca 

2019”. 

 

2) 7 czerwca 2019 r. – 

„spontaniczne ekspresje” – 

Finał V Cyklu Warsztatów 

dla Dzieci i Młodzieży, które 

odbywały się od stycznia do 

maja 2019 roku. 

Organizatorzy: Pracownia 

EVOLUTIO i Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

1) 1 czerwca 2019 r. – „Under 

Chapelle” - pierwsza impreza z nowego 

cyklu, czyli nie lada gratka dla fanów 

muzyki elektronicznej. O nagłośnienie 

oraz efekty wizualno - świetlne zadbała 

profesjonalna firma BBGroup oraz Vj 

Fly Honey a za transmisję online                             

i szybki Internet firma Ostrog.NET. 

Wydarzenie odbyło się 

pomieszczeniach przeznaczonych na 

Restaurację Zamkową. 

 

2) 7 czerwca 2019 r. – prelekcje 

historyczne w ramach X Raciborskiego 

Festiwalu Średniowiecznego. Prelekcje 

odbyły się dziedzińcu. Zajęcia 

skierowane były do uczniów szkół 

podstawowych i przedszkoli. 

Uczestnicy przenieśli się do czasów 

średniowiecza. Mowa była m. in. o: 

początkach Państwa Polskiego, jak 

wyglądało życie w raciborskim grodzie 

ponad 1000 lat temu, były też 

rekonstrukcje przedmiotów 

codziennego użytku oraz ekwipunku 

bojowego. Wydarzenie zostało 

1) 3 czerwca 2019 r. – szkolenie 

zorganizowane przez firmę prywatną. 

 

2) 4 czerwca 2019 r. – „MAŁE 

GRANTY SENIORALNE” – warsztaty 

dla organizacji seniorskich i organizacji 

działających na rzecz seniorów, podczas 

których udzielano pomocy w 

przygotowaniu wniosków. Warsztaty 

zorganizował Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego. 

 

3) 6 czerwca 2019 r. – konferencja 

Prezydenta Miasta Racibórz z okazji 

rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. 

Organizator – Prezydent Miasta Racibórz 

Dariusz Polowy. 

 

4) 10 czerwca 2019 r. – konferencja 

prasowa wiceprezydenta Miasta Racibórz 

– Michała Fity oraz starosty 

raciborskiego – Grzegorza Swobody                          

z okazji Dni Raciborza 2019. 

 

5) 18 czerwca 2019 r. – spotkanie 

1) 1 czerwca 2019 r. – 

„Sklepy Cynamonowe” – 

premiera monodramu 

Brunona Schulza                            

w wykonaniu Roberta 

Urbanowskiego z 

Midraszowego Teatru 

Żydowskiego z Raciborza. 

Premiera odbyła się                    

w Przystanku Kulturalnym 

Koniec Świata przy ulicy 

Karola Miarki 3a                            

w Raciborzu. 

 

2) 6 czerwca 2019 r. – 

„Zobacz, znaj, zachowaj - 

działania na rzecz ochrony 

zabytków w Powiecie 

Raciborskim” – złożenie 

wniosku w konkursie 

„Działaj Lokalnie 2019” o 

dofinansowanie projektu na 

kwotę 3020,00 zł. 

 

3) 11 czerwca 2019 r. – 

uczestnicy rajdu 



zorganizowane przez członków 

Stowarzyszenia Drengowie Znad 

Górnej Odry z Raciborza. 

 

3) 8 czerwca 2019 r. – XIX edycja 

Międzynarodowych Spotkań 

Artystycznych „Śląsk Kraina Wielu 

Kultur”. 

 

4) 8 – 9 czerwca 2019 r. – II edycja 

Raciborskiego Festiwalu 

Gamingowego! Święto wszystkich 

graczy, … ale nie tylko! 

 

5) 11 czerwca 2019 r. – wręczenie 

nagród laureatom olimpiad z języka 

niemieckiego i konkursu piosenki 

niemieckiej. 

 

6) 12 czerwca 2019 r. – taneczne 

podsumowanie roku szkolnego 

2018/2019 przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu. 

 

7) 14 czerwca 2019 r. – koncert 

zespołu „GLAYZY” w ramach DNI 

RACIBORZA 2019. 

 

8) 14 czerwca 2019 r. – koncert 

zespołu „KULT” w ramach DNI 

RACIBORZA 2019. 

 

9) 15 czerwca 2019 r. – Festiwal 

Przedsiębiorczości. Innowacje – Praca – 

Edukacja w ramach DNI RACIBORZA 

2019. 

 

10) 15 czerwca 2019 r. – animacje dla 

podsumowujące oraz wręczenie 

certyfikatów uczestnikom StartUp Camp 

w Byczynie. 

 

6) 22 czerwca 2019 r. –                                

10-lecie Stowarzyszenia                                

„Dobro Ojczyzny” z Raciborza. 

 

rowerowego na trasie 

Ustroń-Cieszyn-Czeski 

Cieszyn-Karvina-

Zebrzydowice-Olza-Hať-

Racibórz dotarli na Zamek 

Piastowski. Celem rajdu 

była promocja osiągnięć 

programu współpracy 

transgranicznej 

INTERREG na pograniczu 

polsko-czeskim oraz 

zrealizowanych projektów 

INTERREG, w 

szczególności 

infrastruktury rowerowej, a 

także innych działań 

zlokalizowanych na trasie 

rajdu. Uczestnicy rajdu 

składali się z 

przedstawicieli polskich i 

czeskich instytucji 

zaangażowanych w 

realizację programów 

INTERREG oraz projektów 

INTERREG na pograniczu 

polsko-czeskim. 

 

4) 13 czerwca 2019 r. – 

słupek z wizytówkami 

atrakcji turystycznych 

stanął w zamkowym PIT              

w ramach projektu 

unijnego „Wspólne 

Dziedzictwo / Společné 

dědictví”. 

 

5) 14 czerwca 2019 r. – 

ceremonia ślubna w kaplicy 



dzieci z „Ciocią Klocią” w ramach DNI 

RACIBORZA 2019. 

 

11) 15 czerwca 2019 r. – Wesoła 

Ferajna Berniego w ramach DNI 

RACIBORZA 2019. 

 

12) 15 czerwca 2019 r. – koncert                          

w wykonaniu Raciborskiej Orkiestry 

Dętej „Plania” w ramach DNI 

RACIBORZA 2019. 

 

13) 15 czerwca 2019 r. –                            

Kabaret „JURKI” w ramach DNI 

RACIBORZA 2019. 

 

14) 15 czerwca 2019 r. – koncert 

zespołu „JUICY POP” w ramach DNI 

RACIBORZA 2019. 

 

15) 15 czerwca 2019 r. – potańcówka                 

z zespołem „KURCBEND. 

EVERGREENS ORCHESTRA”                            

w ramach DNI RACIBORZA 2019. 

 

16) 16 czerwca 2019 r. – II edycja 

Święta Powiatu Raciborskiego. 

 

17) 16 czerwca 2019 r. – koncert 

zespołu „KRZIKOPA”, kapeli grającej 

śląską muzykę z jej pierwotną, folkową 

energią przemnożoną przez ogień 

drzemiący w członkach zespołu,                         

w ramach II edycji Święta Powiatu 

Raciborskiego. 

 

18) 19 czerwca 2019 r. – Msza św.                           

w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza 

zamkowej pw. św. 

Tomasza Becketa na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. To pierwsze 

takie wydarzenie po 

oddaniu świątyni do 

użytkowania w 2016 roku. 

 

 

6) 18 czerwca 2019 r. – 

uczestnicy wizyty studyjnej 

w ramach projektu pn. 

„Wspólne Dziedzictwo / 

Společné dědictví” 

zwiedzili Zamek 

Piastowski i kaplicę pw. 

św. Tomasza Becketa                    

z przewodnikiem. 

 

6) 22 czerwca 2019 r. – 

Obrzędy Świętojańskie - 

procesja nad brzegiem 

rzeki Odry, która wyruszyła 

z parafii Św. Jana 

Chrzciciela w Raciborzu-

Ostrogu a zakończyła się w 

kaplicy pw. św. Tomasza 

Becketa na Zamku 

Piastowskim. 

 

7) 23 czerwca 2019 r. – 

artyści Midraszowego 

Teatru Żydowskiego                         

z Raciborza wzięli udział                           

w „VII SPOTKANIU Z 

AFRYKĄ” - wydarzeniu 

misyjnym organizowanym 

przez młodzież diecezji 



Becketa za uczniów i nauczycieli 

Diecezjalnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu                       

z okazji zakończenia roku szkolnego 

2018/2019. 

 

19) 19 czerwca 2019 r. – koncert                     

w wykonaniu Trio Stroikowego 

„Canzonetta” w składzie: Joanna Kania 

- klarnet, Paweł Szklarski - fagot oraz 

Marek Ludwik - obój” z okazji z okazji 

zakończenia roku szkolnego 2018/2019  

w Diecezjalnym Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

20) 21czerwca 2019 r. – muzyczne 

zakończenie roku szkolnego 2018/2019 

w Raciborskim Ognisku Muzycznym.. 

Podczas koncertu wystąpili absolwenci 

Raciborskiego Ogniska Muzycznego 

oraz big band „Sunny Band”.  

 

21) 21 czerwca 2019 r. –                               

VIII Zamkowa Noc z Duchami. 

 

22) 30 czerwca 2019 r. – „Z życia 

wzięte…” – montaż słowno-muzyczny 

w wykonaniu artystów Zamkowej 

Grupy Teatralnej. 

opolskiej, które odbywa się 

każdego roku przy kościele 

pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Raciborzu. 

Lipiec 

1) 1 lipca 2019 r. – otwarcie 

wystawy prac dyplomowych 

studentów Edukacji 

Artystycznej w Zakresie 

Sztuk Plastycznych 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu. 

 

2) 30 lipca 2019 r. – finisaż 

1) 8 lipca 2019 r. – „Wilk i Zając” – 

spektakl dla dzieci – uczestników 

półkolonii, organizowanych przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Nowoczesna” w Raciborzu. 

 

2) 12 – 13 lipca 2019 r. – VI INTRO 

ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL 

2019 Powered by TAURON – 

1) 3 lipca 2019 r. – szkolenie 

zorganizowane przez firmę prywatną. 

 

2) 9 lipca 2019 r. – spotkanie 

informacyjne, poświęcone I edycji 

Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego, zorganizowane przez 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego w Katowicach. 

1) 2 lipca 2019 r. –                

obrony prac dyplomowych 

studentów Edukacji 

Artystycznej w Zakresie 

Sztuk Plastycznych 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej                     

w Raciborzu.     

 



wystawy prac dyplomowych 

studentów Edukacji 

Artystycznej w Zakresie 

Sztuk Plastycznych 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu.           

elektroniczne wibracje na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

3) 19 lipca 2019 r. – obchody Święta 

Policji. 

 

4) 20 lipca 2019 r. – 10 lat salsy w 

Raciborzu. Salsoteka na Zamku 

Piastowskim. Organizatorzy: Akademia 

Tańca El Pachanguero, Raciborskie 

Centrum Kultury oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

5) 23 lipca 2019 r. – „DZIECI W 

KOLORACH” – wakacyjna akcja dla 

dzieci od 5 do 10 lat. Przez 2,5 godziny 

wspólnej zabawy nie zabrakło animacji, 

baniek mydlanych oraz zajęć 

ruchowych. 

 

6) 24 lipca 2019 r. – „DZIECI W 

KOLORACH” – wakacyjna akcja 

dzieci od 10 lat. Dzieci wzięły udział w 

warsztatach z kręcenia poikami, 

ponadto nie zabrakło wspólnych 

ciekawych gier i zabaw oraz była 

możliwość zmierzenia się                      

z zagadkami i łamigłówkami. 

 

3) 10 lipca 2019 r. – „Łączymy z energią 

– montaż instalacji OZE dla budynków 

mieszkalnych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego”, 

zebranie zorganizowane przez Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miasta w Raciborzu. 

 

4) 23 lipca 2019 r. – udział dyrekcji 

Zamku Piastowskiego w posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, 

która odbyła się w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu przy Placu 

Okrzei 4 (budynek A, sala narad, parter). 

2) 12 – 13 lipca 2019 r. –                  

z racji kolejnej edycji Intro 

Festivalu Powered by 

Tauron, czyli festiwalu 

muzyki elektronicznej i 

światła, Punkt Informacji 

Turystycznej i Zamek 

Piastowski w Raciborzu 

wraz z kaplicą pw. św. 

Tomasza Becketa były 

nieczynne dla 

zwiedzających. 

 

3) 25 lipca 2019 r. – 

ceremonia ślubna (Ślub 

Cywilny) w Sali 

Kryształowej w domu 

książęcym na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Uroczysta zabawa z 

udziałem Pary Młodej i 

zaproszonych gości odbyła 

się pod namiotem na 

zamkowym dziedzińcu. 

Sierpień 

1) 20 sierpnia 2019 r. – 

„16_17_18” – wernisaż 

wystawy prac malarskich 

pochodzących z lat 2016, 

2017 i 2018, autorstwa 

Ignacego Oboza, urodzonego              

w 1989 roku w Lublinie. 

Artysta to absolwent 

Wydziału Malarstwa                             

i Rzeźby na Akademii Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu – 

1) 3 sierpnia 2019 r. – Piwny Fajer, 

czyli Raciborski Festiwal Piwa. 

Organizatorzy: Browar Zamkowy, 

Browar Rynek, Polskie Stowarzyszenie 

Piwowarów Domowych oraz Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, Raciborskie 

Centrum Kultury, Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu oraz Powiat 

Raciborski. 

 

 

1) Sierpień 2019 r. – 

uchwałą Rady Miasta 

Racibórz 5,9 tys. zł 

wpłynęło do Agencji 

Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu na wykonanie 

dokumentacji 

konserwatorskiej i 



dyplom w Pracowni 

Malarstwa prof. Zdzisława 

Nitki (2016). 

 

2) 20 sierpnia 2019 r. – 

„Metaloplastyka – rzeźby 

wykonane w metalu” – 

wernisaż wystawy prac 

metaloplastycznych, 

raciborzanki Jagody 

Kurakiewicz, absolwentki 

PWSZ w Raciborzu na 

kierunku Edukacja 

Artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych, specjalność: 

Obraz Cyfrowy i 

Fotograficzny. 

 

 

2) 3 sierpnia 2019 r. –                                      

III Międzynarodowa Raciborska Giełda 

Birofilów w ramach Piwnego Fajeru, 

czyli Raciborskiego Festiwalu Piwa. 

 

3) 3 sierpnia 2019 r. – Bieg Wokół 

Komina (dla kobiet i mężczyzn)                   

w ramach Piwnego Fajeru, czyli 

Raciborskiego Festiwalu Piwa. 

 

4) 3 sierpnia 2019 r. – koncert zespołu 

„Alge'aters” w ramach Piwnego Fajeru, 

czyli Raciborskiego Festiwalu Piwa. 

 

5) 3 sierpnia 2019 r. – koncert zespołu 

„The trAst” w ramach Piwnego Fajeru, 

czyli Raciborskiego Festiwalu Piwa. 

 

6) 10 sierpnia 2019 r. – „Piosenki na 

Zamku czar...” – prezentacje 

artystyczne w ramach cyklu mini-

recitali wokalnych. Przed publicznością 

zaprezentowali się wokaliści kół 

wokalnych Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, prowadzonych 

przez Elżbietę Biskup. 

 

7) 17 – 18 sierpnia 2019 r. –                                      

X  Jubileuszowe Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Raciborza w Scrabble. 

Mistrzostwa Regionów 2019 Południe. 

Organizatorami turnieju byli: Polska 

Federacja Scrabble, Raciborski Klub 

Scrabble Szkrab oraz Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Patronat 

programu prac 

konserwatorskich dla 

bieżącej konserwacji 

tynków zewnętrznych i 

kamieniarki na budynkach 

dawnej siedziby Piastów na 

Ostrogu. 

 

2) 13 sierpnia 2019 r. – 

impreza w Restauracji 

Zamkowej z okazji 

jubileuszu. 

 

3) 16 sierpnia 2019 r. – 

Potańcówka na ZAMKU – 

impreza w Restauracji 

Zamkowej. Wydarzenie 

zostało zorganizowane 

przez Liderki Ery Nowych 

Kobiet by Joanna 

Przetakiewicz.  

 

4) 21 sierpnia 2019 r. – 

warsztaty zdrowia – TEST 

HBS - HUMAN BODY 

SCANNER, czyli 

Kwantowy Analizator 

Rezonansowo-

Biomagnetyczny. 

Wydarzenie zostało 

zorganizowane w 

Restauracji Zamkowej, 

przez Liderki Ery Nowych 

Kobiet by Joanna 

Przetakiewicz. 

 

5) 21 sierpnia 2019 r. – 

Wysłanie zaproszenia do 



honorowy nad wydarzeniem objęli: 

Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda i Prezydent Miasta Racibórz - 

Dariusz Polowy. 

 

8) 24 sierpnia 2019 r. – „Koncert 

Trzech Tenorów” – przed publicznością 

zaprezentowało się trzech tenorów – 

Adam Sobierajski, Adam Zdunikowski 

oraz Łukasz Gaj, przy 

akompaniamencie Joanny Steczek. 

Całość poprowadził konferansjer - 

Jacek Woleński, który piękną muzykę 

ubarwił dobrym dowcipem i 

anegdotami. 

 

9) 25 sierpnia 2019 r. – „Piosenki na 

Zamku czar...” – prezentacje 

artystyczne w ramach cyklu mini-

recitali wokalnych. Przed publicznością 

zaprezentowali się wychowankowie kół 

emisji głosu Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, prowadzonych 

przez Daniela Rożka.   

 

10) 29 sierpnia 2019 r. – trzydniowa 

wizyta studyjna po ziemi raciborskiej 

obejmująca największe atrakcje 

turystyczne i kulturowe powiatu. 

Spotkanie z uczestnikami na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Uczestnicy 

zwiedzili dawną siedzibę Piastów oraz 

kaplicę zamkową z Grzegorzem 

Wawocznym – prezesem Fabryki 

Informacji Sp. z o.o. 

składania ofert cenowych  

w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia                   

o wartości do 30 000 Euro 

na: Wykonanie przejścia z 

budynku słodowni Zamku 

Piastowskiego do budynku 

browaru przy ul. Zamkowej 

w Raciborzu. 

 

6) 28 sierpnia 2019 r. – 

odczytanie ofert na 

Wykonanie przejścia z 

budynku słodowni Zamku 

Piastowskiego do budynku 

browaru przy ul. Zamkowej 

w Raciborzu. 

 

7) 29 sierpnia 2019 r. – 

„WSPOMNIENIA Z 

WAKACJI”. Wydarzenie 

zostało zorganizowane                     

w Restauracji Zamkowej, 

przez Liderki Ery Nowych 

Kobiet by Joanna 

Przetakiewicz.  

 

8) 31 sierpnia 2019 r. – 

najemca lokalu użytkowego                                            

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem 

warunków, określonych                

w przepisach odrębnych 

złożył wypowiedzenie. 

 

 



Wrzesień 

1) 3 września 2019 r. –   

„Sport polski na dawnej 

fotografii w trójwymiarze” – 

finisaż nietypowej wystawy 

zdjęć z lat 1884 a 1924, 

pochodzącej ze zbiorów 

Muzeum Sportu i Turystyki 

w Warszawie. Nietypowej, bo 

prezentowane zdjęcia są 

wykonane w technice 3D. 

Organizatorzy: Zamek 

Piastowski w Raciborzu, 

Muzeum Sportu i Turystyki 

w Warszawie oraz Klub 

Olimpijczyka „Sokół”                    

w Raciborzu. 

 

2) 24 września 2019 r. – 

„KALMARYZACJA” – 

wernisaż wystawy grafik                      

w technice własnej. Autorem 

ekspozycji był Piotr 

Dziewanowski, urodzony                    

w Gdańsku w 1983 roku. 

 

3) Wrzesień 2019 r. – 

„Kolekcja polskich pojazdów 

pancernych z okresu 

kampanii wrześniowej” – 

wystawa ze zbiorów 

raciborzanina Andrzeja 

Beracza, technika żeglugi 

śródlądowej, z zamiłowania 

modelarza. 

1) 2 września 2019 r. – Msza św.                    

w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza 

Becketa z okazji z okazji inauguracji 

roku szkolnego 2019/2020                                

w  Diecezjalnym Liceum 

Ogólnokształcącym w Raciborzu. 

 

2) 14 września 2019 r. –                                

„Lato z klimatem” – finał konkursu 

fotograficznego, prezentacja 

nadesłanych zdjęć oraz spotkanie                               

o tematyce ochronie środowiska dla 

mieszkańców regionu, w ramach 

festynu Młodzieżowego Domu Kultury 

w Raciborzu. Pomysłodawczynią akcji 

„Lato z klimatem” była posłanka na 

Sejm RP Gabriela Lenartowicz”. 

 

3) 14 września 2019 r. – „FESTYN” – 

impreza zorganizowana przez 

Młodzieżowy Dom Kultury                             

w Raciborzu. 

 

4) 15 września 2019 r. – „Raciborzanin 

- to brzmi dumnie” - II edycja festiwalu, 

który zorganizowany był przez 

Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne 

„Pracownia Przyszłości”. 

 

5) 20 września 2019 r. – uczestnicy         

54. Rajdu Szlakiem Husarii dotarli                 

na Zamek Piastowski. 

 

6) 21 września 2019 r. – jubileusz                  

15-lecia współpracy pomiędzy 

powiatem raciborskim a miastem 

Rendsburg. 

 

1) 3 września 2019 r. – zebranie 

Zarządów Klubu Olimpijczyka                               

i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”               

z Raciborza. 

 

2) 16 września 2019 r. – warsztaty 

dotyczące opracowania koncepcji 

rozwoju produktów turystycznych oraz 

strategii komunikacji marketingowej 

obszaru Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem Powiatu Raciborskiego i 

Wodzisławskiego. Organizatorami 

spotkania byli: Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego, Regionalna 

Izba Gospodarcza w Katowicach oraz 

firma „Landbrand”. Warsztat był 

skierowany do przedsiębiorców z branży 

turystycznej, pracowników urzędów 

miast i gmin oraz instytucji zależnych. 

 

3) 19 września 2019 r. – spotkanie 

autorskie z Markiem Migalskim, autorem 

powieści „1989. Barwy zamienne”. 

 

1) Wrzesień 2019r. –

Czerwiec 2020r. –                    

przez cały rok szkolny 

2019/2020 zamek 

organizuje oprowadzanie 

po dawnej piastowskiej 

siedzibie, połączone                        

z lekcjami historii. 

 

2) 3 września 2019 r. –                

na Zamek Piastowski 

przyjechał Tomasz 

Jagodziński – dyrektor 

Muzeum Sportu i Turystyki 

w Warszawie, z okazji 

finisażu wystawy „Sport 

polski na dawnej fotografii 

w trójwymiarze”. 

 

3) 6 września 2019 r. – 

lokal użytkowy o pow. 

317,10 m2, usytuowany                 

w piwnicach Domu 

Książęcego (budynek „D”) 

Zamku Piastowskiego, 

zlokalizowanego przy ul. 

Zamkowej 2 w Raciborzu, 

ukazał się w wykazie 

nieruchomości 

przeznaczonych do 

wynajęcia. 

 

4) 16 września 2019 r. – 

lekcja integracyjna 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego                                      

i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 



7) 28 września 2019 r. – uczestnicy 

Hubertusa wjechali kłusem na Zamek 

Piastowski. 

 

8) 28 września 2019 r. – „Sklepy 

cynamonowe” – monodram w 

wykonaniu Roberta Urbanowskiego                   

z Midraszowego Teatru Żydowskiego                  

z Raciborza w La Famiglia Pizzeria 

Racibórz 

 

 

9) 29 września 2019 r. – Show Off 

Ludzie - Pasja - Motoryzacja – impreza 

motoryzacyjno-integracyjna. 

 

5) 17 września 2019 r. – 

lekcja integracyjna 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

 

 

6) 18 września 2019 r. – 

lekcja integracyjna 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

7) 19 września 2019 r. – 

lekcja integracyjna 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

 

8) 20 września 2019 r. – 

lekcja integracyjna 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

 

9) 27 września 2019 r. –

ogłoszenie pierwszego 

przetargu ustnego 

nieograniczonego na 

oddanie w najem lokalu 

użytkowego z 

przeznaczeniem 

naprowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 



gastronomii z zachowaniem 

warunków, określonych                 

w przepisach odrębnych. 

 

10) 28 września 2019 r. – 

udział pracownika ZP w 

uroczystych obchodach 

Dnia Turystyki w Rybniku. 

 

11) Wrzesień 2019 r. – 

wynajem pomieszczeń na 

czas nieokreślony na 

ostatniej kondygnacji w 

domu książęcym na Zamku 

Piastowskim przez Firmę 

„Uladzimir Piatrou Urban 

Taylor” z Raciborza na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Październik 

1) 14 października 2019 r. – 

otwarcie wystawy prac dzieci 

i młodzieży, kształcących 

swój warsztat w Pracowni 

Malarstwa i Rysunku 

Studyjnego w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Raciborzu. 

Wystawa otwarta z okazji 

powiatowych obchodów Dnia 

Edukacji Narodowej na 

Zamku Piastowskim. 

 

2) 17 października 2019 r. – 

„Młodzieżowy Tydzień 

Sztuki Gut Saathain 2018” – 

wernisaż wystawy 

podsumowującej polsko-

niemieckie warsztaty 

zorganizowane w ramach 

1) 3 października 2019 r. – uroczysta 

inauguracja Roku Akademickiego 

2019/2020 Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu. 

 

2) 8 października 2019 r. – spotkanie                

z lekkoatletką - Justyną Święty-Ersetic, 

srebrną medalistką w sztafecie 4x400 m 

w Mistrzostwach Świata w Doha 2019. 

 

3) 12 października 2019 r. – 

„PRZEBOJE ŚWIATOWE” – koncert 

operetkowy w wykonaniu artystów scen 

poznańskich i łódzkich. 

 

4) 14 października 2019 r. – 

powiatowe obchody Dnia Edukacji 

Narodowej. 

 

1) 1 października 2019 r. – „Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla 

terenów położonych wzdłuż odcinków 

dróg Powiatu Raciborskiego, na których 

stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu” – 

konsultacje społeczne dotyczące w/w 

projektu. 

 

2) 8 października 2019 r. – spotkanie                    

z marszałkiem Senatu RP Stanisławem 

Karczewskim. Organizatorzy: Senator RP 

- Adam Gawęda, Prezydent Miasta 

Racibórz - Dariusz Polowy oraz Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda. 

 

3) 22 października 2019 r. –                         

„5 lat razem” – jubileuszowa konferencja 

Stowarzyszenia „Spektrum”. Patronat 

1) 1 października 2019 r. 

– zamek przechodzi na czas 

zimowy. Punkt Informacji 

Turystycznej i zamek wraz 

z kaplicą zamkową czynny 

od 1 października do 

31marca codziennie od 

9.00 do 16.00, a weekendy 

i święta od 10.00 do 18.00. 

 

2) 23 października 2019 r. 

– pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony na oddanie 

w najem lokalu 

użytkowego                                       

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii z zachowaniem 



Młodzieżowego Tygodnia 

Sztuki w Gut Saathain w 

2018 roku. To prace dzieci i 

młodzieży, które powstały w 

wyniku współpracy powiatu 

raciborskiego z niemieckim 

powiatem Elbe-Elster 

(Brandenburgia). 

 

3) 22 października 2019 r. – 

otwarcie wystawy 

fotograficznej i plastycznej, 

zorganizowanej jako część 

projektu „Wychodzimy z 

czterech ścian”, 

realizowanego przez 

Stowarzyszenie „Spektrum” 

w Raciborzu. 

 

4) Październik 2019 r. – 

„KALMARYZACJA” – 

wystawa grafik w technice 

własnej. Autorem ekspozycji 

był Piotr Dziewanowski, 

urodzony w Gdańsku w 1983 

roku. 

5) 19 października 2019 r. – koncert 

„Jazzowa jesień” w wykonaniu 

raciborskiego zespołu jazzowego 

„GRUPA BEZ NAZWY”. 

 

6) 23 października 2019 r. – Msza św.                           

w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza 

Becketa za uczniów i nauczycieli 

Diecezjalnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

7) 28 października 2019 r. – Festiwal 

Nauki 2019. Organizatorami 

wydarzenia byli: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik”, Agencja Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, 

Stowarzyszenie SKALA oraz Miasto 

Racibórz. 

honorowy nad wydarzeniem objęli - 

Prezydent Miasta Racibórz – Dariusz 

Polowy i Starosta Raciborski – Grzegorz 

Swoboda. Współorganizatorami 

konferencji byli: Miasto Racibórz, Powiat 

Raciborski, Bank Spółdzielczy                           

w Raciborzu oraz Zamek Piastowski                         

w Raciborzu. 

 

4) 31 października 2019 r. – „Trafić w 

dziesiątkę, czyli jak pracować z dziećmi 

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Nowoczesne metody w 

edukacji dzieci i młodzieży z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego na podstawie doświadczeń 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu” 

– konferencja z okazji 70-lecia Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 10 w 

Raciborzu. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objął Starosta Raciborski - 

Grzegorz Swoboda. 

 

warunków, określonych                  

w przepisach odrębnych. 

Licytacja się nie odbyła                        

z uwagi na brak oferentów. 

Listopad 

1) 11 listopada 2019 r. - 

„Karty z historii Polski” – 

wernisaż wystawy 

zorganizowanej przez 

Powiatowe Muzeum Ziemi 

Głubczyckiej i Zamek 

Piastowski w Raciborzu.                   

Na wystawie można było 

zobaczyć m. in.: repliki zbroi, 

wykonane przez 

raciborskiego płatnerza 

Roberta Stefanowskiego, 

1) 2 listopada 2019 r. – „Chłopiec                    

z zapałkami” – spektakl w wykonaniu 

Midraszowego Teatru Żydowskiego                         

z Raciborza w ramach obchodów 77. 

rocznicy zagłady orlańskich Żydów 

„Łaczy nas pamięć” w miejscowości 

Orla na Podlasiu. 

 

2) 7 listopada 2019 r. – „Koncert 

Jesienny” w wykonaniu uczniów 

Raciborskiego Ogniska Muzycznego. 

 

1) 5 listopada 2019 r. – XVI Forum 

Animatorów Kultury Województwa 

Śląskiego. Tematem była kwestia 

ewaluacji projektów społecznych oraz 

praktyk animacyjnych i artystycznych 

realizowanych w przestrzeniach 

publicznych miasta. Forum Animatorów 

Kultury Województwa Śląskiego to 

inicjatywa konsolidujących środowisko 

animatorów kultury w naszym regionie. 

Organizator: Regionalny Instytut Kultury 

w Katowicach. 

1) 3 listopada 2019 r. – 

próba przed koncertem 

jubileuszowym 25-lecia 

Zespołu Wokalnego 

„MIRAŻ”, działającego 

przy MDK w Raciborzu. 

 

2) 5 listopada 2019 r. – 

start nowego cyklu – 

warsztatów ceramicznych, 

kierowanych do osób 

pełnoletnich. Warsztaty 



repliki mundurów 

wojskowych z okresu 

napoleońskiego i pierwszej 

połowy XX wieku ze zbiorów 

Roberta Galary oraz kolekcję 

polskich pojazdów 

pancernych z okresu 

kampanii wrześniowej, 

wykonanych przez 

raciborzanina Andrzeja 

Beracza. 

 

2) Listopad 2019 r. – 

„KALMARYZACJA” – 

wystawa grafik w technice 

własnej. Autorem ekspozycji 

był Piotr Dziewanowski, 

urodzony w Gdańsku w 1983 

roku. 

3) 9 listopada 2019 r. – Turniej                                    

w FIFA20, czyli Zimowa edycja 

Raciborskiego Festiwalu 

Gamingowego. Organizatorami turnieju 

byli: Salon Komputronik Racibórz, sieć 

ostrog.NET, Agencja WOW-MEDIA 

oraz Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

4) 9 – 10 listopada 2019 r. – Zlot Food 

Trucków w Raciborzu i Strefa 

GRZAŃCA XXL. 

 

5) 11 listopada 2019 r. – „Finał Ery 

Zmian”. Wydarzenie zostało 

zorganizowane przez Liderki Ery 

Nowych Kobiet – Jadźka i Ewcia by 

Joanna Przetakiewicz a 

współorganizatorem był Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

6) 14 listopada 2019 r. – Msza św. 

dziękczynna w kaplicy zamkowej pw. 

św. Tomasza Becketa w intencji 

ojczyzny oraz funkcjonariuszy i 

pracowników Śląskiego Oddziału 

Straży Granicznej im. nadkom. Józefa 

Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu. 

 

7) 14 listopada 2019 r. – „Zatańcz                            

z seniorem” – potańcówka na Zamku 

Piastowskim. Spotkanie zapoznawczo-

integracyjne, adresowane było głównie 

do seniorów z terenu powiatu 

raciborskiego. 

 

8) 14 listopada 2019 r. – program 

artystyczny w wykonaniu raciborzanina 

Krzysztofa Koziarskiego, który wystąpił 

2) 15 listopada 2019 r. –      

„Interwencyjne zabezpieczenie ofiar 

przemocy w rodzinie - procedury i 

zasady” – robocze spotkanie nt. 

współpracy organizacji i instytucji 

samorządowych powiatu i gmin 

dotyczące przeciwdziałania przemocy                 

w rodzinie. Organizatorem spotkania 

było Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

3) 26 listopada 2019 r. – spotkanie w 

Sali Portretowej na Zamku Piastowskim, 

zorganizowane przez Firmę Ensol, która 

jest OEM-wym producentem kolektorów 

słonecznych, grup pompowych, 

systemów do CO oraz generalnym 

wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. 

4) 28 listopada 2019 r. – „Zobacz Znaj 

Zachowaj” – II raciborska konferencja 

poświęcona zabytkom. Organizatorzy: 

Zamek Piastowski w Raciborzu, Powiat 

Raciborski i Miasto Racibórz. Partnerzy: 

Pałac Rzuchów, Stowarzyszenie Odra 

1945 oraz Lasy Państwowe. 

5) 29 listopada 2019 r. – uroczystość                            

z okazji obchodów 100-lecia Kurateli 

Sądowej w Polsce, zorganizowana przez 

Sąd Rejonowy w Raciborzu, której 

współorganizatorem był Starosta 

Raciborski. 

poprowadziły: Stanisława 

Spychała-Walenko oraz 

Mariola Jakacka. 

 

3) 7 listopada 2019 r. – 

pracownik zamkowego 

Punktu Informacji 

Turystycznej wziął udział 

w szkoleniu z zakresu 

technologii on-line: SEO, 

PPC, Google Adwords, 

analityki internetowej oraz 

content marketingu. 

Szkolenie zostało 

zorganizowane w siedzibie 

Śląskiej Organizacji 

Turystycznej                                     

w Katowicach. 

 

4) 8 listopada 2019 r. – 

pracownik zamkowego 

Punktu Informacji 

Turystycznej uczestniczył 

w spotkaniu, które odbyło 

się w siedzibie głównej 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego                 

w Katowicach w związku 

ze zbliżającym się 

terminem głosowania na 

zadania z I edycji 

Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego i 

zorganizowaniem 

mobilnych punktów 

głosowania. 

 

 



z mini-recitalem autorskim, 

zachęcającym do wyjścia na parkiet w 

ramach „Zatańcz z seniorem” – 

potańcówki na Zamku Piastowskim. 

 

9) 14 listopada 2019 r. – „Z humorem 

przez życie” – montaż słowno-

muzyczny, połączony z elementami 

patriotycznymi, z okazji obchodzonego 

11 listopada Święta Niepodległości w 

wykonaniu artystów Zamkowej Grupy 

Teatralnej. 

 

10) 22 – 24 listopada 2019 r. – „Polska 

zobacz więcej - weekend za pół ceny”. 

Siódma edycja akcji organizowanej 

przez Polską Organizację Turystyczną. 

Do akcji, po raz piąty włączył się 

Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

11) 23 listopada 2019 r. – „Wege zur 

Erinnerung – sind Chancen für die 

Zukunft” – druga część projektu 

powiatów: raciborskiego i Märkischer. 

Projekt dofinansowała Polsko-

Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Uczestnicy zwiedzili m. in. Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

12) 26 listopada 2019 r. – Aktywni dla 

Społeczeństwa w Gminie Krzanowice – 

gala wręczenia wyróżnień osobom 

aktywnie działającym na rzecz 

środowiska lokalnego oraz 

podsumowanie projektu „Nasz wspólny 

cel – bezpieczeństwo ponad wszystko – 

edukacja dla bezpieczeństwa w Gminie 

Krzanowice”. 

5) 12 – 30 listopada                 

2019 r. – mieszkańcy 

województwa śląskiego 

mogli głosować w 

zamkowym Punkcie 

Informacji Turystycznej                  

na zadania z I edycji 

Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego dzięki 

stronie internetowej 

obsługiwanej przez 

użyczone w tym celu: tablet 

i telefon przez Urząd 

Marszałkowski 

Województwa Śląskiego                 

w Katowicach. 

6) 12 listopada 2019 r. – 

pracownik Zamku 

Piastowskiego wziął udział 

w posiedzeniu Komisji 

Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu 

Powiatu Raciborskiego 

„Zaprezentuj swój 

biznesplan”. 

 

7) 13 listopada 2019 r. – 

pracownik Zamku 

Piastowskiego wziął udział 

w posiedzeniu Komisji 

Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu 

Powiatu Raciborskiego 

„Zaprezentuj swój 

biznesplan”. 

 

8) 15 listopada 2019 r. – 

studenci kierunku 



13) 26 listopada 2019 r. – Finał 

konkursu „ZAPREZENTUJ SWÓJ 

BIZNESPLAN” – wręczenie nagród 

Laureatom konkursu pn. „Zaprezentuj 

swój biznesplan”. Konkurs dotyczący 

pomysłu na przedsięwzięcie o 

charakterze biznesowym ogłosił Powiat 

Raciborski w ramach Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości. Konkurs 

przeznaczony był dla uczniów ostatnich 

klas szkół ponadpodstawowych powiatu 

raciborskiego. 

14) 26 listopada 2019 r. – 

„Niezapomniane piosenki – 

zaśpiewajmy razem” – muzyczne 

wspomnienia w wykonaniu artystów 

Zamkowej Grupy Teatralnej. Gościnny 

występ zorganizował w siedzibie 

biblioteki Klub Przyjaciół Biblioteki na 

Ostrogu. 

Turystyka i Rekreacja                           

z PWSZ w Raciborzu na 

warsztatach pilotażu na 

Zamku Piastowskim. 

Zajęcia poprowadził 

Grzegorz Wawoczny – 

współwłaściciel Fabryki 

Informacji Sp. z o.o. 

 

 

9) 20 listopada 2019 r. – 

bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań w 

wieku 50-69 lat na 

dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

10) 21 listopada 2019 r. – 

ewakuacja uczniów, 

nauczycieli oraz 

pracowników administracji 

i obsługi Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” na dziedziniec 

Zamku Piastowskiego 

(ćwiczenia na wypadek 

podobnej sytuacji w 

przyszłości). 

 

11) 22 listopada 2019 r. – 

studenci kierunku 

Turystyka i Rekreacja                           

z PWSZ w Raciborzu na 

warsztatach pilotażu na 

Zamku Piastowskim. 

Zajęcia poprowadził 

Grzegorz Wawoczny – 

współwłaściciel Fabryki 



Informacji Sp. z o.o. 

Grudzień 

1) Grudzień 2019 r. - „Karty 

z historii Polski” – wystawa 

zorganizowana przez 

Powiatowe Muzeum Ziemi 

Głubczyckiej i Zamek 

Piastowski w Raciborzu.                   

Na wystawie można było 

zobaczyć m. in.: repliki zbroi, 

wykonane przez 

raciborskiego płatnerza 

Roberta Stefanowskiego, 

repliki mundurów 

wojskowych z okresu 

napoleońskiego i pierwszej 

połowy XX wieku ze zbiorów 

Roberta Galary oraz kolekcję 

polskich pojazdów 

pancernych z okresu 

kampanii wrześniowej, 

wykonanych przez 

raciborzanina Andrzeja 

Beracza. 

 

2) Grudzień 2019 r. – 

„KALMARYZACJA” – 

wystawa grafik w technice 

własnej. Autorem ekspozycji 

był Piotr Dziewanowski, 

urodzony w Gdańsku w 1983 

roku. 

1) 6 grudnia 2019 r. – „Alianckie 

naloty na śląskie zakłady paliw 

syntetycznych w 1944 roku” – prelekcja 

Marcina Kopytko - badacza historii 

Kędzierzyna - Koźla. Organizatorami 

wydarzenia byli: Zamek Piastowski w 

Raciborzu oraz Stowarzyszenie ODRA 

1945. 

 

2) 6 grudnia 2019 r. – warsztaty 

ceramiczne RAKU adresowane do:  

- blok przedpołudniowy dla uczniów 

Zespołu Szkół Specjalnych                                         

w Raciborzu; 

- blok popołudniowy dla wszystkich 

zainteresowanych. 

 

3) 12 grudnia 2019 r. – „Niebo do 

wynajęcia” – koncert Roberta 

Kasprzyckiego. To śpiewający autor 

(m.in. „Nieba do wynajęcia”), showman 

obdarzony niesamowitym poczuciem 

humoru. Ma na koncie ponad tysiąc 

pięćset koncertów. Wydał cztery 

albumy, a single z jego płyt miesiącami 

gościły na Liście Przebojów Trójki. 

 

4) 12 grudnia 2019 r. – spotkanie 

prezesa zarządu raciborskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Damiany Knury                             

z zaproszonymi gośćmi nt. działalności 

PKS-ów. 

 

5) 18 grudnia 2019 r. – projekcja filmu 

pt. „Kifaru”, w ramach Festiwalu 

HumanDOC. Projekcja adresowana 

1) 5 grudnia 2019 r. – 

„3DEXPERIENCE w innowacyjnym 

przedsiębiorstwie” w teorii i praktyce - 

Dzień Otwarty Firmy KOLTECH                          

Sp. z o.o. z Raciborza. 

 

2) 6 grudnia 2019 r. – „Dej pozór na 

zagrożenia w cyberprzestrzeni”, czyli jak 

bezpiecznie kupować przez Internet, jakie 

są ryzykowne zachowania w sieci oraz 

zasady tzw. netykiety – to główne 

zagadnienia poruszane w ramach akcji 

zorganizowanej przez śląską policję we 

współpracy ze specjalistami w platformy 

handlowej Allegro. Akcja „Dej pozór na 

zagrożenia w cyberprzestrzeni” jest 

prowadzona w ramach ogólnopolskiego 

programu „Bezpieczne zakupy w sieci”, 

objętego patronatem komendanta 

głównego policji. Organizatorem 

przedsięwzięcia byli policjanci Wydziału 

Prewencji Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Katowicach, Komendy 

Powiatowej Policji w Raciborzu we 

współpracy z ekspertami ds. 

bezpieczeństwa portalu Allegro.pl. 

 

3) 14 grudnia 2019 r. – „Smog – 

współczesne wyzwanie”, czyli XV 

Forum Osób Niepełnosprawnych z okazji 

Światowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. Organizator: 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji 

„Podaj Rękę”. Współorganizatorzy: 

Polski Związek Emerytów, Rencistów                   

i Inwalidów w Raciborzu, Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu,  Miasto 

1) 2 grudnia 2019 r. – 

pracownik zamkowego 

Punktu Informacji 

Turystycznej uczestniczył 

w spotkaniu, które odbyło 

się w siedzibie głównej 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego                 

w Katowicach w związku                      

z zakończeniem głosowania 

na zadania z I edycji 

Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego                                    

i zorganizowaniem 

mobilnych punktów 

głosowania.  

 

2) 3 grudnia 2019 r. – 

warsztaty ceramiczne dla 

dzieci, które poprowadziła 

Stanisława Spychała-

Walenko. 

 

3) 14 grudnia 2019 r. – 

warsztaty plastyczne dla 

dzieci – „indiańskie łapacze 

snów”, które poprowadzili 

zamkowi wolontariusze. 

 

4) 18 grudnia 2019 r. – 

Wigilia Firmowa dla 

pracowników i 

współpracowników 

Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim                                                       



była do uczniów szkół 

ponadpodstawowych - Diecezjalnego 

Liceum Ogólnokształcącego oraz 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w 

Raciborzu. Organizatorem 

przedsięwzięcia była Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Festiwal 

HumanDOC jest finansowany ze 

środków programu Polska Pomoc 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 

6) 18 grudnia 2019 r. – „Koncert 

Świąteczny” – przed publicznością 

wystąpili uczniowie Raciborskiego 

Ogniska Muzycznego. 

 

7) 19 grudnia 2019 r. – spotkanie 

wigilijne, zorganizowane przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych „DOM” oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy                    

w Raciborzu. 

 

8) 20 grudnia 2019 r. – „DZISIAJ W 

BETLEJEM” – pokaz slajdów Dawida 

Wacławczyka, autorski reportaż z 

jednego z najbardziej znanych i 

poruszających wyobraźnię miejsc na 

świecie, które jednocześnie pozostaje 

miejscem tak bardzo niezrozumianym i 

nie do końca poznanym. 

 

 

 

 

 

Racibórz, Polski Związek  Głuchych - 

koło w Raciborzu. 

w Raciborzu. 

 

5) 18 grudnia 2019 r. – 

Lokalne wieloszczeblowe 

ćwiczenie Obrony Cywilnej 

PK. „ZABYTEK 2019”. 

 

6) 19 grudnia 2019 r. – 

jasełka i spotkanie wigilijne 

dla uczniów, rodziców                   

i opiekunów oraz 

nauczycieli Diecezjalnego 

Liceum 

Ogólnokształcącego                      

w Raciborzu. 

 

7) 20 grudnia 2019 r. – 

zamkowi wolontariusze - 

przyjaciele zamku odebrali 

podziękowania, za pomoc 

przy obsłudze ruchu 

turystycznego w 2019 roku. 

 

8) 31 grudnia 2019 r. – 

impreza sylwestrowa. 

Wydarzenie odbyło się 

pomieszczeniach 

przeznaczonych na 

Restaurację Zamkową. 

Zostało zorganizowane 

przez firmę prywatną. 

 

 

 

 

 

 

 



9) 20 grudnia 2019 r. – „Pokolędujmy 

razem” – montaż słowno-muzyczny                 

o tematyce świątecznej w wykonaniu 

artystów Zamkowej Grupy Teatralnej               

i zaproszonych Gości. 

 

10) 28 grudnia 2019 r. – ceremonia 

ślubna w kaplicy zamkowej pw. św. 

Tomasza Becketa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. To drugie 

takie wydarzenie po oddaniu świątyni 

do użytkowania w 2016 roku. 

 

 

 


