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1) Styczeń 2021 r. – 

„Empiryczna podróż śladami 

człowieka” – wystawa prac 

Edyty Reichel, mieszkanki 

powiatu raciborskiego. 

 

 

1) 6 stycznia 2021 r. – „Warsztaty 

ceramiczne” – spotkanie z Mariolą 

Jakacką w ramach akcji Ferie Zimowe 

2021 na Zamku Piastowskim. 

 

2) 8 stycznia 2021 r. – „Eksperymenty 

chemiczne i ekologiczne kule do 

kąpieli” – spotkanie z Katarzyną 

Jasińską w ramach akcji Ferie Zimowe 

2021 na Zamku Piastowskim. 

 

3) 11 stycznia 2021 r. – „Zamkowe 

duchy, zabawy i animacje z dziećmi” – 

spotkanie z Patrycją Chomiczewską             

w ramach akcji Ferie Zimowe 2021  

na Zamku Piastowskim. 

 

4) 13 stycznia 2021 r. – „Warsztaty 

plastyczno-historyczne” – spotkanie z 

Marleną Janeczek i Martyną 

Cetnarowską w ramach akcji Ferie 

Zimowe 2021 na Zamku Piastowskim. 

 

5) 13 stycznia 2021 r. – 

„METROPULS” – Metro Puls to nowy 

program telewizji TVP 3 Katowice. 

Autorzy sprawdzają co ciekawego 

dzieje się na północy, południu, 

wschodzie i zachodzie województwa 

śląskiego. Sprawdzają jak bije puls 

śląskich i zagłębiowskich wsi, 

miasteczek i metropolii. Tym razem 

realizacja programu odbyła się na 

Zamku Piastowskim. 

 

1) 23 stycznia 2021 r. – „Szkolenie dla 

rodzin zastępczych niezawodowych”. 

Szkolenie poprowadzili przedstawiciele 

Śląskiego Oddziału Terenowego 

Towarzystwa Rozwijania Aktywności 

Dzieci „Szansa” w Bytomiu. 

Organizatorem wydarzenia było 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              

w Raciborzu, a współorganizatorem 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej                 

i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

2) 30 stycznia 2021 r. – „Szkolenie dla 

rodzin zastępczych niezawodowych”. 

Szkolenie poprowadzili przedstawiciele 

Śląskiego Oddziału Terenowego 

Towarzystwa Rozwijania Aktywności 

Dzieci „Szansa” w Bytomiu. 

Organizatorem wydarzenia było 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Raciborzu, a współorganizatorem 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i 

Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

1) 6 stycznia 2021 r. -                

w święto Trzech Króli 

można było zwiedzać 

dziedziniec Zamku 

Piastowskiego oraz zakupić 

pamiątki i gadżety w 

Punkcie Informacji 

Turystycznej od 10.00                   

do 18.00. 

 

2) 7 – 8 stycznia 2021 r. – 

oględziny organów                                   

z kaplicy zamkowej pw. 

św. Tomasza Becketa przez 

organmistrza gliwickiego - 

Macieja Tomaszewskiego, 

wraz z pracownikami 

Zamku Piastowskiego                       

w Raciborzu, w związku                  

z zamiarem napisania 

projektu koncepcyjnego                 

w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich                     

i prac restauratorskich a 

następnie złożenia wniosku 

do Ministra Kultury                            

i Dziedzictwa Narodowego 

w celu pozyskania 

dofinansowania na 

realizację tego 

przedsięwzięcia. 

 

3) 7 stycznia 2021 r. – 

wynajem pomieszczeń na 

czas nieokreślony na 



6) 15 stycznia 2021 r. – „Malarstwo 

sztalugowe” – spotkanie z Mariolą 

Jakacką w ramach akcji Ferie Zimowe 

2021 na Zamku Piastowskim.  

 

7) 15 stycznia 2021 r. – nagrywanie 

materiału filmowego w związku z 

planowanym wprowadzeniem do 

obiegu w dniu 30 stycznia 2021 r. 

pamiątkowego banknotu 0 EURO z 

wizerunkiem Zamku Piastowskiego.            

W nagraniu wzięli udział: Starosta 

Raciborski – Grzegorz Swoboda oraz 

pracownik zamkowego Punktu 

Informacji Turystycznej – Grzegorz 

Nowak. 

 

8) 15 stycznia 2021 r. – założenie 

nowej skrzynki pocztowej o nazwie: 

„banknot.raciborz@gmail.com” w 

związku z planowanym 

wprowadzeniem do obiegu w dniu               

30 stycznia 2021 r. pamiątkowego 

banknotu 0 EURO z wizerunkiem 

Zamku Piastowskiego. 

 

9) 19 stycznia 2021 r. – spotkanie 

robocze zorganizowane przez pana 

Romana Nowaka - skarbnika powiatu 

raciborskiego, dotyczące omówienia 

szereg zagadnień (głównie 

finansowych) związanych z 

przygotowaniem działań związanych               

z planowaną sprzedażą pamiątkowego 

banknotu 0 EURO z wizerunkiem 

Zamku Piastowskiego. W spotkaniu 

wzięła udział dyrekcja oraz pracownicy 

zamku. 

ostatniej kondygnacji                  

w domu książęcym na 

Zamku Piastowskim przez 

osobę prywatną. 

 

4) 13 stycznia 2021 r. – 

wysłanie zapytania do 

grafików współpracujących 

z Zamkiem Piastowskim                     

w celu wydania przez nich 

opinii na temat nowej 

identyfikacji - logo Zamku 

Piastowskiego                                 

w Raciborzu, stworzonej 

przez Magdalenę 

Mandrysz, a także 

obecnego logotypu, który 

jest używany na 

materiałach promocyjnych 

jak i formalnych Zamku 

Piastowskiego. 

 

5) 20 stycznia 2020 r. – 

wydanie pozwolenia                    

Nr K/27/2021 przez 

Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków – 

Łukasza Konarzewskiego 

na realizację na dziedzińcu 

zamkowym projektu nr 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/

0002589 pt. „Wspólna 

historia poprzez zabawę”, 

który został zatwierdzony 

do dofinansowania przez 

Euroregionalny Komitet 

Sterujący Funduszu 

Mikroprojektów 2014-2020 



10) 20 stycznia 2021 r. – spotkanie 

organizacyjne związane z planowaną 

sprzedażą pamiątkowego banknotu                 

0 EURO z wizerunkiem Zamku 

Piastowskiego. W spotkaniu wzięła 

udział dyrekcja, pracownicy zamku oraz 

przedstawiciele firmy zajmującej się 

produkcją i emisją banknotów a także 

Starosta Raciborski – Grzegorz 

Swoboda oraz Roman Nowak – 

skarbnik powiatu raciborskiego. 

 

11) 30 stycznia 2021 r. – inauguracja 

sprzedaży banknotu kolekcjonerskiego 

0 EURO z wizerunkiem Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. Banknot 

posiada wymiary 135 x 74 mm, a jego 

łączny nakład jest zamknięty i wynosi  

5 000 sztuk. Ponadto niewielka część 

każdej emisji jest dystrybuowana w 

oprawie z pojedynczym banknotem w 

formie etui i blistra oraz etui z 

podwójnym banknotem, gdzie jeden 

występuje w wersji gold, ze złotym 

awersem halerza. 

w Euroregionie Silesia                           

w ramach Programu 

INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska. 

 

6) Styczeń 2021 r. – 

Grudzień 2021 r. – przez 

cały rok Zamek Piastowski 

w Raciborzu zapraszał 

zarówno dzieci, młodzież 

jak i osoby dorosłe do 

udziału w warsztatach. 

 

7) Styczeń 2021 r. – 

Grudzień 2021 r. – próby, 

przygotowujące do 

występów – Zamkowa 

Grupa Teatralna (każdy 

czwartek). 

Luty 

1) Luty 2021 r. – 

„Empiryczna podróż śladami 

człowieka” – wystawa prac 

Edyty Reichel, mieszkanki 

powiatu raciborskiego. 

 

2) Luty 2021 r. – wystawa 

rysunków Marleny Janeczek, 

mieszkanki Raciborza. 

1) 4 lutego 2021 r. – stacjonarna 

sprzedaż w Punkcie Informacji 

Turystycznej banknotu 

kolekcjonerskiego 0 EURO                                  

z wizerunkiem Zamku Piastowskiego                

w Raciborzu. Banknot posiada wymiary 

135 x 74 mm, a jego łączny nakład jest 

zamknięty i wynosi 5 000 sztuk. 

Ponadto niewielka część każdej emisji 

jest dystrybuowana w oprawie z 

pojedynczym banknotem w formie etui 

i blistra oraz etui z podwójnym 

banknotem, gdzie jeden występuje                     

1) 6 lutego 2021 r. – „Szkolenie dla 

rodzin zastępczych niezawodowych”. 

Szkolenie poprowadzili przedstawiciele 

Śląskiego Oddziału Terenowego 

Towarzystwa Rozwijania Aktywności 

Dzieci „Szansa” w Bytomiu. 

Organizatorem wydarzenia było 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Raciborzu, a współorganizatorem 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i 

Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

1) 2 lutego 2021 r. – 

można zwiedzać nie tylko 

jak dotychczas dziedziniec, 

ale również perłę śląskiego 

gotyku, czyli kaplicę 

zamkową oraz kryptę i sale 

wystawiennicze Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu 

w ścisłym reżimie 

sanitarnym. Ze stosownym 

zarządzeniem zapoznać się 

można było tutaj: 

http://www.zamekpiastows



w wersji gold, ze złotym awersem 

halerza. 

 

2) 11 lutego 2021 r. – „Zostań 

honorowym dawcą krwi! To prostsze 

niż myślisz” – akcja odbyła się na 

terenie Browaru Zamkowego. Chętni, 

by wziąć udział w akcji przechodzili 

przez nowo otwarte (31 grudnia 2020 r.) 

przejście które połączyło warzelnię 

Browaru Zamkowego z dawną 

słodownią, będącą obecnie własnością 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Inwestycja umożliwia komunikację                       

z dziedzińca do warzelni Browaru 

Zamkowego. Organizatorem pobierania 

krwi był Browar Zamkowy. 

 

3) 12 lutego 2021 r. – prezentacja 

najnowszego filmu promującego Powiat 

Raciborski. Projekcja adresowana była 

do mediów lokalnych  i regionalnych. 

2) 11 lutego 2021 r. – pierwsze 

posiedzenie zespołu doradczego pod 

kierunkiem starościny Ewy 

Lewandowskiej ds. przygotowania 

rekomendacji w zakresie rozwoju oraz 

zmiany kierunków funkcjonowania 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu.                    

W spotkaniu wzięli udział: starościna 

Ewa Lewandowska, radni powiatowi, 

sekretarz powiatu, kierownik referatu 

inwestycji i rozwoju ze starostwa 

powiatowego, pracownicy muzeum oraz 

dyrektor Zamku Piastowskiego – Mariola 

Jakacka oraz pracownik zamkowego             

PIT – Grzegorz Nowak. 

ki.pl/files/mx2610n_20210

201_125742_1612204707.

pdf 

 

2) 2 lutego 2021 r. – 

ogłoszenie o naborze na 

wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze 

głównego księgowego. 

 

3) 18 lutego 2021 r. – 

informacja o wynikach 

naboru na stanowisko 

głównego księgowego                   

w APZRiWPnaZPwR. 

 

4) 23 lutego 2021 r. – Rada 

Powiatu Raciborskiego na 

sesji podjęła uchwałę                              

o zmianie nazwy jednostki 

zarządzającej należącym do 

powiatu Zamkiem 

Piastowskim. Zamiast 

Agencja Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu, nazwa ta                      

od 1 lipca będzie brzmieć: 

Zamek Piastowski                                  

w Raciborzu. 

 

5) 25 lutego 2021 r. –                            

z dyrekcją i załogą Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu 

spotkali się: Starosta 

Raciborski – Grzegorz 

Swoboda i Skarbnik 



Powiatu – Roman Nowak. 

 

6) 25 lutego 2021 r. – 

magnesy na lodówkę - 

idealny prezent/gadżet na 

każdą okazję,                                           

z wizerunkiem dawnej 

siedziby Piastów dostępny 

w Punkcie Informacji 

Turystycznej na Zamku 

Piastowskim. 

 

7) 26 lutego 2021 r. – 

pożegnanie Dyrektor 

Marioli Jakackiej z załogą 

Zamku Piastowskiego                  

w Raciborzu, w związku ze 

złożeniem wypowiedzenia 

w dniu 15 lutego 2021 r. 

 

8) 26 lutego 2021 r. – 

pożegnanie Dyrektor 

Marioli Jakackiej                                   

z Dyrektorami, dla których 

organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski,                           

w związku ze złożeniem 

wypowiedzenia w dniu                    

15 lutego 2021 r. 

Marzec 

1) 9 marca 2021 r. – „Ikona 

– Grafika – Symbolika” – 

otwarcie wystawy prac, 

autorstwa Dariusza Nowaka, 

absolwenta Liceum Sztuk 

Plastycznych, wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1                     

w Raciborzu. Głównym 

1) 6 – 7 marca 2021 r. – Zlot Food 

Trucków z opcją „NA WYNOS”. 

 

2) 15 marca 2021 r. – w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda wraz z dyrektorem Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu - Grażyną 

Wójcik podpisali umowę na organizację 

1) 1 marca 2021 r. – wynajem sali 

konferencyjnej przez Nowa Energia -              

D. Kubek i M. Marchwiak s.c.,                

ul. Wesoła 23, 47-400 Racibórz. 

 

2) 10 marca 2021 r. – „Rozpoznanie 

sytuacji dzierżawy gruntów rolnych                        

z KOWR w powiecie raciborskim” – 

spotkanie zorganizowane przez Radę 

1) 8 marca 2021 r. – 

wprowadzenie Dyrektor 

Grażyny Wójcik,                               

w związku ze złożeniem 

wypowiedzenia przez 

Mariolę Jakacką w dniu                 

15 lutego 2021 r. 

 

 



elementem był tryptyk ikon,        

a uzupełnieniem                                  

i wyjaśnieniem była seria 

plakatów, które zawierają 

informacje na temat danego 

koloru w sztuce sakralnej 

wschodu. 

 

2) 18 marca 2021 r. –                

„Mój Anioł Stróż” –                           

to miniwystawa prac 

konkursowych, wykonanych 

przez uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej                                

z Raciborza, które można 

było zobaczyć w zamkowym 

Punkcie Informacji 

Turystycznej. 

 

3) 20 marca 2021 r. –                   

„100 lat plebiscytu na 

Górnym Śląsku” – otwarcie 

wystawy filatelistycznej. 

Prezentowane na wystawie 

walory pochodziły ze 

zbiorów Josefa Drobnego, 

byłego mieszkańca 

Tworkowa, mieszkającego           

od wielu lat w Niemczech. 

 

4) Marzec 2021 r. – 

„Empiryczna podróż śladami 

człowieka” – wystawa prac 

Edyty Reichel, mieszkanki 

powiatu raciborskiego. 

 

5) Marzec 2021 r. – wystawa 

rysunków Marleny Janeczek, 

Festiwalu „Śląskie Smaki” na Zamku 

Piastowskim wspólnie ze Śląską 

Organizacją Turystyczną w 

Katowicach. ŚOT reprezentował jej 

prezes – Adam Wawoczny. 

 

3) 19 marca 2021 r. –                               

„100 lat plebiscytu na Górnym Śląsku” 

- to materiał filmowy przygotowany 

przez Raciborską Telewizję Kablową, 

który powstał z okazji otwarcia nowej 

wystawy filatelistycznej w domu 

książęcym na Zamku Piastowskim                   

w Raciborzu. Prezentowane na 

wystawie materiały pochodziły ze 

zbiorów Josefa Drobnego, byłego 

mieszkańca Tworkowa, mieszkającego 

od wielu lat w Niemczech. 

 

4) 20 marca 2021 r. – Z okazji                          

100. rocznicy Plebiscytu na Górnym 

Śląsku, Poczta Polska przygotowała 

specjalny datownik okolicznościowy, 

który przybijany był 20 marca 2021 r. 

Został zaprojektowany przez Josefa 

Drobnego, autora wystawy 

filatelistycznej, którą można było 

zobaczyć w dawnej siedzibie Piastów. 

Datownik można było otrzymać                        

w okienku Poczty Polskiej, przy ulicy 

Pocztowej 14 od 9.00 do 12.00, a 

następnie w okienku pocztowym            

Poczty Polskiej na terenie Centrum 

Handlowego Auchan, przy ul. 

Rybnickiej 97, w godzinach od 13.00  

do 19.00. 

 

 

Powiatową Śląskiej Izby Rolniczej 

Powiatu Raciborskiego. Tematem 

posiedzenia było rozpoznanie sytuacji 

dzierżawy gruntów rolnych z Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w powiecie 

raciborskim. 

2) 8 marca 2021 r. – 

ogłoszenie o naborze na 

wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze 

głównego księgowego. 

 

3) 17 marca 2021 r. – 

ogłoszenie o naborze - 

referent w Punkcie 

Informacji Turystycznej                  

na Zamku Piastowskim                

w Raciborzu. 

 

4) 20 marca 2021 r. – 

informacja o wynikach 

naboru na stanowisko 

głównego księgowego                    

w APZRiWPnaZPwR. 

 

5) 20 marca – 9 kwietnia 

2021 r. – Punkt Informacji 

Turystycznej oraz 

dziedziniec do końca marca 

były czynne w 

następujących godzinach: 

wtorek – piątek: 9.00 – 

16.00, sobota – niedziela: 

10.00 – 18.00. Natomiast 

od 1 kwietnia od wtorku do 

niedzieli: 10.00 - 18.00. 

 

6) 25 marca 2021 r. – 

studenci kierunku 

Turystyka i Rekreacja                         

z PWSZ w Raciborzu na 

zajęciach na Zamku 

Piastowskim. Zajęcia 

poprowadził Grzegorz 



mieszkanki Raciborza. 

 

6) Marzec 2021 r. – wystawa 

akwareli, autorstwa Julii 

Mokry – studentki 

pierwszego roku prawa na 

Uniwersytecie Śląskim                          

w Katowicach.  

5) 25 marca 2021 r. – spotkanie 

organizacyjne Dyrektor Zamku 

Piastowskiego - Grażyny Wójcik oraz 

Roberta Poloka i Rajmunda Petrzyka z 

Browaru Zamkowego w Raciborzu w 

związku z zaplanowanym zgłoszeniem 

Browaru Zamkowego wspólnie                          

z Zamkiem Piastowskim na konkurs na 

„Obiekt zaprzyjaźniony 

INDUSTRIADY” 12. edycji święta 

Szlaku Zabytków Techniki. 

 

6) 30 marca 2021 r. – „Nasze zające 

nie są czerwone”, czyli Zamek 

Piastowski w Raciborzu w świątecznej 

oprawie. 

 

7) 30 marca 2021 r. – Zamek 

Piastowski został podświetlony na 

niebiesko, z okazji przypadającego                   

2 kwietnia Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu, ustanowiony 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 

Dzień ma na celu skierować spojrzenia 

społeczeństwa na potrzeby osób                          

z autyzmem oraz umożliwić im lepszy 

dostęp do terapii a także zwrócić uwagę 

na dyskryminację, nadużycia i izolację, 

z którymi spotykają się ludzie z 

autyzmem i ich rodziny. 

 

8) 31 marca 2021 r. – wysłanie 

informacji do mediów lokalnych                                 

i regionalnych informacji o projekcie: 

„Wspólna historia poprzez zabawę” 

Celem projektu jest stworzenie nowej 

atrakcji turystycznej z wykorzystaniem 

wspólnego kulturalno-historycznego 

Wawoczny – redaktor 

naczelny portalu 

www.naszraciborz.pl. 

 

7) 29 marca 2021 r. –                   

na Zamku Piastowskim 

gościła Agnieszka Sikorska 

– dyrektor biura Śląskiej 

Organizacji Turystycznej     

w związku z 

zaplanowanym w dniu                 

13 czerwca 2021 r. 

Festiwalem „Śląskie 

Smaki” na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

8) 30 marca 2021 r. – 

dyrektor Zamku 

Piastowskiego – Grażyna 

Wójcik wzięła udział                         

w XXVII sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego, 

która odbyła w trybie 

online. 

 

9) 31 marca 2021 r. – 

Zgłoszenie Browaru 

Zamkowego Sp. z o. o.              

oraz Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu do Industriady 

2021, czyli Święta 

promującego Szlak 

Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego, 

jako Obiekt 

Zaprzyjaźniony. 

 

 



potencjału Górnego Śląska, dzięki 

której możliwe będzie zwiększenie 

liczby odwiedzających stronę czeską i 

polską Euroregionu Silesia. W ramach 

projektu powstaną nowe atrakcje 

turystyczne – park zabaw dla dzieci i 

wirtualna przymierzalnia oraz wspólna 

legenda w obu językach. W ramach 

projektu obie strony zobowiązane są 

uczestniczyć w wizytach studyjnych 

przewodników, raz w Ostrawie, raz w 

Raciborzu (wymiana pracownicza) oraz 

do reprezentowania swoich zamków na 

imprezach cyklicznych w Ostrawie oraz 

Raciborzu. 

Mikroprojekt realizowany jest w 

partnerstwie: po polskiej stronie 

partnerem jest Powiat Raciborski – 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i 

Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu, a po 

stronie czeskiej - Černá louka s.r.o. z 

Ostrawy. 

- okres realizacji projektu: I 2021 - VI 

2022 r. 

wartość projektu: 34 535,50 EUR, w 

tym: 

- dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego:                           

29 355,17 EUR 

- dofinansowanie z budżetu państwa 

RP: 1 726,77 EUR 

- wkład własny: 3 453,56 EUR 

10) 31 marca 2021 r. – 

informacja o wynikach 

naboru na stanowisko 

referenta w Punkcie 

Informacji Turystycznej                 

w APZRiWPnaZPwR. 

Kwiecień 

1) Kwiecień 2021 r. –                   

„Moje ceramiczne 

fascynacje” - wystawa prac 

Roberta Brody - rocznik 

1969, z wykształcenia 

1) 5 kwietnia 2021 r. – prezenty - 

niespodzianki od zamkowego zajączka, 

czekały na turystów odwiedzających 

Zamek Piastowski, którzy by otrzymać 

upominek musieli wcześniej odnaleźć 

 1) 1 kwietnia 2021 r. – 

zmiana godzin otwarcia 

Zamku Piastowskiego                          

i Punktu Informacji 

Turystycznej: 



pedagog, nauczyciel,                             

z zawodu wychowawca,                           

od 15 lat związany                                 

z Młodzieżowym Ośrodkiem 

Wychowawczym w Jaworzu. 

Człowiek wielu pasji - 

przewodnik beskidzki, 

instruktor wspinaczki, 

kajakarstwa, survivalu czy 

łucznictwa. 

 

2) Kwiecień 2021 r. – 

„Wystawa malarstwa 

sztalugowego” – wystawa 

prac Wiesława Mazura                         

z Raciborza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

specjalne karneciki ze świątecznymi 

symbolami, które były ulokowane obok 

zajączków w różnych miejscach na 

dziedzińcu, w godzinach                                            

od 13:00 do 17.00. 

 

2) 15 kwietnia 2021 r. – Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 

koordynator INDUSTRIADY 2021 

poinformowało, że konkurs na „Obiekt 

zaprzyjaźniony INDUSTRIADY” 12. 

edycji święta Szlaku Zabytków 

Techniki został rozstrzygnięty. Jednym 

z obiektów, na terenie którego odbędą 

się wydarzenia związane                                        

z industriadowym świętem będzie 

Browar Zamkowy z Zamkiem 

Piastowskim w Raciborzu. To pierwsze 

takie wydarzenie, które odbędzie się w 

Raciborzu. 

 

3) 24 kwietnia 2021 r. – Zamkowy 

jarmark kwiatów. 

 

4) 27 kwietnia 2021 r. – spotkanie 

robocze w związku z organizacją 

Festiwalu „Śląskie Smaki” na Zamku 

Piastowskim. W spotkaniu wzięli udział 

m. in. Dyrektor Zamku Piastowskiego - 

Grażyna Wójcik, Starosta Raciborski - 

Grzegorz Swoboda, Agnieszka Sikorska 

- Dyrektor Śląskiej Organizacji 

Turystycznej oraz Adam Wawoczny - 

Dyrektor Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku. 

 

- w okresie od 1 kwietnia 

do 30 września: od wtorku 

do piątku: 10.00-18.00 oraz        

w soboty, niedziele i 

święta: 10.00-18.00. 

 

2) 5 kwietnia 2021 r. –                         

w drugi dzień świąt 

wielkanocnych Punkt 

Informacji Turystycznej był 

czynny od 10.00 do 18.00.  

 

3) 6 kwietnia 2021 r. –                     

na podstawie zarządzenia 

wewnętrznego nr 16/2021 

dyrektora, z dnia 1 kwietnia 

2021 r. biura Agencji 

Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu w dniu 6 

kwietnia 2021 r. (wtorek) 

były nieczynne dla 

klientów. Treść 

zarządzenia: 

http://www.zamekpiastows

ki.pl/files/zarzadzenie_nr_1

6_2021_1617271519.pdf. 

Punkt Informacji 

Turystycznej był czynny    

od 10.00 do 18.00. 

 

4) 13 kwietnia 2021 r. – 

spotkanie robocze Dyrektor 

Zamku Piastowskiego - 

Grażyny Wójcik oraz 

Starosty Raciborskiego - 



Grzegorza Swobody, 

dotyczące organizacji 

planowanych najbliższych 

wydarzeń na Zamku 

Piastowskim. 

5) 15 kwietnia 2021 r. – 

sadzonki kontenerowe 

wyhodowane                                            

w Gospodarstwie 

Szkółkarskim w Nędzy 

przekazane przez 

Nadleśnictwo Rudy 

Raciborskie zostały 

posadzone w donicach na 

Zamku Piastowskim. 

6) 16 kwietnia 2021 r. – 

spotkanie robocze Dyrektor 

Zamku Piastowskiego – 

Grażyny Wójcik z 

Nadleśniczym Witoldem 

Witoszą z PGL LP 

Nadleśnictwo Rudy 

Raciborskie. Nadleśniczy 

otrzymał materiały 

promocyjne związane z 

Powiatem Raciborskim,                

m. in. pamiątkowy banknot 

kolekcjonerski 0 Euro. 

7) 28 kwietnia 2021 r. – 

ogłoszenie o naborze - 

referent ds. organizacji 

wydarzeń i imprez 

kulturalnych. 

 



Maj 

1) 18 maja 2021 r. – „Moje 

ceramiczne fascynacje” - 

finisaż wystawy prac 

ceramicznych, wykonanych 

przez Roberta Brodę. 
 

2) 25 maja 2021 r. – finisaż 

wystawy malarstwa 

sztalugowego, autorstwa 

Wiesława Mazura. 

 1) 1 maja 2021 r. – zamkowa sobota                 

z roślinami. 

 

2) 4 maja 2021 r. – uroczystość 

wręczenia nagród dla działaczy                           

i trenerów w związku z licznymi 

startami i sukcesami w zawodach 

sportowych, promocję i zaangażowanie 

w działalność sportową oraz 

propagowanie zdrowego i aktywnego 

stylu życia. Na wniosek starosty 

raciborskiego Grzegorza Swobody 

wyróżniono osoby mające szczególny 

udział w kreowaniu dobrego wizerunku 

oraz osoby, które poprzez swoje 

działania wpływają na wysoką jakość 

merytorycznej działalności klubów 

sportowych jak również w szczególny 

sposób propagują sport wśród lokalnej 

młodzieży organizując m.in. eventy, 

turnieje bądź inne inicjatywy                                 

i przedsięwzięcia o charakterze 

sportowym. 

 

3) 13 maja 2021 r. – wizyta na Zamku 

Piastowskim Piotra Nowaka - Dyrektora 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

Beaty Wareckiej-Śmietana - p.o. 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Goście 

zwiedzili z przewodnikiem zamek oraz 

kaplicę, którym towarzyszył Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda. 

 

4) 15 maja 2021 r. – zamkowa sobota   

z roślinami vol.2. 

1) 10 maja 2021 r. – wynajem sali 

konferencyjnej przez Nowa Energia -              

D. Kubek i M. Marchwiak s.c.,                

ul. Wesoła 23, 47-400 Racibórz. 

 

2) 12 maja 2021 r. – konferencja 

prasowa z udziałem: starosty 

raciborskiego - Grzegorza Swobody, 

dyrektor Zamku Piastowskiego - Grażyny 

Wójcik oraz dyrektor Śląskiej 

Organizacji Turystycznej - Agnieszki 

Sikorskiej, którzy opowiadali o 

szczegółach Festiwalu „Śląskie Smaki”, 

który zaplanowany został na 13 czerwca                       

2021 r. na Zamku Piastowskim. 

 

3) 19 maja 2021 r. – posiedzenie 

Zespołu doradczego ds. przygotowania 

rekomendacji w zakresie rozwoju oraz 

zmiany kierunków funkcjonowania 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu pod 

kierownictwem etatowej członkini 

Zarządu Powiatu - Ewy Lewandowskiej. 

 

4) Maj 2021 r. – spotkanie robocze 

dyrekcji Zamku Piastowskiego oraz 

pracowników z przedstawicielami 

Regionalnego Ośrodka Kultury                               

w Bielsku-Białej w związku                                

z organizacją na Zamku Piastowskim               

w dniach 11 – 18 grudnia 2021 r. 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

 

 

 

1) 12 maja 2021 r. – 

informacja o wynikach 

naboru na stanowisko 

referenta ds. organizacji 

wydarzeń i imprez 

kulturalnych 

 

2) 13 maja 2021 r. –    

dzięki współpracy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu 

z PGL LP Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie, udało 

się pozyskać sadzonki 

drzewek. Posadzone w 

donicach, w różnych 

miejscach dawnej siedziby 

Piastów, przed niespełna 

miesiącem zaczęły kwitnąć. 

Tym samym pięknie zdobią 

raciborski zamek. Wśród 

drzewek znalazły się: przed 

zamkiem - jarząb szwedzki, 

w dużej donicy i przy 

słodowni - lipa oraz przed 

kaplicą - buk. 

 

3) 19 maja 2021 r. – Firma 

„Jams” Zakład 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy Jerzy Suchocki  

z Tworkowa rozpoczęła 

remont elewacji 

zewnętrznej w przejściu 

budynku bramnego, 

będącego częścią Zamku 

Piastowskiego. 

 

 



5) 18 – 22 maja 2021 r. –                             

I plener rzeźbiarski „Opolsko-

raciborscy książęta piastowscy”.                 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objął Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda. Każdy z artystów (Artur 

Szołdra, Władysław Ligocki, Grzegorz 

Michałek, Andrzej Pochopień                              

i Mirosław Wiszowaty) mógł wybrać 

sobie jedną postać, którą później 

wykonał. Do wyboru byli: Mieszko IV 

Laskonogi, Kazimierz I Opolski, 

Mieszko II Otyły, Władysław I Opolski 

oraz Przemysł Raciborski. Każdy 

musiał wybrać inną postać, wybór nie 

mógł się powtarzać. Niezbędny materiał 

(drewno) do wykonania rzeźb zostało 

dostarczone na Zamek Piastowski 

dzięki uprzejmości PGL LP 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. 

Natomiast niezbędne narzędzia do 

rzeźbienia w drewnie (m. in. dłuta, 

rylce, piły itp.) artyści załatwiali we 

własnym zakresie, gdyż każdy wiedział 

co mu najbardziej będzie potrzebne, by 

takie dzieło wykonać. 

 

6) 21 maja 2021 r. – koncert 

urodzinowy dla Papieża Polaka Jana 

Pawła II w wykonaniu wokalistów 

zespołu wokalnego „MIRAŻ”                           

z Młodzieżowego Domu Kultury                      

w Raciborzu. 

 

7) 22 maja 2021 r. – warsztaty 

rzeźbienia w drewnie - adresowane do 

mieszkańców powiatu. 

 

4) 20 maja 2021 r. – 

Bogdan Kasperek ze 

Stowarzyszenia Rozwoju                   

i Współpracy Regionalnej 

„Olza” w imieniu 

Partnerów 

odpowiedzialnych (PP 

SRiWR „Olza”, PP RSTS) 

przekazał propozycję 

miejsc, w które uczestnicy 

prac Zespołu roboczego 

projektu „CieszIT” wybiorą 

się w poszukiwaniu 

inspiracji współdziałania 

systemów informacji 

turystycznej, przestrzennej 

i ofert turystycznych. Po 

stronie polskiej 

zaproponował wizytę                      

w Raciborzu (Punkt IT na 

Zamku Piastowskim), zaś 

po stronie czeskiej w 

Ostrawie (system Punktów 

IT). Podkreślił, iż w obu 

przypadkach mamy do 

czynienia z bardzo dobrze 

działającymi Punktami 

Informacji Turystycznej,                     

w tym w obszarach które 

nas mogą szczególnie 

interesować z uwagi na 

charakter naszego projektu 

(są to punkty 

certyfikowane, związane                  

z markami turystycznymi, 

w miastach o podobnych 

problemach z ruchem 

turystycznym, przy atrakcji 



8) 22 maja 2021 r. – otwarcie sezonu     

w ramach „MX5: TRIPS&CHILL”.              

Na Zamek Piastowski przyjechało                  

25 samochodów typu Mazda M-X5. 

 

9) 28 maja 2021 r. – Śląski kucharz - 

Remigiusz Rączka zawitał na Zamek 

Piastowski. Ekipa telewizyjna 

odwiedziła raciborski zamek, aby 

nagrać popularny i lubiany przez 

widzów program kulinarno-podróżniczy 

pt. „Rączka gotuje”. W nagraniu wzięli 

udział pracownicy Zamku 

Piastowskiego: Krystyna Niklewicz 

oraz Grzegorz Nowak. Emisja 

programu odbyła się na antenie TVP 3 

Katowice. Odcinek premierowy był się 

w dniu 5 czerwca 2021 r. (sobota) o 

godz. 18:00, zaś powtórka w dniu 6 

czerwca 2021 r. (niedziela) o godz. 

10:30. Program można zobaczyć tutaj: 

https://katowice.tvp.pl/54185613/racz

ka-gotuje-5062021-poledwiczki-po-

raciborsku-sliszki-z-szymlyna 

 

10) 29 maja 2021 r. – „Przyjdź, zobacz, 

kup, sprzedaj”, czyli I Pchli Targ na 

Zamku Piastowskim. 

turystycznej lub działające 

w sieci z filiami, z ofertą 

zwiedzania dla turystów, 

także tą komercyjną). 

Dodał ponadto, że 

propozycje (ich wybór) 

konsultowane były z 

regionalnymi instytucjami 

branżowymi, w 

szczególności ze Śląską 

Organizacją Turystyczną 

oraz Moravian Silesian 

Tourism. 

 

5) 20 maja 2021 r. – 

migawki z pleneru 

rzeźbiarskiego na antenie 

TVP 3 Katowice w 

programie „Aktualności”. 

 

6) 20 maja 2021 r. – 

studenci kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej                           

w Raciborzu, a 

jednocześnie członkowie 

Studenckiego Koła 

Naukowego Fotografii 

Artystycznej „FOTON” 

wraz z opiekunem 

naukowym dr Gabrielą 

Habrom-Rokosz mieli 

możliwość 

przeprowadzenia pleneru 

fotograficznego w czasie 

trwającego I pleneru 



rzeźbiarskiego pt. 

„Opolsko-raciborscy 

książęta Piastowscy”. 

 

7) 26 maja 2021 r. –                      

na  zamurzu, w pobliżu 

dawnej wozowni, na 

Zamku Piastowskim                               

w Raciborzu z myślą o 

miłośnikach ogrodnictwa                   

i pięknych ogrodów, ale jak 

również turystach 

odwiedzających zamek 

powstaje łąka kwietna. 

Taka łąka nada temu 

miejscu wyjątkowy 

charakter. Łąka kwietna 

pełną krasą zakwitnie 

dopiero w przyszłym roku, 

a w tym pojawią się tylko 

nieliczne kwiaty. Wówczas 

będziemy mogli podziwiać 

w tym urokliwym miejscu 

kilkanaście gatunków 

typowych kolorowych 

kwiatów łąkowych m.in. 

złocień, jaskier i firletka. 

Nie zabraknie także 

kilkanaście gatunków, 

głównie wieloletnich 

dzikich kwiatów typowych 

dla suchych skarp i 

pastwisk, m.in. dziewanna, 

szałwia okręgowa czy 

dziurawiec. 



Czerwiec 

1) 1 czerwca 2021 r. – 

„Dyplomy 2021” - wernisaż 

wystawy prac dyplomowych 

uczniów IV klasy Liceum 

Sztuk Plastycznych, 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1                   

w Raciborzu. 

1) 5 czerwca 2021 r. – „Przeboje 

operetkowe i inne” - koncert 

operetkowy na Zamku Piastowskim. 

Przed publicznością zaprezentowali się 

znani i lubiani artyści scen poznańskich 

- Bartosz Kuczyk, Agnieszka 

Wawrzyniak, Anna Michalak oraz 

Klaudiusz Kapłon. 

 

2) 12 czerwca 2021 r. –                                     

I Ogólnopolski Mażoretkowy Zawrót 

Głowy oraz koncert Zespołu „Kombi” 

w podziękowaniu Służbie Zdrowia                     

i osobom zaangażowanym w opiekę                        

i ratowanie życia podczas pandemii 

COVID – 19. Organizatorami 

wydarzenia byli: Stowarzyszenie 

Kultury Ziemi Raciborskiej 

„ŹRÓDŁO”, Powiat Raciborski, Eko 

Okna S.A. oraz Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu zaś 

partnerami: Browar Zamkowy                       

Sp. z o.o., Zakład Masarski SEGET 

Spółka Jawna oraz Mieszko S.A. 

 

3) 13 czerwca 2021 r. – Festiwal 

„Śląskie Smaki”. Festiwal od 2006 roku 

ma na celu promocję kuchni regionalnej 

województwa i podtrzymywanie 

kulinarnych tradycji z nią związanych. 

Organizatorami wydarzenia byli: Śląska 

Organizacja Turystyczna, Powiat 

Raciborski oraz Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, zaś 

1) 15 czerwca 2021 r. – Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda spotkał 

się z przedstawicielkami Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu Powiatu 

Raciborskiego, które uczestniczyły w XV 

edycji Festiwalu „Śląskie Smaki”. 

Spotkanie było okazją do złożenia 

podziękowań i gratulacji zaangażowanym 

Paniom w przygotowanie potraw 

konkursowych. 

 

2) 15 czerwca 2021 r. – Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda spotkał 

się z dyrekcją oraz załogą Zamku 

Piastowskiego. Spotkanie było okazją do 

złożenia podziękowań za zaangażowanie 

w przygotowanie XV edycji Festiwalu 

„Śląskie Smaki”. 

 

2) 18 czerwca 2021 r. – prelekcje 

historyczne dla dzieci i młodzieży na 

dziedzińcu zamkowym w ramach                       

XI Raciborskiego Festiwalu 

Średniowiecznego, organizowanego 

przez pasjonatów średniowiecza - 

Stowarzyszenie „Drengowie znad Górnej 

Odry”. 

1) Czerwiec 2021 r. – 

mieszkający od wielu lat                 

w Niemczech, raciborzanin 

Andreas Rim podarował 

dla dawnej siedziby 

Piastów nowe pamiątki 

związane z rodziną von 

Ratibor - właścicielami 

zamku do 1945 roku. 

Podarowane przedmioty to 

m. in. dwie pamiątkowe 

fotografie związane z 

rodziną von Ratibor 

(uroczystość 25. rocznicy 

ślubu barona Hugo von 

Reischacha i Małgorzaty 

Marii Prinzessin von 

Ratibor-Corvey oraz 

Wiktor II z synami), 

podstawki pod piwo 

„Corveyer Bier”                          

(z Browaru Allersheimer,              

w którym to produkowane 

jest piwo według starych 

tradycji dla potrzeb księcia 

raciborskiego Wiktora V 

oraz dla licznych turystów                 

i mieszkańców miasta 

Höxter, i okolicy) oraz 

podstawka pod wino, kufel 

do picia piwa, a także 

broszurka ze zdjęciem na 

okładce przedstawiającym 

obecny raciborski zamek. 

 

2) 5 czerwca 2021 r. – 

popularny i lubiany przez 

widzów program kulinarno-



partnerami: Kraina Górnej Odry, 

Browar Zamkowy w Raciborzu, 

Manufaktura Rybnickie Lody 

Rzemieślnicze.  

 

4) 13 czerwca 2021 r.  – występ 

Krzysztofa Respondka w programie 

muzyczno-kabaretowym w ramach 

Festiwal „Śląskie Smaki”. 

 

5) 13 czerwca 2021 r. – występ zespołu 

„VIDEO” w ramach Festiwal „Śląskie 

Smaki”. 

 

6) 13 czerwca 2021 r. – występ zespołu 

„Singers” w ramach Festiwal „Śląskie 

Smaki”. 

 

7) 13 czerwca 2021 r. – koncert galowy 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 

Stanisława Hadyny w ramach Festiwal 

„Śląskie Smaki”. 

 

8) 13 czerwca 2021 r. – Barbara lubi 

rabarbar w Raciborzu - pokaz kulinarny 

Remigiusza Rączki i Agnieszki 

Jasińskiej (uczestniczka Hell’s Kitchen) 

w ramach Festiwal „Śląskie Smaki”. 

 

9) 13 czerwca 2021 r. – Bitwa Smaków 

- pokaz kulinarny Remigiusza Rączki                  

i Marii Pietruszki (uczestniczki 

programu Zamiana Szefów Kuchni) – 

jasne kontra ciemne, czyli piwne 

wariacje kulinarne w ramach Festiwal 

„Śląskie Smaki”. 

 

 

podróżniczy pt. „Rączka 

gotuje” na antenie TVP 3 

Katowice. Remigiusz 

Rączka przygotował 

wspólnie z pracownikami 

Zamku Piastowskiego 

polędwiczki z dzika oraz 

śliszki z szymlyną. 

Widzowie poznali również 

historię tutejszego obiektu, 

jak również dowiedzieli się 

co zamek oferuje 

współcześnie. Wspólne 

gotowanie ze znanym 

kucharzem, odbyło się w 

plenerze, na dziedzińcu, na 

tle Zamku Piastowskiego. 

 

3) 8 czerwca 2021 r. – 

Minister Zdrowia Adam 

Niedzielski odwiedził 

Zamek Piastowski w 

Raciborzu, gdzie podziwiał 

najstarszy zabytek ziemi 

raciborskiej - kaplicę 

zamkową pw. św. Tomasza 

Becketa. 

 

4) 10 czerwca 2021 r. – 

odbiór prac, prowadzonych 

na budynku bramnym 

Zamku Piastowskiego pn. 

„Częściowa naprawa 

tynków i malowanie 

przejazdu budynku 

bramnego Zamku 

Piastowskiego w 

Raciborzu” - związane z 



10) 19 czerwca 2021 r. – „Przyjdź, 

zobacz, kup, sprzedaj”, czyli II Pchli 

Targ na Zamku Piastowskim. 

 

11) 19 – 20 czerwca 2021 r. – 

sportowo-filmowy-folklorystyczny 

weekend na Zamku Piastowskim. 

 

12) 20 czerwca 2021 r. – koncert 

charytatywny w wykonaniu 

Stowarzyszenia Kultury Ziemi 

Raciborskiej „Źródło”. Artyści 

zatańczyli dla małego Henia, który 

urodził się rok temu z mukowiscydozą, 

z powodu której trzeba było usunąć mu 

70 % jelita cienkiego. Pomimo złych 

rokowań udało mu się przeżyć. By 

ratować jego zdrowie i uczynić życie 

łatwiejszym potrzebne jest finansowe 

wsparcie. 

 

13) 22 czerwca 2021 r. – taneczne 

podsumowanie Roku Szkolnego 

2020/2021, uczęszczających na zajęcia 

taneczne w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Raciborzu. 

 

14) 24 czerwca 2021 r. – „Koncert 

Nocy Świętojańskiej”, czyli 

najpiękniejsze pieśni o miłości w 

wykonaniu wokalistów zespołu 

wokalnego „MIRAŻ”. 

 

15) 25 czerwca 2021 r. – koncert                    

pt. „Śpiew Nocy Letniej”. Przed 

publicznością zaprezentują się solistki 

Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana”. 

 

bieżącym utrzymaniem. 

 

5) 10 czerwca 2021 r. – 

spotkanie robocze w 

związku z organizacją 

Festiwalu „Śląskie Smaki” 

na Zamku Piastowskim.               

W spotkaniu wzięli udział 

m. in. pracownicy Zamku 

Piastowskiego, 

przedstawiciel Starosty 

Raciborskiego - Grzegorza 

Swobody, Agnieszka 

Sikorska - Dyrektor 

Śląskiej Organizacji 

Turystycznej oraz 

pracownicy Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu 

Zachodniego 

Województwa Śląskiego                

z siedzibą w Rybniku. 

 

6) 14 czerwca – 11 lipca 

2021 r. – Powiat 

Raciborski, Zamek 

Piastowski w Raciborzu 

oraz Browar Zamkowy 

zapraszały do dawnej 

siedziby Piastów, gdzie 

zlokalizowana została 

strefa kibica z okazji 

Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej. 

 

7) 30 czerwca 2021 r. – 

bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań    

w wieku 50-69 lat na 



16) 25 czerwca 2021 r. – koncert z 

okazji zakończenia Roku Szkolnego 

2020/2021 w Raciborskim Ognisku 

Muzycznym. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu oraz 

Raciborskie Ognisko Muzyczne. 

dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

Lipiec 

1) 1 lipca 2021 r. – wernisaż 

wystawy dyplomów 

artystycznych, studentów 

kierunku Edukacja 

Artystyczna Instytutu 

Architektury Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. Na wystawie 

zobaczyć można było 

dyplomy następujących osób, 

których promotorem była                       

dr Magdalena Gogół-Peszke: 

Marta Bajer - grafika cyfrowa 

Marta Bujak - fotografia 

hybrydowa 

Aleksander Moskwa - 

projektowanie graficzne 

Maciej Maciejewski - 

technika własna 

Agata Szyra - malarstwo, 

technika mieszana 

Alicja Kujda - linoryt + 

farbowanie tkanin 

Magdalena Jaskot - kolaż 

1) 1 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021”, 

przed publicznością wystąpili młodzi, 

zdolni soliści kół wokalnych, 

prowadzonych przez Daniela Rożka                  

w Młodzieżowym Domu Kultury w 

Raciborzu. Organizatorami wydarzenia 

byli: Powiat Raciborski, Młodzieżowy 

Dom Kultury w Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

2) 3 lipca 2021 r. – W ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

odbył Rodzinny Piknik Militarnego, na 

który zaprosili: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu oraz 

Partnerzy. Na Zamku Piastowskim 

zaprezentowali się: 

1. Stowarzyszenie Drengowie Znad 

Górnej Odry; 

2. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji 

Historycznych Piechota Heer; 

3. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 

Chłopcy z Lasu; 

1) 15 lipca 2021 r. – „KIERUNEK 

PRZYSZŁOŚĆ!” - parlamentarzyści 

Koalicji Obywatelskiej zaprosili na 

bezpośrednie otwarte spotkanie z 

mieszkańcami województwa śląskiego w 

ramach akcji „KIERUNEK 

PRZYSZŁOŚĆ!”. Na Zamek Piastowski 

przyjechali: Gabriela Lenartowicz,  

Wojciech Saługa, Marzena Okła-

Drewnowicz, Marek Sowa, Mateusz 

Bochenek oraz Maciej Lasek - Posłowie 

na Sejm RP. 

 

2) 16 lipca 2021 r. – Michał Kobosko – 

przewodniczący Partii Polska 2050 

Szymona Hołowni gościł na Zamku 

Piastowskim, gdzie odbyło się spotkanie 

sympatyków ruchu. 

1) 1 lipca 2021 r. – obrony 

prac dyplomowych 

studentów Edukacji 

Artystycznej w Zakresie 

Sztuk Plastycznych 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej                         

w Raciborzu. 

 

2) 1 lipca 2021 r. – 

UCHWAŁA NR 

XXVI/217/2021 RADY 

POWIATU 

RACIBORSKIEGO z dnia 

23 lutego 2021 r. - zmienia 

się nazwę jednostki 

budżetowej utworzonej             

na podstawie Uchwały                 

Nr XXIV/248/2008 

Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 

października 2008 r.                 

w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej 



cyfrowy 

Cyrylla Danielewska - 

malarstwo olejne   

4. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 

GNIAZDO; 

5. RSS - Raciborskie Stowarzyszenie 

Strzeleckie; 

6. Robert Stefanowski; 

7. Rotmistrz Krzysztof Wincenty Banaś 

herbu Dołęga z Familii Szlacheckiej; 

8. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 

„Ostfront”; 

9. Raciborskie Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie; 

10. Alojzy Brzonkalik. 

Ponadto: stoisko z artykułami militarno-

patriotycznymi. 

 

3) 5 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

projekcja filmu w ramach Kina 

Plenerowego pt. „Czworo dzieci i Coś”. 

 

4) 6 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

projekcja filmu w ramach Kina 

Plenerowego pt. „Tajemniczy ogród”. 

 

5) 7 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

odbyły się warsztaty pt. „W kraju 

kwitnącej wiśni - lampiony”. Zajęcia 

poprowadziła Martyna Rejner. 

 

6) 8 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

projekcja filmu w ramach Kina 

Plenerowego pt. „Kumple z dżungli”. 

 

7) 8 lipca 2021 r. – koncert                    

pt. „Śpiew Nocy Letniej”. Przed 

Agencja Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim 

w Raciborzu i 

zatwierdzenia jej statutu z 

„Agencja Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu” na „Zamek 

Piastowski w Raciborzu”             

z dniem 01.07.2021 r. 

 

3) 1 lipca 2021 r. – 

UCHWAŁA NR 

129/714/2021 ZARZĄDU 

POWIATU 

RACIBORSKIEGO z dnia 

24 czerwca 2021 r. - 

zatrudnia się Panią 

Krystynę Niklewicz na 

stanowisku dyrektora 

Zamku Piastowskiego                   

w Raciborzu z dniem 

01.07.2021 r. 

 

4) 27 lipca 2021 r. –                 

„Ślub na zamku? W 

Racibozu to możliwe! 

Zamek Piastowski 

udostępnia kaplicę 

nowożeńcom” - artykuł 

poświęcony XIII wiecznej 

kaplicy zamkowej ukazał 

się Dzienniku Zachodnim 

(wersja papierowa i wersja 

internetowa). 



publicznością zaprezentują się solistki 

Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana”.  

 

8) 9 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

projekcja filmu w ramach Kina 

Plenerowego pt. „Pszczółka Maja: 

Miodowe igrzyska”. 

 

9) 12 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

Zamkowe Hulanki (nauka tańca z 

pokazem, plecenie warkoczyków, lody). 

 

10) 14 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

Magiczne Eksperymenty (Dzięki 

zajęciom uczestnicy przekonali się, że 

chemia jest trochę magiczna. Dzieci 

miały okazję wyczarować z wody sok i 

Coca-Colę oraz nadmuchać balon bez 

pomocy ust, który po eksperymencie 

mogły zabrać ze sobą do domu. Była też 

wytwórnia kosmetyków. Ponadto 

uczestnicy zadbali o dłonie 

własnoręcznie przygotowanym 

peelingiem, zrobili musujące kule do 

kąpieli, wykonali zabieg wzmacniający 

paznokcie i to wszystko przy użyciu 

naturalnych składników). 

 

11) 17 lipca 2021 r. – „DROP BEATS 

NOT BOMBS”. Jubileuszowa impreza 

z cyklu „DROP BEATS NOT 

BOMBS”. Cykl ten obchodził swoje 

dziesięciolecie w 2021 roku. Na Zamku 

Piastowskim zagrali: od 17:00 do 03:00: 

- Lulu Malina  

 

 

 



- Sincz 

- Pysh 

- Furrier  

- Addy-Z  

- Endr:u. 

 

12) 19 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” – 

„Jesteśmy dobrzy w te klocki” - 

warsztaty LEGO. Uczestnicy będą mieli 

okazję konstruować autorskie modele z 

LEGO Technics z wykorzystaniem 

silników elektrycznych, dzięki którym 

model był wprawiany w ruch. Były to: 

Dragster (wyścigówka) oraz Małpa. 

 

13) 20 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” – 

„Jesteśmy dobrzy w te klocki” - 

warsztaty LEGO. Uczestnicy będą mieli 

okazję konstruować autorskie modele z 

LEGO Technics z wykorzystaniem 

silników elektrycznych, dzięki którym 

model był wprawiany w ruch. Były to: 

Dragster (wyścigówka) oraz Małpa. 

 

14) 23 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021”, 

przed publicznością wystąpili wokaliści 

zespołu MIRAŻ (prowadząca Elżbieta 

Biskup): Kamila Til, Anna Kretek, 

Michał Stuchły i Błażej Klimaszka. 

 

15) 23 lipca 2021 r. – koncert „Ed 

Sheeran NIGHT”. Przed publicznością 

wystąpił niesamowicie utalentowany 

wokalista i gitarzysta – Wojciech 

Kiełbasa i wykonał recital znanego 



artysty – Eda Sheerana. Koncert 

zorganizowany został przez Browar 

Zamkowy w Raciborzu. 

 

16) 24 lipca 2021 r. – wyjątkowe 

wydarzenie taneczne „LATINO 

PARTY ON AIR”, czyli magiczny 

klimat średniowiecznego zamku z 

gorącymi rytmami Kuby, Kolumbii, 

Dominikany czy też Puerto Rico. 

Organizatorzy (Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu oraz 

Akademia Tańca El Pachanguero) 

zaprosili miłośników muzyki i tańca do 

wspólnej podróży do świata 

największych hitów latino, w tym salsy, 

bachaty, mambo, cha cha cha i wielu 

innych. 

 

17) 26 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” jako 

pierwszy wystąpił iluzjonista - Konrad 

Mościński, który zaprezentował  

magiczne sztuczki oraz triki. Uczestnicy 

odbyli wspaniałą podróż do świata 

magii i czarów oraz przekonali się, że 

czary naprawdę istnieją... Następnie 

odbył się pokaz „Lodowe 

Eksperymenty”, przygotowany przez 

Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa. 

Uczestnicy dowiedzieli się m. in., że 

suchy lód to bardzo zimna i… sucha 

substancja, która okazuje się przydatna 

w życiu codziennym. Ponadto 

dowiedzieli się jakie dokładnie ma 

właściwości, co to jest sublimacja, czy 

suchy lód potrafi ugasić ogień oraz jaki 

ma smak i czy zmienia kolory. 



18) 28 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

Laboratorium Slime, czyli kolorowe, 

brokatowe, ciągnące… slime. Na 

warsztatach uczestnicy stworzyli gluty 

według domowego przepisu, ale 

również dowiedzieli się, w jaki sposób 

powstają slime`y w laboratorium pod 

czujnym okiem chemika.  

 

19) 31 lipca 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” 

odbył się koncert trzech tenorów. Przed 

raciborską publicznością 

zaprezentowało się trzech sławnych 

tenorów: Bartosz Kuczyk, Mirosław 

Niewiadomski oraz Mariusz Ruta. 

 

20) 31 lipca 2021 r. – Potańcówka 

LATA 80/90 na dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego zorganizowana przez 

Browar Zamkowy w Raciborzu. 

Sierpień 

1) 24 sierpnia 2021 r. –                

„Od Małych Mistrzów do 

Księcia Warszawskiego” - 

finisaż wystawy grafik, 

których właścicielem jest 

raciborzanin Marian Józef 

Piela, urodzony w 1960 roku. 

Po ukończeniu studiów 

teologicznych na Papieskiej 

Akademii Teologicznej w 

Krakowie, w 1989 roku 

wyjechał na stałe za granicę. 

Na co dzień kolekcjoner, 

historyk sztuki. 

1) 2 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” – 

„Jesteśmy dobrzy w te klocki” - 

warsztaty LEGO. Uczestnicy mieli 

okazję konstruować autorskie modele z 

LEGO Technics z wykorzystaniem 

silników elektrycznych, dzięki którym 

model był wprawiany w ruch. Była to 

gąsienica oraz dźwig (buldożer). 

 

2) 3 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” – 

„Jesteśmy dobrzy w te klocki” - 

warsztaty LEGO. Uczestnicy mieli 

okazję konstruować autorskie modele z 

LEGO Technics z wykorzystaniem 

1) 3 sierpnia 2021 r. – robocze spotkanie 

dyrekcji Zamku Piastowskiego                                   

w Raciborzu z dyrekcją Browaru 

Zamkowego w Raciborzu w sprawie 12. 

edycji święta Szlaku Zabytków Techniki, 

czyli „INDUSTRIADY”. 

1) 13 sierpnia 2021 r. –                   

w ramach rewizyty „Barwy 

Jesieni - Żarecki Klub 

Seniora Żarki” gościł                     

w Powiecie Raciborskim. 

Jednym z punktów 

zwiedzania był Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

2) 13 sierpnia 2021 r. – 

„Lato tajemnic z Radiem 

Katowice, cz. 5 - Zamek 

Piastowski w Raciborzu” - 

W zakolu płynącej przez 

Racibórz Odry podziwiać 

możemy Zamek 



silników elektrycznych, dzięki którym 

model był wprawiany w ruch. Była to 

gąsienica oraz dźwig (buldożer). 

 

3) 6 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE” odbył się 

II letni koncert wokalistów MIRAŻU, 

działającego przy Młodzieżowym 

Domu Kultury w Raciborzu. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski, Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

4) 9 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021” – 

warsztaty rakietowo-wystrzałowe. 

Dzieci zbudowały mini rakiety oraz 

sprawiły, by wzbiły się do góry. 

Ponadto uczestnicy sprawdzili na jakiej 

zasadzie działa silnik odrzutowy, wzięli 

udział w zabawie z lewitującym ping-

pongiem, dowiedzieli się czym zajmuje 

się aerodynamika i dlaczego Formuła 1 

nie wygląda jak autobus. Na własnej 

skórze zobaczyli także co to znaczy 

stawiać opór oraz dowiedzieli się, jak to 

jest możliwe, że samoloty, rakiety czy 

balony mogą unosić się w powietrzu. 

 

5) 11 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE” Lodowe 

Eksperymenty. Uczestnicy dowiedzieli 

się m. in. jakie dokładnie ma 

właściwości, co to jest sublimacja, czy 

suchy lód potrafi ugasić ogień, jaki ma 

smak i czy zmienia kolory. Ponadto 

nauczyli się wyczytywać przyszłość z 

Piastowski. Chociaż 

pierwsze ceglane 

zabudowania pojawiły się 

tam dopiero w XIII wieku, 

to o grodzie w tym miejscu 

pisał już Gall Anonim w 

1108 roku. Być też może, 

że obronny potencjał tego 

miejsca docenili już 

wojowie z plemienia 

Gołężyców, które dawniej 

zamieszkiwało te tereny – 

wskazywałyby na to 

wzmianki w tak zwanym 

Geografie Bawarskim z 

845 roku. Chociaż początki 

warowni giną gdzieś w 

odmętach historii, to już 

zbudowany przez Piastów 

zamek możemy dziś z 

powodzeniem zwiedzać, a 

przy okazji poznawać 

związane z nim tajemnice. 

Wojciech Kocjan 

postanowił zbadać kilka z 

nich. W nagraniu audycji 

wziął udział Grzegorz 

Nowak z zamkowego 

Punktu Informacji 

Turystycznej. 

 

3) 17 sierpnia 2021 r. – 

„Przyjeżdżają tu turyści z 

Argentyny, Meksyku czy 

Tajlandii. Zamek 

Piastowski w Raciborzu 

zaprasza w swoje mury” – 

materiał poświęcony 



magicznej lodowej kuli. Zajęcia 

poprowadzili przedstawiciele 

Uniwersytetu Rozwoju z Chorzowa. 

 

6) 13 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2021”, 

przed publicznością wystąpili młodzi, 

zdolni soliści kół wokalnych, 

prowadzonych przez Daniela Rożka w 

Młodzieżowym Domu Kultury w 

Raciborzu. Organizatorami wydarzenia 

byli: Powiat Raciborski, Młodzieżowy 

Dom Kultury w Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

7) 14 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE”, którą 

wspólnie zorganizowali: Powiat 

Raciborski i Zamek Piastowski w 

Raciborzu odbył się koncert orkiestr 

dętych. Przed raciborską publicznością 

zaprezentowały się: „Orkiestra Dęta 

Gminy Nędza” oraz „Raciborska 

Orkiestra Dęta Plania”. 

 

8) 16 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE” pokazy: 

„Ciekły azot” oraz „Pod napięciem”. 

Zajęcia poprowadzili przedstawiciele 

Uniwersytetu Rozwoju z Chorzowa.  

 

9) 18 sierpnia 2021 r. – w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE” Zamkowe 

Hulanki (nauka tańca z pokazem, 

plecenie warkoczyków, fotobudka, 

dmuchaniec oraz lody). 

 

 

Zamkowi Piastowskiemu w 

Raciborzu ukazał się na 

antenie RADIA 90.                         

W nagraniu audycji wziął 

udział Grzegorz Nowak                     

z zamkowego Punktu 

Informacji Turystycznej. 



10) 20 sierpnia 2021 r. – w ramach 

akcji „WAKACJE w POWIECIE” 

wystąpił Edward Simoni - znakomity 

flecista, odnoszący w Europie 

największe sukcesy. 

 

11) 21 – 22 sierpnia 2021 r. –                             

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Raciborza w Scrabble. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem objęli: 

Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda oraz Prezydent Miasta 

Racibórz - Dariusz Polowy. 

 

12) 28 sierpnia 2021 r. –                          

Koncert z okazji 10-lecia zespołu 

„BARTNICKY”. Gościnnie wystąpili 

także: Izabela Skutova - IZABEL (CZ) 

oraz BFD + Muody GieKa                      

(Ostróda PL). 

Wrzesień 

1) 27 września 2021 r. – 

„Droga usłana barwami” - 

otwarcie wystawy malarstwa 

Heleny Zadrejko, absolwentki 

Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie. Dyplom na 

Wydziale Malarstwa obroniła 

w Pracowni Prof. Jerzego 

Nowosielskiego w 1970 r. 

Dwukrotna stypendystka 

Ministerstwa Kultury i 

Sztuki. Od 37 lat mieszka                  

w Atenach nieustannie 

pracując artystycznie i 

społecznie. 

1) 4 września 2021 r. –                            

BIESIADA ŚLĄSKA. Projekt 

współfinansowany przez Urząd Miasta 

Racibórz w ramach zadania: 

„Kulturalnie i biesiadnie na Zamku”. 

 

2) 6 – 7 września 2021 r. – WALNE 

ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ 

ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ – 

spotkanie wyjazdowe połączone ze 

study tour po atrakcjach nowej marki 

turystycznej – Krainy Górnej Odry. 

 

3) 10 września 2021 r. – „FESTYN” – 

wydarzenie zorganizowane przez  

Młodzieżowy Dom Kultury                                

w Raciborzu. W programie imprezy 

znalazły się m. in.: prezentacje kół 

1) 21 września 2021 r. – posiedzenie 

Konwentu Powiatów Województwa 

Śląskiego. W dniach 21-22 września                     

w Raciborzu odbywa się posiedzenie 

Konwentu Powiatów Województwa 

Śląskiego, którego gospodarzem tym 

razem jest starosta raciborski Grzegorz 

Swoboda. Dynamiczny rozwój powiatu 

raciborskiego został zauważony przez 

członków Konwentu więc stąd 

propozycja organizacji tego posiedzenia 

na ziemi raciborskiej. Na spotkanie 

przybyli starostowie powiatów ziemskich 

województwa śląskiego oraz prelegenci. 

Posiedzenie Konwentu Powiatów 

Województwa Śląskiego zaszczycili 

swoja obecnością marszałkowie 

województwa śląskiego Jakub 

1) 1 września 2021 r. –                    

na Zamku Piastowskim 

ulokowano Mobilny Punkt 

Spisowy w ramach 

Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. 

 

2) 1 – 19 września 2021 r. 

– mobilny punkt do 

głosowania w III edycji 

Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Województwa Śląskiego, 

został ulokowany w 

Punkcie Informacji 

Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 



zainteresowania działających w 

placówce połączone z zapisami. 

Prowadzone były także działania 

plastyczne. Nie zabrakło także atrakcji 

takich jak: dmuchana zjeżdzalnia, 

fotobudka, przejażdżka konna, 

malowanie buziek, balony oraz pokazy 

pojazdów policji i straży pożarnej. 

 

3) 11 września 2021 r. – „Bieg wokół 

komina” - bieg z nagrodami dla 

zwycięzców. Do pokonania był dystans 

około 2,5 km. Wydarzenie odbyło się w 

ramach święta Szlaku Zabytków 

Techniki - Industriada 2021. 

Organizatorzy: Browar Zamkowy, 

Powiat Raciborski oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

4) 11 września 2021 r. – „Konkurs 

malarski dla dzieci na najciekawszą 

pracę malarską, artystyczną na temat 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. 

Wydarzenie odbyło się w ramach święta 

Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 

2021. Organizatorzy: Browar 

Zamkowy, Powiat Raciborski oraz 

Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

5) 11 września 2021 r. – „Koncert 

Sound'n'Grace”. Wydarzenie odbyło się 

w ramach święta Szlaku Zabytków 

Techniki - Industriada 2021. 

Organizatorzy: Browar Zamkowy, 

Powiat Raciborski oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

 

Chełstowski i Wojciech Kałuża. W sali 

konferencyjnej Zamku Piastowskiego w 

Raciborzu posiedzenie otworzyli i 

przywitali gości starosta raciborski 

Grzegorz Swoboda wraz ze starostą 

bielskim Andrzejem Płonką, który 

przewodniczy spotkaniu. 

 

2) 28 września 2021 r. – Wojewódzkie 

Obchody Światowego Dnia Turystyki                  

w Częstochowie. Podczas uroczystości 

wręczono Dyplomy Marszałka 

Województwa Śląskiego dla Rozwoju 

Turystyki w roku 2021. Wyróżnienie 

główne w kategorii osobowość 

turystyczna roku otrzymał Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda, który w 

imieniu wszystkich nagrodzonych 

podziękował Przedstawicielom Całego 

Zarządu Województwa Śląskiego 

szczególnie Panom Marszałkom 

Województwa Śląskiego p. Jakubowi 

Chełstowskiemu  oraz p. Wojciechowi 

Kałuża a także Prezesowi Śląskiej 

Organizacji Turystycznej p. Adamowi 

Wawocznemu za to szczególne 

wyróżnienie, podkreślając udaną 

współpracę związaną z rozwojem 

lokalnej turystyki , tym samym zaprosił 

obecnych na Sali do odwiedzin Powiatu 

Raciborskiego mocno wpisującego się w 

od niedawna działającą ale za to prężnie 

rozwijającą się  markę turystyczną Kraina 

Górnej Odry. W wydarzeniu wzięli 

przedstawiciele Zamku Piastowskiego w 

Raciborzu: Dyrektor - Krystyna 

Niklewicz oraz Grzegorz Nowak - 

Starszy Specjalista w Punkcie Informacji 

Punkt był czynny od 

wtorku do niedzieli w 

godzinach 10.00 – 18.00. 

 

3) 7 września 2021 r. –                    

na Zamku Piastowskim 

ulokowano Mobilny Punkt 

Spisowy w ramach 

Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. 

 

4) 8 września 2021 r. –                    

na Zamku Piastowskim 

ulokowano Mobilny Punkt 

Spisowy w ramach 

Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. 

 

5) 14 września 2021 r. –                    

na Zamku Piastowskim 

ulokowano Mobilny Punkt 

Spisowy w ramach 

Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. 

 

6) 15 września 2021 r. –                    

na Zamku Piastowskim 

ulokowano Mobilny Punkt 

Spisowy w ramach 

Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. 

 

7) 22 września 2021 r. – 

ruszył remont piwnic domu 



6) 11 września 2021 r. – „Koncert 

Agaty Karczewskiej! Wspaniała 

dziewczyna z gitarą”! Wydarzenie 

odbyło się w ramach święta Szlaku 

Zabytków Techniki - Industriada 2021. 

Organizatorzy: Browar Zamkowy, 

Powiat Raciborski oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

7) 11 września 2021 r. – 

przedstawienie teatralne „Dzieje 

historyczne Browaru Zamkowego”,                  

w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej 

Ulicy. Wydarzenie odbyło się w ramach 

święta Szlaku Zabytków Techniki - 

Industriada 2021. Organizatorzy: 

Browar Zamkowy, Powiat Raciborski 

oraz Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

8) 11 września 2021 r. – „Koncert 

zespołu The trAst”. Wydarzenie odbyło 

się w ramach święta Szlaku Zabytków 

Techniki - Industriada 2021. 

Organizatorzy: Browar Zamkowy, 

Powiat Raciborski oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

9) 11 września 2021 r. – Manufaktura 

Artystyczna PI-ART zaprezentowała 

pokaz ogniowy. Wydarzenie odbyło się 

w ramach święta Szlaku Zabytków 

Techniki - Industriada 2021. 

Organizatorzy: Browar Zamkowy, 

Powiat Raciborski oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

10) 17 września 2021 r. – Victoria: 

Requiem - Capella Cracoviensis - 

Turystycznej. 

 

3) 29 września 2021 r. – „Człowiek w 

niewoli uczuć. Przyjaźń, Miłość, 

Nienawiść w Czechach i w Polsce                          

w średniowieczu i wczesnej epoce 

nowożytnej” - uczestnicy konferencji 

naukowej, współorganizowanej przez: 

Komisję Historii Czech i Stosunków 

Polsko-Czeskich Komitetu Nauk 

Historycznych Przy Wydziale I Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Polskiej 

Akademii Nauk oraz Muzeum w 

Raciborzu zwiedzili z przewodnikiem: 

dziedziniec, kryptę oraz kaplicę Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

książęcego Zamku 

Piastowskiego, w celu 

ulokowania tam                             

w przyszłości Restauracji 

Zamkowej. 

 

8) 17 września 2021 r. – 

ruszył „PUB 

MASZYNOWNIA”, 

zlokalizowany w Browarze 

Zamkowym. Wejście do 

lokalu znajduje się                         

na dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

 

9) 22 września 2021 r. –                    

na Zamku Piastowskim 

ulokowano Mobilny Punkt 

Spisowy w ramach 

Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. 

 

10) 27 września 2021 r. – 

ogłoszenie o naborze - 

referent ds. personalnych  

i organizacyjnych. 

 

11) 29 września 2021 r. –                    

na Zamku Piastowskim 

ulokowano Mobilny Punkt 

Spisowy w ramach 

Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. 

 

 

 



koncert w kaplicy zamkowej pw. św. 

Tomasza Becketa, w ramach cyklu 

Musica Cantuaris. Wystąpiła „Capella 

Cracoviensis”. 

 

11) 23 września 2021 r. – Zamek 

Piastowski odwiedziła „niezwykła 

postać”. To w jednej osobie krytyk 

kulinarny, dziennikarz, pisarz, 

publicysta, podróżnik i youtuber. To 

Robert Makłowicz. W czasie krótkiego 

pobytu opowiadał na zamkowym 

dziedzińcu o początkach dawnej 

siedziby Piastów. Następnie udał się do 

perły śląskiego gotyku, czyli kaplicy 

zamkowej, a także zawitał do 

zamkowego skarbca, by wcielić się                 

w rolę Mieszka II Otyłego.                               

Na zakończenie wizyty podziwiał                    

i opowiadał o jednym z najstarszych w 

Polsce graffiti, które znajduje się na 

zamku, przy północnej ścianie kaplicy. 

W spotkaniu wzięli udział pracownicy 

Zamku Piastowskiego: dyrektor – 

Krystyna Niklewicz oraz pracownik 

zamkowego Punktu Informacji 

Turystycznej – Grzegorz Nowak. 

 

12) 24 września 2021 r. – Powiatowy 

Dzień Zrównoważonego Transportu. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski, Powiatowe Centrum 

Sportu w Raciborzu, Zamek Piastowski 

w Raciborzu, Komenda Powiatowa 

Policji w Raciborzu, Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Katowicach, Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny 

 

 

 



„Pomocna Dłoń”, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz 

WOPR. 

 

13) 25 – 26 września 2021 r. –                        

FT Event, Powiat Raciborski oraz 

Zamek Piastowski w Raciborzu 

wspólnie z partnerami (Festiwal 

Burgerów, Agar Power, Browar 

Racibórz, Browar Foodtrucker, Fun & 

Play) zaprosili na dziedziniec, do 

dawnej siedziby Piastów w Raciborzu 

na przepyszną ucztę z Food Trucków. 

 

14) 28 września 2021 r. – Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda 

osobowością turystyczną roku 2021. Na 

Jasnej Górze w Częstochowie odbyły 

się Wojewódzkie Obchody Światowego 

Dnia Turystyki. Podczas uroczystości 

wręczono Dyplomy Marszałka 

Województwa Śląskiego dla Rozwoju 

Turystyki w roku 2021. W wydarzeniu 

wzięli udział m. in. Dyrektor Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu - Krystyna 

Niklewicz oraz Grzegorz Nowak - 

Starszy Specjalista w Punkcie 

Informacji Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Październik 

1) 28 października 2021 r. – 

„Droga usłana barwami” – 

finisaż wystawy malarstwa 

Heleny Zadrejko, absolwentki 

Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie. Dyplom na 

Wydziale Malarstwa obroniła 

w Pracowni Prof. Jerzego 

Nowosielskiego w 1970 r. 

1) 1 października 2021 r. –                      

20 lat Partnerstwa Powiatu 

Raciborskiego i niemieckiego 

Märkischer Kreis. Uroczystość 

jubileuszowa, na którą oprócz 

reprezentacji powiatu Märkischer ze 

starostą Marco Voge, starosta raciborski 

Grzegorz Swoboda zaprosił również 

pozostałych partnerów zagranicznych 

1) 6 października 2021 r. – szkolenie 

dla nauczycieli Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 

„MECHANIK” w Raciborzu. 

 

2) 21 października 2021 r. – „Pola 

nadziei. Tu rozkwita dobro” – prelekcja 

Krystyny Wolnik, specjalista 

pielęgniarstwa opieki paliatywnej w 

1) 1 października 2020 r. 

– zamek przechodzi na czas 

zimowy. Punkt Informacji 

Turystycznej i zamek wraz 

z kaplicą zamkową czynny 

od 1 października do 

31marca od wtorku do 

piątku od 9.00 do 16.00, a 

weekendy i święta od 10.00 



Dwukrotna stypendystka 

Ministerstwa Kultury i 

Sztuki. Od 37 lat mieszka w 

Atenach nieustannie pracując 

artystycznie i społecznie. 

Powiatu Raciborskiego, dawnych 

włodarzy z obu powiatów oraz osoby 

szczególnie zaangażowane w to 

Partnerstwo. W trakcie wydarzenia nie 

zabrakło filmowych wspomnień, 

ciepłych podziękowań, oryginalnych 

prezentów, pysznego tortu i 

znakomitych występów artystycznych. 

 

2) 12 października 2021 r. – wizyta 

studyjna uczestników prac Zespołu 

roboczego projektu „CieszIT”, którzy 

wybrali się  m. in. na Zamek Piastowski 

w Raciborzu w poszukiwaniu inspiracji 

współdziałania systemów informacji 

turystycznej, przestrzennej i ofert 

turystycznych. 

 

3) 12 października 2021 r. – „Myśli 

uczesane i rozczochrane” oraz „Instant, 

czyli błyskawicznie o... życiu” - 

promocja książek Zbigniewa Woźniaka. 

Uroczystość uświetnił, przy 

wykorzystaniu tekstów Zbigniewa 

Woźniaka, teatr amatorski „Senioralne 

Forte” działający przy MOKSiR w 

Kuźni Raciborskiej. 

 

4) 23 października 2021 r. – „Koncert 

kameralny” – przed publicznością 

wystąpili: Oskar Koziołek-Goetz – bas-

baryton, Michał Rożek – skrzypce oraz 

Mateusz Rożek – fortepian. W 

programie usłyszeć można było utwory 

od opery po piosenki międzywojnia 

oraz arcydzieła literatury skrzypcowej. 

 

5) 28 października 2021 r. – „Koncert 

Hospicjum im. św. Józefa w Raciborzu. 

Spotkanie było adresowane do młodzieży 

Centrum Kształcenia Zawodowego                        

i Ustawicznego Nr 2 „MECHANIK”                    

w Raciborzu. 

 

3) 27 października 2021 r. – spotkanie 

robocze dyrekcji Zamku Piastowskiego 

oraz pracowników z przedstawicielami 

Regionalnego Ośrodka Kultury                               

w Bielsku-Białej w związku z 

organizacją na Zamku Piastowskim                       

w dniach 11 – 18 grudnia 2021 r. 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

4) Październik 2021 r. – spotkanie 

organizacyjne dyrekcji Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu z 

przedstawicielami Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Bielsku-Białej w związku                      

z organizacją na Zamku Piastowskim                      

w dniach od 11 do 18 grudnia 2021 r. 

pierwszej edycji Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

do 18.00. 

 

2) 21 października 2021 r. 

– Zamek Piastowski                       

w Raciborzu leżący                         

w Powiecie Raciborskim, w 

malowniczej Krainie 

Górnej Odry wyróżniony. 

Dawna siedziba Piastów 

otrzymała certyfikat za rok 

2021, jako jedna                                

z najlepszych atrakcji                       

w Polsce. Certyfikat 

przyznał portal Polskie 

Szlaki - 

https://www.facebook.com/

polskieszlaki/.  

 

3) 25 października 2021 r. 

– rozstrzygnięcie  I edycji 

Rządowego Funduszu 

„Polski Ład”. Adaptacja 

budynku słodowni                              

i modernizacja domu 

książęcego na centrum 

turystyczno-historyczne                  

z ekspozycją multimedialną 

na Zamku Piastowskim                                   

w Raciborzu doczeka się 

realizacji! Wniosek 

Powiatu Raciborskiego o 

dofinansowanie tego 

zadania w ramach I edycji 

Rządowego Funduszu 

„Polski Ład” został 

rozpatrzony pozytywnie i 

tym samym aż 17,82 mln zł 

przełoży się na nowoczesne 



Jesienny”. W dawnej siedzibie Piastów 

wystąpili uczniowie Raciborskiego 

Ogniska Muzycznego. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Raciborskie Ognisko Muzyczne oraz 

FulnArt Edukacja Muzyczna. 

wystawy muzealne oraz 

sale warsztatowe z 

zapleczem 

gastronomicznym, 

zaprojektowane z myślą o 

dodatkowej atrakcji 

turystycznej powiatu i o 

uzupełnieniu oferty Zamku 

Piastowskiego, którego 

ożywienie i promocję 

samorząd powiatowy 

wyznaczył jako jeden z 

priorytetów obecnej 

kadencji. Wiadomość o 

pozyskanych środkach 

oficjalnie przekazał 

podsekretarz stanu w 

Ministerstwie 

Sprawiedliwości, Michał 

Woś, który wspólnie ze 

starostą raciborskim spotkał 

się z wójtami i 

burmistrzami gmin 

powiatu, również 

zabiegających o 

dofinansowanie na 

zamkowym dziedzińcu. 

 

4) 29 października 2021 r. 

– Zamek Piastowski                       

w Raciborzu zgodnie z 

art.35 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o 

gospodarce 

nieruchomościami (t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz.121                          

z późn.zm.) i 

rozporządzeniem Rady 



Ministrów z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu 

przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań 

na zbycie nieruchomości  

(t.j. Dz.U. z 2014, poz. 

1490) ogłasza  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. 

Listopad 

1) Listopad 2021 r. – 

„GRAFIKI” – wystawa prac 

Magdaleny Jaskot, młodej 

artystki pochodzącej z 

Raciborza. W 2017 r. 

ukończyła Liceum Sztuk 

Plastycznych w Raciborzu, a 

w 2021 r. Edukację 

Artystyczną Instytutu 

Architektury Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. 

 

2) Listopad 2021 r. – 

wystawa dyplomów 

artystycznych, studentów - 

absolwentów kierunku 

Edukacja Artystyczna 

Instytutu Architektury 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu. 

1) 5 listopada 2021 r. – wieczór 

autorski z Ewą Kassalą - promujący 

najnowszą powieść pisarki, pt. „Maria 

Magdalena  Wyzwolona kobiecość, 

odnaleziona boskość”. Spotkaniu 

towarzyszyła debata na temat wyzwań, 

przed jakimi obecnie stoją współczesne 

kobiety, w czasach, w jakich przyszło 

nam żyć. W świat Marii Magdaleny 

wprowadziła zebranych Magdalena 

Wawoczny, doktorantka ekonomii na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie oraz studentka judaistyki na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, która 

wystąpiła z krótką prezentacją pt. 

„Postać Marii Magdaleny w ujęciu 

religijnym i kulturowym”. Oprawę 

artystyczną wieczoru zadbała Julia 

Mielnik, młoda mieszkanka 

Cyprzanowa, uczennica II LO w 

Raciborzu, tegoroczna maturzystka, 

1) 2 listopada 2021 r. – spotkanie                      

w Starostwie Powiatowym, podczas 

którego przedyskutowane zostały 

wstępnie określone priorytety 

strategiczne, cele i kierunki polityki 

rozwoju Powiatu w ramach Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 

2022-2030. W spotkaniu wziął udział 

pracownik zamkowego Punktu 

Informacji Turystycznej – Grzegorz 

Nowak. 

2) 15 listopada 2021 r. – spotkanie                            

w sali konferencyjnej Zamku 

Piastowskiego w sprawie Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 

2022-2030. W spotkaniu wzięli udział 

pracownicy Zamku Piastowskiego: 

dyrektor – Krystyna Niklewicz                                  

i pracownik zamkowego Punktu 

Informacji Turystycznej – Grzegorz 

1) 12 listopada 2021 r. – 

spotkanie robocze                              

w związku z konferencją 

„Popularyzacja szkolnictwa 

zawodowego w regionie 

trzech powiatów: 

raciborskiego, 

wodzisławskiego                                

i kędzierzyńsko-

kozielskiego”, zaplanowaną 

na Zamku Piastowskim                      

w dniu 17.11.2021 r. 

 

2) 18 listopada 2021 r. – 

bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań     

w wieku 50-69 lat na 

dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

 

 



która zaprezentowała swoje autorskie 

utwory oraz znane covery. 

 

2) 27 listopada 2021 r. – „Gospelblues 

Evening. Słowo i Muzyka” - koncert, w 

trakcie którego przed publicznością 

wystąpił Marek Wojtowicz (Guitar 

Mark). Był to kolejny występ tego 

znanego i lubianego artysty w dawnym 

grodzie piastowskim. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu oraz 

Son House Gospel Blues Society. 

Nowak. 

3) 16 listopada 2021 r. – sprawozdanie           

z prac Zespołu doradczego ds. 

przygotowania rekomendacji w zakresie 

rozwoju oraz zmiany kierunków 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego                  

w Raciborzu. Spotkanie w sprawie 

przyszłości Zamku Piastowskiego z 

przedstawicielami Adventure 

Multimedialne Muzea z Katowic, 

autorami koncepcji zagospodarowania 

budynku słodowni oraz przearanżowaniu 

domu książęcego na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. W spotkaniu wzięli udział 

pracownicy Zamku Piastowskiego: 

dyrektor – Krystyna Niklewicz, Grażyna 

Wójcik – koordynator działań na Zamku 

Piastowskim oraz pracownik zamkowego 

Punktu Informacji Turystycznej – 

Grzegorz Nowak 

4) 17 listopada 2021 r. – „Popularyzacja 

szkolnictwa zawodowego w regionie 

trzech powiatów: raciborskiego, 

wodzisławskiego i kędzierzyńsko-

kozielskiego” – konferencja z udziałem 

m. in. starostów z w/w powiatów. 

5) 18 listopada 2021 r. – spotkanie 

robocze - zwiedzanie Zamku 

Piastowskiego i Kaplicy Zamkowej przez 

przedstawicieli Śląskiej Organizacji 

Turystycznej i Warmińsko-Mazurskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej,                   

w związku z podpisaniem Listu 

Intencyjnego, który to został podpisany  

w Lidzbarku Warmińskim w dniu                             

3 września 2021 r. przez Prezesa Zarządu 

3) 18 listopada 2021 r. – 

100-latka, podopieczna 

Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień”                                    

w Raciborzu, z okazji 

jubileuszowej rocznicy 

urodzin zwiedziła Zamek 

Piastowski, Kaplicę 

Zamkową oraz Kryptę.                  
W zwiedzaniu wzięli udział 

pracownicy Zamku 

Piastowskiego: dyrektor – 

Krystyna Niklewicz                                  

i pracownik zamkowego 

Punktu Informacji 

Turystycznej – Grzegorz 

Nowak 

4) Listopad 2021 r. –                     

w zamkowym Punkcie 

Informacji Turystycznej 

pojawił się w sprzedaży 

kubek ceramiczny z logo 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego, 

który odbył się w dniach   

od 11 do 18 grudnia 2021 r. 

na Zamku Piastowskim                    

w Raciborzu. 

 

5) Listopad 2021 r. –                     

w zamkowym Punkcie 

Informacji Turystycznej 

pojawił się w sprzedaży 

talon uprawniający do 

korzystania z 

jarmarkowych atrakcji, 

który odbył się w dniach od 



W-M ROT - Jarosława Klimczaka                             

i Adama Wawocznego - Prezesa Zarządu 

ŚOT. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Zamku Piastowskiego                    

w Raciborzu. W spotkaniu wzięli udział 

pracownicy Zamku Piastowskiego: 

dyrektor – Krystyna Niklewicz                                  

i pracownik zamkowego Punktu 

Informacji Turystycznej – Grzegorz 

Nowak 

6) 19 listopada 2021 r. – spotkanie 

robocze (warsztaty w Rybniku) Śląskiej 

Organizacji Turystycznej z Warmińsko-

Mazurską Regionalną Organizacją 

Turystyczną, w związku z podpisaniem 

Listu Intencyjnego, który to został 

podpisany  w Lidzbarku Warmińskim w 

dniu 3 września 2021 r. przez Prezesa 

Zarządu W-M ROT - Jarosława 

Klimczaka i Adama Wawocznego - 

Prezesa Zarządu ŚOT. W spotkaniu 

wzięli udział pracownicy Zamku 

Piastowskiego: dyrektor – Krystyna 

Niklewicz i pracownik zamkowego 

Punktu Informacji Turystycznej – 

Grzegorz Nowak. 

7) 20 listopada 2021 r. – „Pomóż mi 

wzrastać – czyli jak dobrze i świadomie 

wspierać rozwój dziecka. Podsumowanie 

doświadczeń Wiodącego Ośrodka 

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Raciborzu” – konferencja 

pod patronatem Starosty Raciborskiego - 

Grzegorza Swobody. 

8) Listopad 2021 r. – spotkanie 

11 do 18 grudnia 2021 r. na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. 

 

6) Listopad 2021 r. –                    

w zamkowym Punkcie 

Informacji Turystycznej 

pojawiła się w sprzedaży 

pamiątkowa moneta, która 

na awersie ma oficjalne 

logo jarmarku, natomiast na 

rewersie widoczna jest 

dawna siedziba Piastów, w 

której to odbył się jarmark 

w dniach od 11 do 18 

grudnia 2021 r. 

 

7) Listopad 2021 r. –                    

w zamkowym Punkcie 

Informacji Turystycznej 

pojawiła się w sprzedaży 

ZAMKOWA 

PRZYTULANKA. 



organizacyjne dyrekcji Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu z 

przedstawicielami Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Bielsku-Białej w związku z 

organizacją na Zamku Piastowskim w 

dniach od 11 do 18 grudnia 2021 r. 

pierwszej edycji Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

Grudzień 

1) Grudzień 2021 r. – 

„GRAFIKI” – wystawa prac 

Magdaleny Jaskot, młodej 

artystki pochodzącej                             

z Raciborza. W 2017 r. 

ukończyła Liceum Sztuk 

Plastycznych w Raciborzu,                    

a w 2021 r. Edukację 

Artystyczną Instytutu 

Architektury Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. 

 

2) Grudzień 2021 r. – 

wystawa dyplomów 

artystycznych, studentów - 

absolwentów kierunku 

Edukacja Artystyczna 

Instytutu Architektury 

Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu. 

1) 11 – 18 grudnia 2021 r. – Śląski 

Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Śląskiego w Katowicach, Regionalny 

Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, 

Powiat Raciborski oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

2) 11 grudnia 2021 r. – Święty Mikołaj 

rozdawał słodycze w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

3) 11 grudnia 2021 r. – oficjalne 

rozświetlenie choinki (Marszałek 

Województwa Śląskiego i Starosta 

Raciborski) w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

4) 11 grudnia 2021 r. – koncert kapela 

„WAŁASI” z Istebnej w ramach 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

5) 11 grudnia 2021 r. – koncert „Golec 

uOrkiestra” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

6) 12 grudnia 2021 r. – Święty Mikołaj 

 1) 7 grudnia 2021 r. – 

ogłoszenie o naborze - 

referent ds. personalnych  

i organizacyjnych. 

 

2) 10 grudnia 2021 r. – 

przedstawiciele 

Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania 

„Partnerstwo dla Rozwoju” 

zwiedzili kaplicę zamkową 

oraz dom książęcy                           

z przewodnikiem. 

Towarzyszyła im delegacja 

z Włoch. 

 

3) 17 grudnia 2021 r. – 

ogłoszenie o naborze na 

wolne stanowisko 

urzędnicze księgowego. 

 

4) 22 grudnia 2021 r. – 

Wigilia Firmowa dla 

pracowników Zamku 

Piastowskiego                              

w Raciborzu. 

 

5) 29 grudnia 2021 r. –                     

z dyrekcją i pracownikami 



rozdawał słodycze w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

7) 12 grudnia 2021 r. – Jasełka w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

8) 12 grudnia 2021 r. – koncert 

„Estrada Równica” z Ustronia w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

9) 12 grudnia 2021 r. – koncert „Chór 

Bel Canto” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

10) 12 grudnia 2021 r. – koncert 

„Trebunie-Tutki” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

11) 13 grudnia 2021 r. – „Świąteczne 

wynalazki” – warsztaty dla dzieci w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

12) 13 grudnia 2021 r. – „Świąteczne 

wynalazki” – warsztaty rodzinne 

(zajęcia dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych) w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

13) 13 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela „TYGIEL” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

14) 13 grudnia 2021 r. – koncert 

Raciborska Orkiestra Dęta „Plania” w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Zamku Piastowskiego                     

w Raciborzu spotkał się 

Starosta Raciborski – 

Grzegorz Swoboda.  



Bożonarodzeniowego. 

 

15) 13 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela „ŚLEBODA” z Zakopanego w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

16) 14 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela góralska „WISŁA” w ramach 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

17) 14 grudnia 2021 r. – koncert zespół 

wokalny „MIRAŻ” z Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu w ramach 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

18) 14 grudnia 2021 r. – koncert 

„ENEJ” w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

19) 15 grudnia 2021 r. – „Zrób 

zabawkę na choinkę” – warsztaty dla 

dzieci w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

20) 15 grudnia 2021 r. – „Zrób 

zabawkę na choinkę” – warsztaty 

rodzinne (zajęcia dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych) w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

21) 15 grudnia 2021 r. – „Świat z 

opłatka” – warsztaty dla dzieci w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 



22) 15 grudnia 2021 r. – „Świat z 

opłatka” – warsztaty rodzinne (zajęcia 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych) w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

23) 15 grudnia 2021 r. – pokaz 

„Iluzjonista” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

24) 15 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela „ZBÓJNICY” ze Szczyrku w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

25) 15 grudnia 2021 r. – koncert 

„BARTNICKY” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

26) 16 grudnia 2021 r. – „Zrób 

zabawkę na choinkę” – warsztaty dla 

dzieci w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

27) 16 grudnia 2021 r. – „Zrób 

zabawkę na choinkę” – warsztaty 

rodzinne (zajęcia dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych) w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

28) 16 grudnia 2021 r. – „Świat z 

opłatka” – warsztaty dla dzieci w 

ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

29) 16 grudnia 2021 r. – „Świat z 

opłatka” – warsztaty rodzinne (zajęcia 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych) w 



ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

30) 16 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela „MAGURZANIE” z Łodygowic 

w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

31) 16 grudnia 2021 r. – koncert 

„Trzech Tenorów” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

32) 16 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela „ISTEBNA” w ramach 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

33) 17 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela „OCHODZITA” w ramach 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

34) 17 grudnia 2021 r. – koncert zespół 

„Singers” w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

35) 17 grudnia 2021 r. – oficjalne 

podsumowanie Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

36) 17 grudnia 2021 r. – koncert 

„Zakopower” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

37) 17 grudnia 2021 r. – „Warsztaty 

piernikowe” – warsztaty rodzinne 

(zajęcia dla dzieci, młodzieży i 



dorosłych) w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

38) 18 grudnia 2021 r. – ICE TEAM, 

czyli rzeźbienie w lodzie w ramach 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

39) 18 grudnia 2021 r. – „Zrób 

zabawkę na choinkę” – warsztaty dla 

dzieci w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

40) 18 grudnia 2021 r. – „Zrób 

zabawkę na choinkę” – warsztaty 

rodzinne (zajęcia dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych) w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

41) 18 grudnia 2021 r. – „Magiczny 

świat z opłatka” – warsztaty dla dzieci 

w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

42) 18 grudnia 2021 r. – „Magiczny 

świat z opłatka” – warsztaty rodzinne 

(zajęcia dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych) w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

43) 18 grudnia 2021 r. – koncert „Chór 

im. Juliusza Rogera” z Rud w ramach 

Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

44) 18 grudnia 2021 r. – koncert zespół 

„AVOCADO” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 



 

45) 18 grudnia 2021 r. – koncert 

kapela „TEKLA KLEBETNICA”                     

w ramach Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 

46) 18 grudnia 2021 r. – koncert 

„Stanisław Soyka” w ramach Śląskiego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 


