
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 2022 r. 

Styczeń 

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

1) Styczeń 2022 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) Styczeń 2022 r. – wystawa 

dyplomów artystycznych, 

studentów - absolwentów 

kierunku Edukacja 

Artystyczna Instytutu 

Architektury Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. 

1) 14 stycznia 2022 r. – spotkanie 

robocze w związku z adaptacją 

budynku słodowni 

i modernizacją domu 

książęcego na centrum 

turystyczno-historyczne 

z ekspozycją multimedialną 

na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. W spotkaniu wzięli udział 

m. in.: przedstawiciele firmy Adventure 

Multimedialne Muzea z Katowic, 

autorzy koncepcji, Roman Peikert – 

kierownik Referatu Inwestycji i 

Rozwoju oraz przedstawiciele 

„Archidom. Biuro architektoniczne”, 

projekty budowlane. Łopacz Bernard                

z Raciborza. 

 

2) 21 stycznia 2022 r. – „Cóż bez 

miłości wart byłby świat”, czyli o 

miłości w stylu retro....romantycznie                   

i zabawnie na Zamku Piastowskim - 

koncert w wykonaniu „WINYL 

BAND”. 

 

3) 24 stycznia 2022 r. – nagrywanie 

materiału filmowego w związku z 

planowanym wprowadzeniem do 

obiegu w dniu 26 lutego 2022 r. 

pamiątkowego banknotu 0 EURO                   

z wizerunkiem Starego Opactwa                      

w Rudach. W nagraniu wzięli udział: 

Starosta Raciborski – Grzegorz 

Swoboda, ks. Jan Rosiek – dyrektor 

Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego 

1) 21 stycznia 2022 r. – udział dyrekcji 

Zamku Piastowskiego w spotkaniu 

komitetu organizacyjnego Festiwalu 

Górnej Odry 2022. Spotkanie odbyło się 

w siedzibie Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku. 

 

2) 27 stycznia 2022 r. – szkolenie                        

w zakresie przeprowadzonych zmian 

podatkowych z początkiem 2022 r. - 

Polski Ład. Organizatorami wydarzenia 

byli: Raciborska Izba Gospodarcza, 

Powiat Raciborski, Zamek Piastowski                 

w Raciborzu oraz Kancelaria Prawa 

Podatkowego i Gospodarczego STERRN. 

Szkolenie przeprowadzili doradcy 

podatkowi z Kancelarii Prawa 

Gospodarczego i Podatkowego STERRN. 

1) 2 stycznia 2022 r. –                     

w zamkowym Punkcie 

Informacji Turystycznej 

pojawiła się w sprzedaży 

nowa mapa (wersja 

tradycyjna) „Powiat 

Raciborski dla aktywnych”. 

Cena takiej mapy to 10,00 

zł/szt.  

 

2) 6 stycznia 2022 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. 

 

3) 11 stycznia 2022 r. – 

informacja o wynikach 

naboru na stanowisko 

referenta ds. personalnych     

i organizacyjnych na 

Zamku Piastowskim. 

 

4) 11 stycznia 2022 r. – 

informacja o wynikach 

naboru na stanowisko 

księgowego na Zamku 

Piastowskim. 

 

5) 21 stycznia 2022 r. – 

prośba, by do 11.02.2022 r. 



Diecezji Gliwickiej w Rudach oraz 

Krystyna Niklewicz – dyrektor Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

 

4) 30 stycznia 2022 r. – karnawałowy 

koncert operetkowy. W dawnej 

książęcej siedzibie zaprezentowali się 

znani i lubiani artyści scen poznańskich: 

Bartosz Kuczyk, Agnieszka 

Wawrzyniak, Anna Michalak oraz 

Klaudiusz Kapłon. Artyści scen 

operowych i operetkowych przed 

raciborską publicznością zaprezentowali 

arie i duety ze słynnych operetek                         

i musicali, a także szlagiery                       

i piosenki z gatunku muzyki 

rozrywkowej. 

 

 

 

udzielić informacji nt. 

projektów 

dofinansowanych ze 

środków zewnętrznych 

realizowanych w II 

półroczu 2021 r. przez 

Zamek Piastowski                           

w Raciborzu. 

 

6) 25 stycznia 2022 r. – 

posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i 

przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z 

działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2021 rok. 

4. Kontrola kompleksowa 

na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. 

5. Ustalenie terminu 

kolejnego  posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie Komisji 

odbyło się w trybie 

zdalnym z wykorzystaniem 

środków porozumiewania 

się na odległość. 

Luty 

1) 1 lutego 2022 r. –                  

„To, co kocham” – wernisaż 

wystawy pokonkursowej prac 

zgłoszonych w etapie 

wojewódzkim XIX edycji 

1) 12 lutego 2022 r. – „Walentynkowe 

flirty” - program rozrywkowy                               

w wykonaniu znanych i lubianych 

artystów teatru amatorskiego 

„Senioralne Forte”, działającego przy 

1) 7 lutego 2022 r. – udział dyrekcji 

Zamku Piastowskiego w spotkaniu 

komitetu organizacyjnego Festiwalu 

Górnej Odry 2022. Spotkanie odbyło się 

w trybie online. 

1) 1 lutego 2022 r. – 

prośba o udzielenie 

odpowiedzi przez dyrekcję 

Zamku Piastowskiego na 

wnioski radnych, zgłoszone 



Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego - Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych. 

Organizatorami wydarzenia 

byli: Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Powiat 

Raciborski, Środowiskowy 

Dom Samopomocy w 

Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu.  

 

W związku z dynamiczną 

sytuacją i wzrostem 

zakażeń koronawirusem 

COVID-19, zaplanowany  

na 1 lutego 2022 r. o godz. 

11:00 wernisaż wystawy 

pokonkursowej, prac 

zgłoszonych w etapie 

wojewódzkim XIX edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego - Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych - „To, 

co kocham” zostaje 

odwołany! 

 

2) 8 lutego 2022 r. – 

„Pokonać chorobę                                

i samotność sztuką” – finisaż 

wystawy której autorami byli 

podopieczni Stowarzyszenia 

PERSONA na rzecz Promocji 

i Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. Prezentowana 

ekspozycja była efektem 

warsztatów rękodzielniczych 

w Klubie Seniora oraz zajęć 

Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu                      

i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.                       

Na zamkowej scenie, oprócz aktorów 

grupy teatralnej wystąpili także 

gościnnie: dyrektor MOKSiR - Anna 

Kijek oraz Zbigniew Woźniak. 

Scenariusz, scenografia                                           

i przygotowanie: Teresa Okaj, 

Opracowanie muzyczne: Łukasz J. 

Porwoł. 

 

2) 16 lutego 2022 r. – „Kwiatki                            

z papieru – quilling” – warsztaty dla 

dzieci w ramach akcji Ferie Zimowe 

2022.  

 

3) 23 lutego 2022 r. – „Zabawa z masą 

plastyczną” – warsztaty dla dzieci                       

w ramach akcji Ferie Zimowe 2022. 

 

4) 23 lutego 2022 r. – zabawa 

walentynkowo - karnawałowa 

podopiecznych Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu. 

 

5) 25 lutego 2022 r. – „Koncert 

Walentynkowy – czyli śpiewajmy                          

o miłości”. Przed publicznością 

wystąpili wokaliści zespołu „MIRAŻ”, 

działającego przy Młodzieżowym 

Domu Kultury w Raciborzu. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski, Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

6) 26 lutego 2022 r. – banknot 

kolekcjonerski 0 EURO 

2) 24 lutego 2022 r. – na Zamku 

Piastowskim gościł Mgr. Jiří Šimon - 

Ředitel informačních center a 

destinačního managementu, w związku             

z realizacją mikroprojektu polsko-

czeskiego „Wspólna historia poprzez 

zabawę”. 

 

3) 26 lutego 2022 r. – szkolenie  

dla sędziów piłkarskich, zorganizowane 

przez Kolegium Sędziów Podokręg Piłki 

Nożnej Racibórz. 

 

 

podczas obrad XXXVI 

sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu                    

25 stycznia 2022 r. 

 

2) 2 lutego 2022 r. – 

wizyta na Zamku 

Piastowskim prof. dr hab. 

Jerzego Sperki - dyrektora 

Instytutu Historii 

Uniwersytetu Śląskiego              

w Katowicach. Profesor 

wykonywał zdjęcia wnętrza 

kaplicy zamkowej, w celu 

wykorzystania ich do 

naukowej monografii 

poświęconej książętom i 

księżnym raciborskim                   

pt. „Książęta i księżne 

raciborscy (1290/1291-

1521)”. Publikacja ukazała 

się w sprzedaży pod koniec 

2022 r. 

 

 

3) 2 lutego 2022 r. – 

prośba o przekazanie 

dokumentacji dla Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego, w ramach 

kontroli pn. „Kontrola 

kompleksowa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”. 

 

4) 4 lutego 2022 r. – 

bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań     

w wieku 50-69 lat na 



arteterapeutycznych dla osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

3) 17 lutego 2022 r. – 

„Przysłowia mądrością 

narodu” – otwarcie wystawy 

fotografii Sympatycznego 

Klubu Fotograficznego. 

przedstawiający Stare Opactwo                       

w Rudach trafił do sprzedaży. 

 

7) 28 lutego 2022 r. – udział dyrektor 

Zamku Piastowskiego – Krystyny 

Niklewicz oraz – starszego specjalisty 

w Punkcie Informacji Turystycznej na 

Zamku Piastowskim – Grzegorza 

Nowaka w „Wieczorze z poezją”                       

w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej. 

Artyści teatru amatorskiego „Senioralne 

Forte” czytali wiersze autorstwa Teresy 

Okaj. 

 

dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

 

5) 7 lutego 2022 r. – 

przygotowanie kosztorysu 

renowacji zabytkowych 

organów z kaplicy 

zamkowej pw. 

św. Tomasza Becketa przez 

organmistrza gliwickiego - 

Macieja Tomaszewskiego. 

 

6) 11 lutego 2022 r. – 

prośba o odpowiedź na 

pismo dotyczące 

przygotowania materiałów 

z zakresu realizowanych 

zadań oraz projektów                    

w 2021 roku na Zamku 

Piastowskim. 

 

7) 23 lutego 2022 r. – 

prośba Marii Olejarnik – 

Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Raciborzu                   

o udostępnienie materiałów 

zgromadzonych                                 

w Archiwum na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, 

dotyczących prac 

remontowych i 

inwestycyjnych, które 

miały miejsce na Zamku 

Piastowskim i przy Kaplicy 

św. Tomasza Becketa                             

w Raciborzu w latach 1945 

– 2022 oraz prośba o 

udostępnienie fotografii 



wnętrza kaplicy i sal 

ekspozycyjnych 

 

8) 26 lutego 2022 r. – 

ruszył  zamkowy sklep 

internetowy: 

https://sklep.zamekpiastow

ski.pl/ 

 

9) 28 lutego 2022 r. – 

prośba o odpowiedź na 

pismo dotyczące 

dostępności cyfrowej stron 

internetowych Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu 

i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

Marzec 

1) 29 marca 2022 r. – 

„Przysłowia mądrością 

narodu” - finisaż wystawy 

fotografii Sympatycznego 

Klubu Fotograficznego. 

Autorami zdjęć byli: 

Aleksander Fros, Beata 

Lubszczyk, Czesława 

Brańska, Alina Smołka, 

Paweł Moskwa, Henryk 

Powieśnik, Mariusz Panek, 

Małgorzata Cielebucka oraz 

Krystyna Fiedorowicz. 

1) 5 – 6 marca 2022 r. – Zlot Food 

Trucków na Zamku Piastowskim. 

Organizatorzy wydarzenia: FT Event 

oraz Zamek Piastowski w Raciborzu,                   

a także Partnerzy: Festiwal Burgerów, 

Agar Power, Browar Zamkowy Sp.                    

z o.o. oraz Browar Foodtrucker 

zaprosili na mega kulinarną podróż 

dookoła świata! Nie zabrakło: street 

food'owych klasyków, smaków 

Meksyku i dalekiej Azji, słodkości, 

vege szamki, piwka rzemieślniczego 

oraz innych rarytasów. 

 

 

2) 6 marca 2022 r. – „Zakręcona 

RULETKA życia” – promocja nowej 

książki (zbiór opowiadań) Zbigniewa 

Woźniaka. Podczas spotkania można 

było zakupić książki, otrzymać 

dedykację oraz porozmawiać z autorem 

1) 7 marca 2022 r. – udział dyrektor 

Zamku Piastowskiego – Krystyny 

Niklewicz, w sali narad Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu przy Placu 

Stefana Okrzei 4, w naradzie 

Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

2) 9 marca 2022 r. – wschodnia 

obwodnica Raciborza oficjalnie otwarta. 

Spotkanie na Zamku Piastowskim                      

w Raciborzu. Organizatorami wydarzenia 

byli: Zarząd Dróg Wojewódzkich                       

w Katowicach oraz Powiat Raciborski,                

a współorganizatorem Zamek Piastowski 

w Raciborzu. 

 

3) 12 – 14 marca 2022 r. –                             

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd 

Krystyn. W zjeździe, który odbył się w 

Warszawie wzięła udział dyrektor Zamku 

1) 1 marca 2022 r. – 

prośba o odpowiedź na 

pismo dotyczące  

przyłączenia do obchodów 

Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu, 

który przypada 2 kwietnia 

2022 r., aby w tym dniu 

wzorem ubiegłego roku                    

w godzinach wieczornych 

podświetlić na kolor 

niebieski elewację Zamku 

Piastowskiego w 

Raciborzu. 

 

2) 1 marca 2022 r. – pismo 

informujące o tym iż 

Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na 

posiedzeniu w dniu 

22.02.2022 r. po 



publikacji. Uroczystość uświetnił, przy 

wykorzystaniu tekstów Zbigniewa 

Woźniaka, teatr amatorski „Senioralne 

Forte”, działający przy Miejskim 

Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji                       

w Kuźni Raciborskiej. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

MOKSiR w Kuźni Raciborskiej oraz 

Teatr „Senioralne Forte” w Kuźni 

Raciborskiej. 

 

3) 15 marca 2022 r. – „O kobietach, 

dla kobiet…” – to tytuł wydarzenia, 

które odbyło się w Bibliotece                          

w Raciborzu-Ostrogu w ramach „Klubu 

Przyjaciół Biblioteki”. Tym razem 

zostało zorganizowane w związku z 

marcowym Dniem Kobiet. Podczas 

wydarzenia zaprezentowano znane                                 

i popularne piosenki o kobietach, które 

wykonali przedstawiciele raciborskiego 

Stowarzyszenia Persona, wspólnie ze 

zgromadzoną publicznością. Atrakcją 

wieczoru były występy Zamkowej 

Grupy Teatralnej, której aktorzy 

zaprezentowali recytacje wierszy oraz 

humorystyczne scenki rodzajowe. 

Wydarzenie nie było adresowane tylko 

dla Pań, również męskiej części 

publiczności. Na spotkaniu udzieliła się 

zgromadzonym romantyczna atmosfera 

wspólnego świętowania. 

 

4) 24 – 25 marca 2022 r. – Wiosenne 

Warsztaty Piwowarskie. Organizatorem 

wydarzenia było Bikotech Sp. z o.o.,    

ul. Kościuszki 29, 44-240 Żory. 

Piastowskiego w Raciborzu – Krystyna 

Niklewicz. 

 

4) 17 marca 2022 r. – wizyta na                  

Zamku Piastowskim Norberta Jakuba 

Kaczmarczyka - pełnomocnika Rządu ds. 

Przetwórstwa i Rozwoju Rynków 

Rolnych i wiceministra rolnictwa oraz 

Michała Wosia - Sekretarza Stanu                      

w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy 

spotkali się rolnikami z terenu Powiatu 

Raciborskiego. 

5) 23 marca 2022 r. – „Samobójstwa 

dzieci i nastolatków”. Prelekcję wygłosił 

Franciszk A. Małecki-Trzaskoś                               

z Instytutu Badań i Analiz Działalności 

Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Spotkanie zorganizowała Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna                                           

w Raciborzu. 

 

zapoznaniu się                                   

z przygotowanymi 

wyjaśnieniami zawartymi 

w piśmie nr ZP.033.7.2022 

z dnia 22.02.2022 r. w 

sprawie „Wspólna historia 

poprzez zabawę”, 

realizowanego w ramach 

Funduszu Mikroprojektów 

Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska, 

w latach 2014 – 2020, 

zdecydował o dalszej jego 

realizacji, bez zwiększenia 

planu finansowego na ten 

cel. 

 

3) 2 marca 2022 r. – pismo 

w sprawie dofinansowania 

prac przy organach                             

w kaplicy zamkowej. 

 

4) 8 marca 2022 r. – 

posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji.  

Kontrola kompleksowa na 

Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. 

 

5) 21 marca 2022 r. – 

pismo dot. 

dokumentowania 

podejmowanych działań w 

związku z agresją 

rosyjskich wobec Ukrainy. 

 

6) 22 marca 2022 r. – 



 

5) 30 marca 2022 r. – „Koncert 

Wiosenny”. Przed publicznością 

zaprezentowali się uczniowie 

Raciborskiego Ogniska Muzycznego. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski, Zamek Piastowski         

w Raciborzu, Raciborskie Ognisko 

Muzyczne oraz FulnArt Edukacja 

Muzyczna. 

posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego  

VI kadencji. Kontrola 

kompleksowa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i 

przyjęcie porządku obrad. 

3. Kontrola pn. „Kontrola 

kompleksowa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”. 

4. Ustalenie terminu 

kolejnego  posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

7) 29 marca 2022 r. – 

posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego  

VI kadencji. Kontrola 

kompleksowa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i 

przyjęcie porządku obrad. 

3. Kontrola pn. „Kontrola 

kompleksowa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”. 

4. Ustalenie terminu 

kolejnego  posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

8) 31 marca 2022 r. - 



złożony został wniosek do 

Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu                          

o udzielenie 

dotacji na dofinansowanie 

prac konserwatorskich 

organów kaplicy Zamku 

Piastowskiego                                      

w Raciborzu. 

Kwiecień 

1) 6 kwietnia 2022 r. - 

wernisaż wystawy 

pokonkursowej prac 

zgłoszonych w etapie 

wojewódzkim XIX edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego - Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych - „To, co 

kocham”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Oddział 

Śląski w Katowicach, Powiat 

Raciborski, Środowiskowy 

Dom Samopomocy                               

w Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objął Starosta 

Raciborski - Grzegorz 

Swoboda. 

 

2) 9 kwietnia 2022 r. – 

Wystawa prac - laureatów               

III edycji konkursu 

plastycznego pt. „Autyzm – 

wiem i rozumiem”. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem 

1) 2 kwietnia 2022 r. - Zamek 

Piastowski włączył się do obchodów 

Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu. Budowle Zamku 

Piastowskiego zostały podświetlone                   

na kolor niebieski. 

 

2) 5 kwietnia 2022 r. – w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu odbyło się 

wspólne Posiedzenie Zarządów 

Powiatów: Wodzisławskiego                                      

i Raciborskiego. Uczestnicy 

Posiedzenia zwiedzili z pracownikiem 

Punktu Informacji Turystycznej – 

Grzegorzem Nowakiem kaplicę 

zamkową oraz budynek dawnej 

słodowni. 

 

3) 23 kwietnia 2022 r. – Zamkowy 

Jarmark Kwiatów A.D. 2022. 

 

 

4) 26 kwietnia 2022 r. – „Konkurs 

Młodego Muzyka”.                                           

W sali konferencyjnej wystąpili 

uczniowie Raciborskiego Ogniska 

Muzycznego. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

1) 7 kwietnia 2022 r. – szkolenie                            

w zakresie pozyskiwania wsparcia 

finansowanego dla przedsiębiorców                          

z województwa śląskiego. 

Organizatorami szkolenia byli: 

Raciborska Izba Gospodarcza, Raciborski 

Inkubator Przedsiębiorczości oraz 

Fundusz Górnośląski S.A. 

2) 9 kwietnia 2022 r. - „Niewidzialni” - 

sytuacja dorosłych osób z 

niepełnosprawnością - konferencja, którą 

zorganizowali: Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia 

„Spektrum”, Powiat Raciborski,                        

Miasto Racibórz, Zamek Piastowski                      

w Raciborzu, Tokai Cobex oraz Hotel 

Polonia Racibórz. Patronat honorowy         

nad konferencją objęli: Prezydent Miasta 

Racibórz - Dariusz Polowy oraz Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda. 

3) 21 kwietnia 2022 r. – warsztaty dot. 

opracowania „Regionalnej Polityki 

Rozwoju Turystyki Województwa 

Śląskiego do roku 2030” w Pocysterskim 

Zespole Klasztorno-Pałacowym                             

w Rudach. W wydarzeniu wzięła udział 

Krystyna Niklewicz – dyrektor Zamku 

1) 1 kwietnia 2022 r. – 

zmiana godzin otwarcia 

Zamku Piastowskiego                          

i Punktu Informacji 

Turystycznej: 

- 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) 7 kwietnia 2022 r. – 

posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego  

VI kadencji. Kontrola 

kompleksowa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i 

przyjęcie porządku obrad. 

3. Kontrola pn. „Kontrola 

kompleksowa na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”. 

4. Ustalenie terminu 

kolejnego  posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej. 



objął Starosta Raciborski - 

Grzegorz Swoboda. 

 

3) 26 kwietnia 2022 r. – 

„DYPLOMY 2022” - 

wernisaż wystawy (efekty 

pracy twórczej w formie 

projektów dyplomowych) 

Absolwentów Liceum Sztuk 

Plastycznych. wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1                     

w Raciborzu. 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Raciborskie Ognisko Muzyczne oraz 

FulnArt Edukacja Muzyczna. 

 

5) 29 kwietnia 2022 r. – wieczorne 

podchody z Koziołkiem Matołkiem                    

w Przedszkolu nr 17 w Raciborzu-

Markowicach to już wieloletnia 

tradycja. By tradycji stało się zadość, w                                  

ramach podchodów i to wieczornych, 

„Grupa Bystrzaków” dotarła                                

w piątkowy wieczór na Zamek 

Piastowski w Raciborzu. W powitaniu 

przedszkolaków uczestniczyli: dyrektor 

Zamku Piastowskiego – Krystyna 

Niklewicz i starszy specjalista w 

Punkcie Informacji Turystycznej na 

Zamku Piastowskim – Grzegorz 

Nowak. 

 

6) 30 kwietnia 2022 r. – Złote Gody                    

w Kaplicy Zamkowej, czyli ceremonia 

ślubna w wyjątkowym miejscu                             

i w wyjątkowej oprawie. 

Piastowskiego w Raciborzu. 5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

3) 12 kwietnia 2022 r. – 

słuchacze Śląskiego 

Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Raciborzu 

zwiedzili z Grzegorzem 

Nowakiem – starszym 

specjalistą w Punkcie 

Informacji Turystycznej: 

dziedziniec, kryptę, kaplicę 

oraz dom książęcy – 

obiekty wchodzące w skład 

Zamku Piastowskiego w 

Raciborzu. Gości powitała 

Krystyna Niklewicz – 

dyrektor Zamku 

Piastowskiego. 

 

4) 18 kwietnia 2022 r. –                         

w drugi dzień świąt 

wielkanocnych Punkt 

Informacji Turystycznej i 

Zamek Piastowski były 

czynne od 10.00 do 18.00.  

Maj 

1) 17 maja 2022 r. – 

„Zawsze w biegu. Jan 

Rodowicz Anoda” – otwarcie 

nowej wystawy 

fotograficznej. Ekspozycja 

przybliżyła sylwetkę Jana 

Rodowicza „Anody” - 

studenta Politechniki 

Warszawskiej, a zarazem 

Powstańca Warszawskiego, 

żołnierza Batalionu „Zośka”                             

i kawalera Orderu Virtuti 

Militari. Organizatorami 

1) 7 – 8 maja 2022 r. – Zlot Food 

Trucków oraz Festiwal Burgerów. 

Organizatorem wydarzenia był FT 

Event, a współorganizatorami byli: 

Powiat Raciborski, Zamek Piastowski                    

w Raciborzu, Agar Power oraz Browar 

Zamkowy Sp. z o.o. 

2) 14/15 maja 2022 r. – nocne 

zwiedzanie Zamku Piastowskiego                             

z przewodnikiem i… duchami. Zamek 

Piastowski włączył się do akcji Noc 

Muzeów 2022. Na Zamku Piastowskim 

gościli turyści z Katowic, Gliwic, 

 

 

 

 

1) 1 – 3 maja 2022 r. – 

Zamek Piastowski zaprosił 

na antenie TVP 3 Katowice 

oraz na antenie TVP INFO 

do zwiedzania swojej 

siedziby podczas Majówki! 

 

2) 10 maja 2022 r. – 

ogłoszenie o przetargu na 

oddanie w najem lokalu 

użytkowego na Zamku 

Piastowskim na 

prowadzenie działalności 



wystawy byli: Powiat 

Raciborski, Zamek 

Piastowski w Raciborzu                   

oraz Zakład Poprawczy                             

i Schronisko dla Nieletnich                              

w Raciborzu. 

 

2) 27 maja 2022 r. – „Dzielni 

Strażacy” - wystawa prac 

zgłoszonych na                                 

VI powiatowy konkurs 

plastyczny. Wystawa była 

częścią powiatowych 

obchodów Dnia Strażaka. 

 

3) 31 maja 2022 r. – 

„Dziecko niesłyszące                             

w rodzinie” – wystawa prac. 

Wystawa była częścią 

Powiatowego Dnia Dziecka. 

Chorzowa i wielu miejscowości 

ościennych. Część z nich przyjechała 

zabytkowym autobusem Ikarus, by 

poczuć średniowieczne klimaty w 

zamkowych murach. Zwiedzali również 

Stare Opactwo w Rudach oraz 

Zabytkową Stację Kolejki 

Wąskotorowej. A dla chętnych była 

możliwość degustacji złotego trunku z 

XVI-wiecznego browaru. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 

Śląski Ikarus, Zabytkowa Stacja Kolejki 

Wąskotorowej w Rudach, Powiat 

Raciborski, Zamek Piastowski w 

Raciborzu oraz Pocysterski Zespół 

Klasztorno-Pałacowy w Rudach. 

 

3) 14 maja 2022 r. – ceremonia ślubna 

w Kaplicy Zamkowej – w wyjątkowym 

miejscu i w wyjątkowej oprawie. 

 

4) 14 maja 2022 r. – Raciborski 

Festiwal Militarno-Historyczny. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Fundacja „Gniazdo”, Raciborskie 

Stowarzyszenie Strzeleckie oraz Miasto 

Racibórz. Ponadto we współorganizację 

włączył się również Zamek Piastowski 

w Raciborzu, na terenie którego, na 

dziedzińcu odbył się specjalny pokaz, 

który przygotowała Grupa 

Interwencyjna Służby Więziennej                      

w Katowicach. 

 

5) 15 maja 2022 r. – 5 Rodzinny 

Spacerowy Rajd Rowerowy po Ziemi 

Raciborskiej „Śladami Obrońców 

Granic”. Organizatorami Rajdu byli: 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii. 

 

3) 17 maja 2022 r. – 

śniadanie biznesowe                              

w „Pub Maszynownia” – 

skierowane do 

przedsiębiorstw mikro, 

małych, średnich i dużych, 

a także instytucji z tzw. 

otoczenia biznesu. 

 

4) 26 maja 2022 r. – 

Zamek Piastowski na 

antenie TVP 3 Katowice                      

w znanym i lubianym 

programie „Aktualności”. 

Mowa była o wystawie 

żaglowców, której autorem 

jest raciborzanin Wolfgang 

Beracz, zdobywca m. in.     

III miejsca na 

Mistrzostwach Świata 

wśród modelarzy. 

 

 

5) 26 maja 2022 r. – 

bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań     

w wieku 50-69 lat na 

dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

 



PTTK Oddział w Raciborzu, Miasto 

Racibórz oraz OSiR Racibórz. We 

współorganizację wydarzenia włączył 

się również Zamek Piastowski w 

Raciborzu, na terenie którego, na 

przybyłych bardzo licznie uczestników 

czekały: zwiedzanie z przewodnikiem, 

poczęstunek, konkursy oraz rozdanie 

nagród. 

 

6) 18 – 20 maja 2022 r. – II plener 

rzeźbiarski „Opolsko-raciborskie 

księżniczki z rodu Piastów”. Popiersie 

(półpostać), czyli przedstawienie 

modelu w ujęciu do ramion - to cel 

pleneru 2022. Każdy z artystów (Artur 

Szołdra, Władysław Ligocki, Grzegorz 

Michałek, Mirosław Wiszowaty oraz 

Bado Oleg - artysta - rzeźbiarz z 

Ukrainy) mógł wybrać sobie jedną 

postać, którą później wykonał. Do 

wyboru były: Ludmiła - żona Mieszka                

I Laskonogiego (Plątonogiego), Wiola - 

żona Kazimierza I Opolskiego, Eufemia 

- córka Przemysła Raciborskiego, 

Konstancja - córka Władysława I 

Opolskiego oraz Anna - córka 

Przemysła Raciborskiego. Każdy                        

z artystów wybrał inną postać, którą 

później wykonał. Wybór nie mógł się 

powtarzać. Niezbędny materiał 

(drewno) do wykonania rzeźb zostało 

dostarczone na Zamek Piastowski we 

współpracy z PGL LP Nadleśnictwem 

Rudy Raciborskie. Natomiast niezbędne 

narzędzia do rzeźbienia w drewnie (m. 

in. dłuta, rylce, piły itp.) artyści 

przywieźli we własnym zakresie, gdyż 



każdy wie co mu najbardziej było 

potrzebne, by takie dzieło wykonać. 

 

7) 21 maja 2022 r. – Dzień Walki                        

z Czerniakiem. Patronat honorowy                    

nad wydarzeniem objęli: Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda oraz 

Prezydent Miasta Racibórz - Dariusz 

Polowy. 

 

8) 21 maja 2022 r. – Piknik Wojskowy. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda, Prezydent Miasta Racibórz - 

Dariusz Polowy, Szef Wojskowego 

Centrum Rekrutacji - ppłk Andrzej 

KUC oraz Krystyna Niklewicz - 

Dyrektor Zamku Piastowskiego w 

Raciborzu. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objął Minister Obrony 

Narodowej - Mariusz Błaszczak. 

 

9) 21 maja 2022 r. – akcja honorowego 

oddawania krwi. Organizatorami 

wydarzenia byli: Browar Zamkowy              

Sp. z o.o., Zamek Piastowski                               

w Raciborzu oraz Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa                    

w Raciborzu. 

 

10) 25 maja 2022 r. – „Koncert                            

z okazji Dnia Matki”. 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. 

 

11) 27 maja 2022 r. – „VI Raciborskie 

Dni Urody”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

Województwa Śląskiego w Raciborzu 

oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego. 

 

12) 27 maja 2022 r. – Powiatowe 

obchody Dnia Strażaka na Zamku 

Piastowskim. 

 

13) 29 maja 2022 r. – „Wolność dla 

Ukrainy” – patriotyczny montaż słowno 

– muzyczny w wykonaniu Młodzieży                     

i dyr. Anny Kijek z Miejskiego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni 

Raciborskiej. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu                               

i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej oraz 

Teatr „Senioralne Forte”. 

 

14) 29 maja 2022 r. – „Lwowska 

domówka” – program rozrywkowy                    

w wykonaniu Teatru „Senioralne 

Forte”. Organizatorami wydarzenia 

byli: Powiat Raciborski, Zamek 

Piastowski w Raciborzu, Miejski 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji                  

w Kuźni Raciborskiej oraz Teatr 

„Senioralne Forte”. 

 

15) 29 maja 2022 r. – prelekcja                            

o Lwowie, którą wygłosił prof. 



Stanisław Sławomir Nicieja - historyk                     

i historyk sztuki XIX i XX wieku, 

profesor nauk humanistycznych, były 

rektor Uniwersytetu Opolskiego. Jest 

autorem wybitnych dzieł o kresach - 

„Kresowa Atlantyda. Historia                                 

i mitologia miast kresowych”. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Odrodzenia Polski. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu                      

i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej                   

oraz Teatr „Senioralne Forte”. 

 

16) 31 maja 2022 r. – Powiatowy 

Dzień Dziecka. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy dla Niesłyszących                         

i Słabosłyszących w Raciborzu im. 

Marii Grzegorzewskiej, Eko Okna S.A., 

Fundacja „Nasze Dzieci - Edukacja, 

Zdrowie, Wiara”, ITALPIZZA, Firma 

Budowlana Adamietz Sp. z o.o., Firma 

Transportowa Migrex sp z o.o. oraz 

Centrum Kształcenia Zawodowego                       

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Powiatowy Dzień Dziecka składał się                

z dwóch wydarzeń. Pierwsze z nich to 

Piknik Integracyjny z okazji Dnia 

Dziecka, natomiast drugie wydarzenie 

to pyszna, darmowa pizza, dla 

wszystkich dzieci z całego Powiatu 

Raciborskiego! Oprócz pizzy, na 

naszych milusińskich czekało jeszcze 

wiele innych atrakcji, przygotowanych 



z okazji Dnia Dziecka. Były to m. in.: 

dmuchaniec, fotobudka, wata cukrowa 

oraz lody i woda „Raciborzanka”. 

Czerwiec 

1) 3 czerwca 2022 r. – 

„Senat wczoraj i dziś.                       

W 100. rocznicę pierwszego 

posiedzenia Senatu II RP” – 

wernisaż wystawy. Dzięki 

staraniom senator Ewy 

Gawędy wystawa ta trafiła 

również do powiatu 

raciborskiego. Wystawa 

przedstawia historię Senatu 

RP, od początku powstania 

Izby do czasów 

współczesnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

dwudziestolecia 

międzywojennego. Bogato 

ilustrowana ekspozycja 

ukazuje najważniejsze fakty                          

z historii Izby Wyższej 

polskiego parlamentu, 

stanowiąc skrócone 

kompendium wiedzy                          

o Senacie RP, które warto 

znać. 

1) 5 czerwca 2022 r. – Taneczne 

Podsumowanie Roku Szkolnego 

2021/2022. Zaprezentowały się koła 

tańca: towarzyskiego, nowoczesnego 

oraz maluszki - uczestnicy zajęć 

prowadzonych w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Raciborzu. 

 

2) 9 czerwca 2022 r. – Instytut 

Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Edu 

Arctic, Powiat Raciborski, Zamek 

Piastowski w Raciborzu oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego                                  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”                          

w Raciborzu, zaprosili do sali 

konferencyjnej na Zamek Piastowski                     

w Raciborzu na spotkanie „Z Raciborza 

ku biegunowi - polarne i geofizyczne 

opowieści” z naukowcami z Instytutu 

Geofizyki PAN, którzy prowadzą 

badania w Obserwatorium 

Geofizycznym w Raciborzu. W czasie 

półtoragodzinnego spotkania uczestnicy 

zostali wirtualnie zabrani przez 

prowadzących, najpierw do 

Obserwatorium w Raciborzu - w czasy 

historyczne i bardzo współczesne,                       

a następnie do Polskiej Stacji Polarnej 

na Spitsbergenie. 

3) 11 czerwca 2022 r. –  

II Mażoretkowy Zawrót Głowy. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

- Stowarzyszenie Kultury Ziemi 

Raciborskiej „Źródło”; 

- Powiat Raciborski; 

1) 3 czerwca 2022 r. - prelekcja 

przybliżająca historię Senatu RP, którą 

wygłosił dr historii - Radosław 

Niklewicz, dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 3 w Raciborzu. 

 

2) 6 czerwca 2022 r. – Spotkanie na 

Zamku Piastowskim nt. inwestycji                             

w powiecie raciborskim. W spotkaniu 

uczestniczyli: Wiceminister 

Sprawiedliwości - Michał Woś, Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda wraz z 

włodarzami gmin z terenu powiatu 

raciborskiego. 

 

3) 29 czerwca 2022 r. – „Śniadanie z 

Eksportem” – spotkanie informacyjne dla 

MŚP planujących lub prowadzących 

działalność eksportową. Spotkanie 

zostało zorganizowane przez Fundusz 

Górnośląski S.A. „Śniadanie z 

Eksportem” organizowane jest w ramach 

projektu „Promocja gospodarcza regionu 

oraz działania związane z tworzeniem 

przyjaznych warunków do inwestowania 

i eksportowania”, realizowanego przez 

Województwo Śląskie oraz Fundusz 

Górnośląski S.A. Jednym z celów 

projektu jest dostarczenie 

przedsiębiorcom z sektora MŚP 

województwa śląskiego profesjonalnej 

wiedzy na temat rozwoju działalności 

biznesowej na poszczególnych rynkach. 

1) 15 czerwca –                               

30 września 2022 r. – 

„Promocyjne Lato 2022 w 

Krainie Górnej Odry”. 

Akcja 

była skierowana do 

turystów planujących 

wypoczynek 

wakacyjny w Subregionie 

Zachodnim W zamian za 

zwiedzenie 

3 atrakcji (lub skorzystanie 

z noclegu i atrakcji) turysta 

mógł wybrać jedną z 6 

nagród: 

- degustacja kuchni 

regionalnej w Restauracji 

Cysterska w Rudach 

- atrakcyjny gadżet 

wodoodporna apteczka 

turystyczna 

- spływ kajakowy rzeką 

Odrą 

- spływ kajakowy rzeką 

Rudą 

- przejazd Zabytkową 

Kolejką Wąskotorową                  

w Rudach dla max 4 osób 

- zwiedzanie Zamku 

Piastowskiego dla max 6 

osób. 

 

2) 29 czerwca 2022 r. – 

wizyta studyjna 

pracowników Zamku 



- Zamek Piastowski w Raciborzu; 

- Związek Sportowy Mażoretek. 

 

4) 12 czerwca 2022 r. –                                  

XX Międzynarodowe Spotkania 

Artystyczne „Śląsk Kraina Wielu 

Kultur”. Organizatorami wydarzenia 

byli: 

- Stowarzyszenie Kultury Ziemi 

Raciborskiej „Źródło”; 

- Powiat Raciborski; 

- Zamek Piastowski w Raciborzu; 

- Miasto Racibórz; 

- Raciborskie Centrum Kultury. 

 

5) 23 czerwca 2022 r. – „Koncert                         

z okazji zakończenia roku szkolnego 

2021/2022 w Raciborskim Ognisku 

Muzycznym”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Raciborskie Ognisko Muzyczne                     

oraz FulnArt Edukacja Muzyczna. 

 

6) 23 czerwca 2022 r. – Koncert Nocy 

Świętojańskiej. Przed publicznością 

wystąpili soliści zespołu wokalnego 

MIRAŻ, działającego przy 

Młodzieżowym Domu Kultury                             

w Raciborzu, którzy zaprezentowali 

najpiękniejsze pieśni o miłości. 

 

7) 25 czerwca 2022 r. – II  edycja 

Festiwalu Górnej Odry. 

Zamek Piastowski w Raciborzu: 

16:00 Atrakcje dla dzieci: malowanie 

twarzy, dmuchańce, warsztaty 

„Chemiczne eksperymenty z wodą”; 

Piastowskiego oraz Punktu 

Informacji Turystycznej                  

na Zamku Piastowskim                            

w Raciborzu w Ostrawie 

(Czechy) w związku z 

realizacją projektu pt. 

„Wspólna historia poprzez 

zabawę”, w ramach 

Fundusz Mikroprojektów          

w Euroregionie Silesia 

2014-2020 INTERREG               

V-A Republika Czeska-

Polska. 



16:15 Konkurs na browarmistrza / 

Browarowe Koło Fortuny- część I; 

16.30 Koncert szantowy Molly 

Malone’s; 

17:30 Kabaret Chyba; 

18:45 Konkurs na browarmistrza / 

Browarowe Koło Fortuny – finałowe 

losowanie nagród; 

19:00 Koncert Teresy Werner; 

21:00 Zamkowa zabawa z Clubem 

Magic. 

 

8) 26 czerwca 2022 r. – II edycja 

Festiwalu Górnej Odry – finał w 

Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w 

Rybniku. W wydarzeniu wzięli udział 

pracownicy Zamku Piastowskiego: 

dyrektor – Krystyna Niklewicz oraz 

starszy specjalista w Punkcie Informacji 

Turystycznej na Zamku Piastowskim – 

Grzegorz Nowak. 

Lipiec 

 1) 8 lipca 2022 r. – 

„DYPLOMY 2022” - 

wernisaż wystawy dyplomów 

artystycznych, 

zrealizowanych w ramach 

kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej 

w Raciborzu. 

1) 1 – 3 lipca 2022 r. – 3 Raciborski 

Festiwal Gamingowy na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

2) 5 lipca 2022 r. – WARSZTATY: 

PŁATNERSKIE w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2022”. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski i Zamek Piastowski 

w Raciborzu. 

 

3) 6 lipca 2022 r. – „Koncert Letni” w 

ramach akcji „WAKACJE w 

POWIECIE 2022”. Zaprezentowali się 

wokaliści Grupy Teatralnej 

„CZWARTA ŚCIANA” oraz soliści 

koła emisji głosu. Organizatorami 

 1) 5 lipca 2022 r. – 

bezpłatne badania 

mammograficzne dla Pań     

w wieku 50-69 lat na 

dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego. 

 

2) 19 lipca 2022 r. – 

wizyta pracowników 

raciborskiego zamku w 

Ostrawie (Czechy) na 

zamku śląskoostrawskim     

w związku z realizacją 

projektu pt. „Wspólna 

historia poprzez zabawę” 

(otwarcie Placu Zabaw),                  

w  ramach Funduszu 



wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Młodzieżowy Dom Kultury                               

w Raciborzu oraz Zamek Piastowski                        

w Raciborzu 

 

4) 12 lipca 2022 r. – WARSZTATY: 

ŁAPACZE SNÓW w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2022”. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski i Zamek Piastowski 

w Raciborzu. 

 

5) 15 lipca 2022 r. – uroczyste obchody 

Święta Policji. Gościem 

funkcjonariuszy był wiceminister 

sprawiedliwości Michał Woś, posłanka 

Gabriela Lenartowicz oraz senator Ewa 

Gawęda, a także zastępca komendanta 

wojewódzkiego, insp. Dominik Łączyk. 

 

6) 16 – 17 lipca 2022 r. – „Full MooN 

na Piasku”, czyli - 2 dni imprezy: 

- Ponad 27 godzin muzyki 

elektronicznej: od house vocal house, 

latino, progressive, dark disco, tech 

house, chill oraz Etno; 

- Parkiet z 20 ton piasku; 

- Strefa food truck; 

- Strefa lodowa; 

- Strefa art.; 

- Strefa barbera; 

- Strefa tatuażu; 

- Strefa chill; 

- Strefa raciborskie; 

- Strefa alko; 

- Strefa z darmowa ,pyszna wodą z 

raciborskich wodociągów. 

Na terenie imprezy można było 

Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia                

2014-2020 INTERREG               

V-A Republika Czeska-

Polska. 

 

3) 19 lipca 2022 r. – 

Zamek Piastowski 

odwiedził Oliver Bahro – 

Oficer Łącznikowy Policji 

Republiki Federalnej 

Niemiec przy Ambasadzie 

RFN w Warszawie.  



delektować się raciborskim piwem zza 

ściany miejscowego browaru lub też 

napić się pysznego drinka w strefie 

alko. Od 12:00 do 18:00 w sobotę i 

niedziele impreza była darmowa dla 

wszystkich. O aspekty audio wizualne 

zadbała firma BBGROUP, która 

zbudowała scenę oraz skonfigurowała 

Sound system światowej firmy 

MayerSound. 

Zagrali: 

- GRŇA (Dj/live sax) & ANDRES 

POVEDA (live percussion) - (PRAGA 

/WIEDEŃ); 

- BIODAN - (PRAGA/CZECHY); 

- SINCZ - RENAISSANCE/CLICK 

RECORDS (WARSZAWA/PL); 

- FURRIER - INTRO FESTIVAL (PL); 

- HAN - LARSEN @ BASTEQ -

(MYSLOWICE/PL); 

- PLUSZOWY (KATOWICE/PL); 

- ENDR:U -EX MACHINA (PL); 

- ADDY-Z - (PL); 

- MATT SHIBA (PL); 

- FRANCOIS - (PL); 

- SIEK - (PL); 

- DAVE - (PL). 

 

7) 20 lipca 2022 r. – „Wspólna historia 

poprzez zabawę”. Zamek Piastowski                    

w Raciborzu w partnerstwie z Zamkiem 

Śląskoostrawskim (Černá louka s.r.o. z 

Ostrawy) realizuje mikroprojekt pn.: 

„Wspólna historia poprzez zabawę”.                       

W ramach mikroprojektu po stronie 

polskiej powstały nowe atrakcje 

turystyczne: Mini Gród - plac zabaw dla 

dzieci, wirtualna przymierzalnia oraz 



wspólna legenda w obu językach. Z tej 

okazji Zamek Piastowski przygotował 

dla mieszkańców powiatu i gości szereg 

atrakcji i niespodzianek. Wstęp na 

wydarzenie, jak i wszystkie atrakcje był 

bezpłatny. Na zamkowym międzymurzu 

nastąpiło uroczyste otwarcie Mini 

Grodu, któremu towarzyszyły: 

- walki rycerskie; 

- zabawy plebejskie; 

- pokaz i warsztaty z toczenia na kole 

garncarskim; 

- bezpłatne lody; 

- bezpłatne gadżety; 

- inne niespodzianki. 

Celem projektu było stworzenie nowej 

atrakcji turystycznej z wykorzystaniem 

wspólnego kulturalno-historycznego 

potencjału Górnego Śląska, dzięki 

której możliwe będzie zwiększenie 

liczby odwiedzających stronę czeską                     

i polską Euroregionu Silesia. W ramach 

projektu obie strony zobowiązały się 

również 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. Okres realizacji projektu:                    

I 2021 - VII 2022 r. Projekt jest 

współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu państwa 

RP „Przekraczamy Granice”. 

Program Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska nr rejestracyjny 

Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002589. 



 

8) 21 lipca 2022 r. – „Gospelblues 

Evening. Słowo i Muzyka” - II edycja 

koncertu. W Domu Książęcym, w sali 

konferencyjnej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, przed publicznością 

wystąpił Marek Wojtowicz (Guitar 

Mark). 

 

8) 23 lipca 2022 r. – Biesiada 

Zamkowa, czyli Ogólnopolskie 

Imieninowe Spotkanie Krystyn. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objął Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda. 

 

9) 24 lipca 2022 r. – Biesiada 

Zamkowa, czyli Ogólnopolskie 

Imieninowe Spotkanie Krystyn na 

Zamku Piastowskim w ogólnopolskim 

programie TELEEXPRESS, na antenie 

TVP 1 HD. 

 

10) 26 lipca 2022 r. – POKAZ: 

NAUKOBUS I PRACOWNIA VR w 

ramach akcji „WAKACJE w 

POWIECIE 2022”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski i 

Zamek Piastowski w Raciborzu. 

Sierpień 

1) Sierpień 2022 r. – 

„DYPLOMY 2022” - 

wystawa dyplomów 

artystycznych, 

zrealizowanych w ramach 

kierunku edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej 

1) 2 sierpnia 2022 r. – WARSZTATY: 

MALOWANIE NITKĄ w ramach akcji 

„WAKACJE w POWIECIE 2022”. 

Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski i Zamek Piastowski 

w Raciborzu. 

 

2) 5 sierpnia 2022 r. – Koncert letni 

wokalistów zespołu wokalnego „Wiraż”  

1) 10 sierpnia 2022 r. – Dr Michał 

Laszczkowski - Dyrektor Narodowego 

Instytutu Konserwacji Zabytków oraz 

jego pracownica Anna Bartosiak, a także 

Maria Olejarnik - Miejski Konserwator 

Zabytków w Raciborzu gościli na Zamku 

Piastowskim. Goście starali się spojrzeć 

na Raciborszczyznę jako na teren 

przeznaczony do integralnego, 

1) 2 sierpnia 2022 r. – 

Ogłoszenie przetargu na 

oddanie w najem lokalu 

użytkowego                                       

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii. 

 



w Raciborzu. 

 

2) 2 sierpnia 2022 r. – 

Pracownicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu: 

dyrektor - Krystyna 

Niklewicz oraz                           

Grzegorz Nowak - starszy 

specjalista w Punkcie 

Informacji Turystycznej 

wzięli udział                         

w wernisażu wystawy „Przy 

książęcym stole”, który odbył 

się na zamku i muzeum                       

w Bílovec w Czechach. 

Wernisaż był częścią 

trwałości projektu „Kuchnia                 

i kultura kulinarna                              

na książęcych dworach 

średniowiecznych w Opawie       

i Raciborzu”, który to 

realizuje Powiat Raciborski         

w partnerstwie z Instytutem 

Dziedzictwa Narodowego - 

Oddział w Ostrawie (Národní 

památkový ústav v Ostravě)                

i Uniwersytetem Śląskim                  

w Opawie (Slezská univerzita 

v Opavě). 

 

3) 23 sierpnia 2022 r. – 

„Zmysły” - wernisaż 

wystawy malarstwa Marzeny 

Balewskiej, mieszkanki 

Aleksandrowa Kujawskiego. 

oraz występy tancerzy tańca 

towarzyskiego - Finał Warsztatów 

„Wakacyjne Pląsowanie” w ramach 

akcji „WAKACJE w POWIECIE 

2022”. Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski, Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

3) 8 sierpnia 2022 r. – Łukasz Szymon 

Gamoń gotował na Zamku 

Piastowskim. W programie, oprócz 

smaków i receptur, które Łukasz 

Szymon Gamoń przygotował wspólnie 

z dyrektor Zamku Piastowskiego – 

Krystyną Niklewicz, poznaliśmy 

historię tutejszego obiektu, jak również 

dowiedzieliśmy się co zamek oferuje 

współcześnie. Nad wątkami 

historycznymi, pojawiającymi się                         

w programie, związanymi z dawną 

piastowską siedzibą, opiekę 

merytoryczną sprawował Grzegorz 

Nowak – starszy specjalista w Punkcie 

Informacji Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Wspólne 

gotowanie ze znanym kucharzem, 

odbyło się w plenerze, na dziedzińcu,         

na tle Zamku Piastowskiego. 

 

4) 9 sierpnia 2022 r. – WARSZTATY: 

SLIME w ramach akcji „WAKACJE                    

w POWIECIE 2022”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski                      

i Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

5) 11 – 16 sierpnia 2022 r. –                      

Letnia akcja województwa śląskiego              

wspólnego rozwoju w zakresie 

utrzymania zabytków jako atrakcji 

turystycznych. Zastanawiano się nad 

koncepcjami utworzenia szlaku pałaców 

na ziemi raciborskiej, który wpisałby się 

w romantyzm poezji Josepha von 

Eichendorffa, a także nad 

wyeksponowaniem raciborskiego 

średniowiecza poprzez lepszą ekspozycję 

i promocję zachowanego dziedzictwa 

materialnego z tych czasów. Gości na 

Zamku Piastowskim podjęli: dyrektor – 

Krystyna Niklewicz oraz starszy 

specjalista w Punkcie Informacji 

Turystycznej – Grzegorz Nowak.                   

W trakcie spotkania rozmawiano o 

potrzebach ciągłej dokumentacji 

prowadzenia pogłębionych badań nad 

historią i zabytkami. 

2) 5 sierpnia 2022 r. – 

Biuro Kultury                                    

i Dziedzictwa Narodowego 

Kancelarii Prezydenta RP 

(Andrzeja Dudy) w 

Warszawie przesłało                 

na Zamek Piastowski w                                 

Raciborzu specjalną, 

okolicznościową pieczęć, 

która była przystawiana na 

publikację „Ballady                            

i romanse” Adama 

Mickiewicza podczas                        

11. odsłony Narodowego 

Czytania 2022 w dniu                     

3 września 2022 r. 

 

3) 8 sierpnia 2022 r. – 

ogłoszenie o naborze - 

praca na zastępstwo                         

w Punkcie Informacji 

Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

4) 9 sierpnia 2022 r. – 

informacja z otwarcia ofert 

dot. Postępowania o 

udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu 

nieograniczonego o 

wartości zamówienia 

przekraczającej progi 

unijne zgodnie z art. 3 

ustawy z 11 września 2019 

r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129) nr 



na Mazurach! Drugie po Giżycku 

wydarzenie z cyklu „Śląskie Mazury – 

bliskie z natury”, tym razem                                

w przepięknych Mikołajkach.                              

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu: 

dyrektor - Krystyna Niklewicz oraz 

Grzegorz Nowak - starszy specjalista                 

w Punkcie Informacji Turystycznej. 

 

6) 12 sierpnia 2022 r. – Koncert letni 

„Przy Studni Poszukiwania Talentów... 

vol. II” w ramach akcji „WAKACJE                      

w POWIECIE 2022”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Młodzieżowy Dom Kultury                                 

w Raciborzu oraz Zamek Piastowski                      

w Raciborzu. 

 

7) 13 sierpnia 2022 r. – „Weekend                          

z wojskiem” - mobilny punkt 

rekrutacyjny na Zamku Piastowskim. 

„Weekend z wojskiem” - pod takim 

hasłem, od 13 do 15 sierpnia odbywały 

się centralne obchody Święta Wojska 

Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy 

Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo 

Obrony Narodowej oraz Wojsko 

Polskie zaplanowało liczne wydarzenia                              

o charakterze państwowym, 

patriotyczno-religijnym, kulturalnym 

oraz rozrywkowym. Jedno z takich 

wydarzeń odbyło się 13 sierpnia na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

8) 12 sierpnia 2022 r. – 

WARSZTATY: WIANKI w ramach 

akcji „WAKACJE w POWIECIE 

OR.VII.272.07.2022 pn.: 

„Adaptacja budynku 

Słodowni i modernizacja 

Domu Książęcego na 

centrum turystyczno-

historyczne z ekspozycją 

multimedialną na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”. 

 

5) 18 sierpnia 2022 r. – 

wynik przetargu na oddanie 

w najem lokalu 

użytkowego                                         

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii. 

 

6) 24 sierpnia –                           

12 września 2022 r. – 

głosowanie w ramach IV 

edycji Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie odbywało się 

elektronicznie, za pomocą 

aplikacji, dostępnej na 

stronie bo.slaskie.pl.  

Do głosowania uprawnieni 

byli wszyscy mieszkańcy 

województwa, którzy mogli 

wybierać spośród 105 

zadań dopuszczonych do 

głosowania. Głosować 

można było także za 

pośrednictwem mobilnych 

punktów głosowania. Jeden 

z nich ulokowany będzie w 

Punkcie Informacji 



2022”. Organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Raciborski i Zamek Piastowski 

w Raciborzu. 

 

9) 13 sierpnia 2022 r. –                           

Łukasz  Szymon Gamoń gotował na 

Zamku Piastowskim. Emisja programu 

odbyła się na antenie TVS. Odcinek 

premierowy odbył się w sobotę o godz. 

14:45. 

 

10) 13 sierpnia 2022 r. – „Z historią               

w tle” – emisja nowego odcinka, 

popularno - rozrywkowego programu na 

antenie TVP 3 Katowice. W programie 

była m. in. mowa o Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. W nagraniu materiału o 

dawnej książęcej siedzibie uczestniczyli 

pracownicy zamku: dyrektor - Krystyna 

Niklewicz oraz Grzegorz Nowak - 

starszy specjalista                 w Punkcie 

Informacji Turystycznej. 

 

11) 20 – 21 sierpnia 2022 r. – XIII 

Ogólnopolskie Mistrzostwa Raciborza 

w Scrabble pod honorowym patronatem 

Starosty Raciborskiego                        

Grzegorza Swobody i Prezydenta 

Miasta Racibórz Dariusza Polowego. 

 

12) 20 sierpnia 2022 r. – I edycja 

„Zamek Rock Party”. „Zamek Rock 

Party” był nie tylko zlotem 

motocyklowym, ale również piknikiem 

rodzinnym i polsko-czeską biesiadą 

weselną. Wydarzenie rozpoczęła 

weselna parada motocyklowa ulicami 

miasta, a zakończyła zabawa taneczna. 

Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, 

ul. Zamkowa 2, czynny od 

wtorku do niedzieli w 

godzinach 10.00 – 18.00. 



Wstęp na wydarzenie, jak i na 

wszystkie przygotowane atrakcje był 

bezpłatny! W programie kilkugodzinnej 

imprezy były m. in.: pokazy w 

wykonaniu OSP Cyprzanów, występ 

Katarzyny Rzegockiej, koncert 

czeskiego zespołu L.D.G.C. oraz 

występ Beaty Suski. Gwiazdą wieczoru 

był znany i lubiany raciborski zespół 

The trAst. Nie zabrakło gier i 

konkursów dla dzieci oraz dorosłych,                    

a także bezpłatnego dmuchańca, 

cieszącego się wielkim powodzeniem 

wśród naszych milisińskich. 

 

13) 23 sierpnia 2022 r. – 

WARSZTATY: WARSZTATY – 

ZRÓB WŁASNY T-SHIRT METODĄ 

TIE DYE w ramach akcji „WAKACJE 

w POWIECIE 2022”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski                          

i Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

14) 26 sierpnia 2022 r. – „Koncert 

letni” w ramach akcji „WAKACJE                      

w POWIECIE 2022”. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Młodzieżowy Dom Kultury                                  

w Raciborzu oraz Zamek Piastowski                   

w Raciborzu. 

 

15) 26 sierpnia 2022 r. – LATINO 

PARTY ON AIR. Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu oraz 

Akademia Tańca El Pachanguero 

zaprosili na wyjątkowe wydarzenie 

taneczne - LATINO PARTY ON AIR. 

Już po raz czwarty organizatorzy 



połączyli magiczny klimat 

średniowiecznego zamku z gorącymi 

rytmami Kuby, Kolumbii, Dominikany 

czy też Puerto Rico. W trakcie 

wydarzenia organizatorzy zaprosili 

uczestników - miłośników tańca do 

wspólnej podróży do świata 

największych hitów muzyki latino,                       

a także salsy, bachaty, mambo, cha cha 

cha i wielu innych. W programie były 

m. in.: krótkie lekcje tańca, animacje 

taneczne oraz premiera spektaklu 

tanecznego „SALSA VIVA!”. 

Uczestnicy bawili się na profesjonalnej 

zadaszonej scenie, w pełnym uroku 

zamkowego dziedzińca. Nad 

wydarzeniem czuwał Aleksander Piecha 

- twórca salsowej sceny w regionie, 

który od blisko 20 lat dzieli się swoją 

pasją do tańca i kultury Ameryki 

Południowej. 

Wrzesień 

1) 1 września 2022 r. – 

„Okropności wojny” – 

otwarcie wystawy grafiki                           

i rysunku Józefa Filipa oraz 

Francisco José de Goya y 

Lucientes, pochdzących ze 

zbiorów Mariana Piela, 

wywodzącego się z Powiatu 

Raciborskiego, a obecnie 

mieszkającego w Niemczech. 

 

2) 20 września 2022 r. – 

Nowe pamiątki związane                          

z rodziną von Ratibor trafiły 

na Zamek Piastowski. 

Przebywający na początku 

września w Raciborzu, a 

1) 3 września 2022 r. – 11. odsłona 

Narodowego Czytania. Na dziedzińcu 

odbyło się widowisko, jakiego 

dotychczas nie było. Pomysłowe stroje 

oraz przepiękna dekoracja sprawiły, że 

licznie zebrani uczestnicy 11. odsłony 

Narodowe Czytanie „przenieśli się”                     

w inny świat. „Ballady i romanse” 

czytali artyści Teatru „Senioralne 

Forte”, działającego przy MOKSiR 

Kuźnia Raciborska oraz goście 

specjalni. Byli to członkowie Zarządu 

Powiat Raciborskiego: Ewa 

Lewandowska i Andrzej Chroboczek, 

dyrektor MOKSiR Kuźnia Raciborska - 

Anna Kijek, dyrektor Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu - Krystyna 

1) 20 września 2022 r. – spotkanie 

ewaluacyjne po II edycji „Festiwalu 

Górnej Odry”. Dyrektor Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu – Krystyna 

Niklewicz, wraz z przedstawicielami 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego, Śląskiej Organizacji 

Turystycznej, partnerami i 

koordynatorami spotkała się w 

Zabytkowej Kopalni „IGNACY”                           

w Rybniku, aby poznać oficjalny raport 

dot. II edycji święta marki turystycznej 

Krainy Górnej Odry – „Festiwal Górnej 

Odry”. 

1) 5 września 2022 r. – 

informacja o wynikach 

naboru - praca na 

zastępstwo w Punkcie 

Informacji Turystycznej                

na Zamku Piastowskim                      

w Raciborzu. 

 

2) 26 września 2022 r. – 

informacja z otwarcia ofert 

dot. Postępowania                                

o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu 

nieograniczonego o 

wartości zamówienia 

przekraczającej progi 



obecnie mieszkający od wielu 

lat w Niemczech – Andreas 

Rim przywiózł do swego 

rodzinnego miasta pamiątki 

związane z rodziną von 

Ratibor. Eksponaty trafiły na 

Zamek Piastowski w 

Raciborzu. Rodzina von 

Ratibor była właścicielami 

zamku do 1945 roku. 

Podarowane przedmioty to: 

etykieta na wino (widoczny 

budynek bramny wraz z 

wejściem głównym oraz 

fragment kaplicy zamkowej) 

z winiarni Felixa 

Przyszkowskiego, która 

znajdowała się w Raciborzu 

przy ul. Zborowej 2, 

przepiękny drzeworyt                     

z wizerunkiem Wiktora I 

Maurycego von Ratibor 

(właśc. Viktor I Moritz Karl, 

1. Herzog von Ratibor und 1. 

Fürst von Corvey, Prinz zu 

Hohenlohe-Schillingsfürst), 

fotografia z wizerunkiem 

Wiktora II Amadeusza von 

Ratibor (właśc. Viktor II 

Amadeus, 2. Herzog von 

Ratibor und 2. Fürst von 

Corvey, Prinz zu Hohenlohe-

Schillingsfürst), wydana 

specjalnie z okazji 70. 

rocznicy jego urodzin. 

Ponadto zamkowa wystawa 

wzbogaciła się o buteleczkę 

po likierze klasztornym, 

Niklewicz oraz Magdalena Kunicka - 

uczennica II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu. Scenariusz, 

scenografia i przygotowanie: Teresa 

Okaj. Opracowanie muzyczne: Łukasz 

J. Porwoł. Osoby, które przyniosły                  

na Zamek Piastowski egzemplarz 

książki Adama Mickiewicza mogły 

otrzymać okolicznościową pieczęć, 

gdyż Biuro Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Kancelarii Prezydenta RP 

w Warszawie dostarczyło wcześniej 

takową na raciborski zamek. 

 

2) 16 września 2022 r. – „FESTYN”. 

Koła zainteresowań działające przy 

Młodzieżowym Domu Kultury 

zaprezentowały się na Zamku 

Piastowskim. W programie wydarzenia 

była prezentacja kół zainteresowań 

Młodzieżowego Domu Kultury. 

Przygotowano serię atrakcji, wśród 

których znalazły się m. in. dmuchana 

zjeżdżalnia, fotobudka, malowanie 

buziek, zaplatanie warkoczyków, lody, 

popcorn, a także pokazy w wykonaniu 

Komendy Powiatowej Policji                      

w Raciborzu i Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej                               

w Raciborzu. Ponadto byli również 

przedstawiciele SOWY, czyli Strefy 

Odkrywania, Wyobraźni oraz 

Aktywności w Raciborzu, którzy 

przygotowali dla odwiedzających 

stoisko łamigłówki i gry logiczne. 

 

3) 23 września 2022 r. – „Bezpieczne 

unijne zgodnie z art. 3 

ustawy z 11 września 2019 

r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1710) nr 

OR.VII.272.23.2022 pn.: 

„Adaptacja budynku 

Słodowni i modernizacja 

Domu Książęcego na 

centrum turystyczno-

historyczne z ekspozycją 

multimedialną na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu” 

- wykonanie robót 

budowlanych, wykonanie 

dokumentacji projektowej 

oraz dostaw wyposażenia” 



wytwarzanym na zamku w 

Corvey, którego właścicielem 

jest obecny książę raciborski 

- Wiktor V (właśc. 

Metternich-Sándor 5.Herzog 

von Ratibor, 5.Fürst von 

Corvey, Prinz zu Hohenlohe-

Schillingsfürst-Breunner-

Enkervoith). 

Grzybobranie”, czyli wystawa 

plenerowa połączona z wykładami na 

Zamku Piastowskim. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Raciborzu we współpracy z 

Wojewódzką Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Katowicach, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, Powiat 

Raciborski, Miasto Racibórz, 

Arboretum Bramy Morawskiej w 

Raciborzu, Nadleśnictwo Rudy 

Raciborskie i Wodociągi Raciborskie. 

Na dziedzińcu zamkowym, na 

odwiedzających czekały m. in.: punkt 

informacyjno-edukacyjny Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Raciborzu (można było uzyskać 

informacje na temat podstawowych 

zasad podczas grzybobrania, jak 

przygotować się do grzybobrania i co ze 

sobą zabrać, jakie grzyby zbierać, jak 

odróżnić grzyby jadalne od trujących i 

jak postępować w przypadku zatruć 

grzybami, ocenić własne zebrane 

grzyby), warsztaty edukacyjne, 

prelekcje, wystawa edukacyjna z 

udziałem zaproszonego gościa, znanego 

grzyboznawcy - Justyna Kołka (członka 

i współzałożyciela Polskiego 

Towarzystwa Mykologicznego, 

uczestnika programów telewizyjnych                     

i radiowych, aktywnego propagatora 

wiedzy nt. grzybów), namiot 

edukacyjny poświęcony tematyce 

kleszczy i profilaktyki chorób 

odkleszczowych, stoiska informacyjno-

edukacyjne: Wojewódzkiej Stacji 



Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Katowicach, PGL LP Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie, Arboretum Bramy 

Morawskiej w Raciborzu (gry, zabawy, 

warsztaty artystyczno-przyrodnicze dla 

dzieci) oraz stoisko Wodociągów 

Raciborskich. 

 

4) 24 – 25 września 2022 r. – Zlot 

Food Trucków na Zamku Piastowskim. 

Organizatorami wydarzenia byli:                     

FT Event, Powiat Raciborski i Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

 

5) 27 września 2022 r. – Wojewódzkie 

obchody Światowego Dnia Turystyki 

świętowano w Rudach. Dwa 

DYPLOMY Marszałka Województwa 

Śląskiego trafiły na Zamek Piastowski. 

Otrzymali je: dyrektor raciborskiego 

zamku - Krystyna Niklewicz                                    

w kategorii przedsięwzięcie turystyczne 

roku za organizację Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego 2021 na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu oraz 

Grzegorz Nowak - starszy specjalista                   

w Punkcie Informacji Turystycznej                    

na Zamku Piastowskim w Raciborzu,                 

w kategorii osobowość turystyczna 

roku. 

 

6) 30 września 2022 r. – DEKADA 

WSPÓŁPRACY UCZCZONA. Na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu 

świętowały powiaty Raciborski                              

i niemiecki Elbe-Elster. W uroczystości 

udział wzięły delegacje reprezentujące 

pozostałych „partnerów” Powiatu 



Raciborskiego, a także zaprzyjaźniony 

od dawna Powiat Nakielski. Nie 

zabrakło też dawnych włodarzy powiatu 

raciborskiego. W wydarzeniu wzięli 

również udział pracownicy Zamku 

Piastowskiego: dyrektor – Krystyna 

Niklewicz oraz starszy specjalista                      

w Punkcie Informacji Turystycznej – 

Grzegorz Nowak. 

Październik 

1) 12 października 2022 r. – 

„Powiat raciborski w kadrach 

młodych fotografów” - 

wernisaż wystawy 

fotograficznej. Ekspozycja to 

wystawa najlepszych prac 

wyłonionych w ramach 

konkursu fotograficznego pt. 

„Powiat raciborski w kadrach 

młodych fotografów”, pod 

patronatem Starosty 

Raciborskiego - Grzegorza 

Swobody. Celem konkursu 

było zaangażowanie 

młodzieży do rozwoju 

zainteresowań i kompetencji 

oraz pokazanie bogactwa 

zasobów turystycznych 

powiatu raciborskiego. 

 

2) 18 października 2022 r. – 

wernisaż wystaw fotografii 

Kamili Szymczak, fotografki, 

mieszkanki Katowic, 

absolwentki Szkoły 

Fotograficznej 

„Fotoedukacja” w 

Katowicach. W swym 

dorobku artystycznym ma 

1) 6 października 2022 r. - Zamek 

Piastowski odwiedził Winston Morales 

Chavarro – poeta, prozaik i felietonista. 

Wykładowca na Uniwersytecie                       

w Cartagena de Indias w Kolumbii. 

 

2) 13 października 2022 r. – wizyta 

studyjna w ramach zadania pn. „Lato 

bez barier w Krainie Górnej Odry”. 

Celem było podniesienie kompetencji 

poprzez ukazanie walorów 

turystycznych Krainy Górnej Odry oraz 

poznanie atrakcji, które dostosowały 

swoją ofertę dla osób ze specjalnymi 

potrzebami. Gości po Zamku 

Piastowskim oprowadzał Grzegorz 

Nowak – starszy specjalista w Punkcie 

Informacji Turystycznej. 

 

3) 18 października 2022 r. – otwarcie 

Restauracji Zamkowej „Miejski 

Zakątek”, zlokalizowanej w przyziemiu 

Domu Książęcego Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

 

4) 21 października 2022 r. – XVIII 

Raciborski Festiwal Podróżniczy 

„Wiatraki”. Wątek raciborski - spacer 

nocny, czyli „Dzieło przypadku - 

1) 5 października 2022 r. – 

„Wyznaczanie dróg ku integracji - 

potencjał zawodowy osób                                  

z niepełnosprawnością intelektualną” -               

to tytuł konferencji, która była 

międzynarodowym spotkaniem szkół 

partnerskich projektu „Creating pathways 

for inclusion”, realizowanym w Zespole 

Szkół Specjalnych w Raciborzu w 

ramach programu Erasmus +. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem objął 

Starosta Raciborski - Grzegorz Swoboda. 

 

2) 6 października 2022 r. – Firma 

KOLTECH z Raciborza zorganizowała 

Dzień Otwarty. Odbyła się tutaj część 

merytoryczna spotkania pod hasłem 

przewodnim „3DEXPERIENCE - 

Cyfrowy Bliźniak w teorii i praktyce”. 

Liczne prelekcje objęły m.in. koncepcje i 

nowości platformy 3DEXPERIENCE. 

 

 

3) 7 października 2022 r. – Powiat 

Raciborski, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Raciborzu oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu zaprosili na 

raciborski zamek na konferencję 

poświęconą tematyce zdrowia 

1) 1 października 2022 r. 

– zmiana godzin otwarcia 

Zamku, Kaplicy oraz 

Punktu Informacji 

Turystycznej na Zamku 

Piastowskim. W okresie 

zimowym, aż do 31 marca 

2023 r. na zwiedzanie 

zamek zapraszał od wtorku 

do piątku: 9:00 – 16:00, a 

w soboty, niedziele i święta 

od 10:00 do 18:00. 

Zwiedzanie wnętrz 

odbywało się co pełną 

godzinę z przewodnikiem. 

 

2) 7 października 2022 r. 

– na Zamku Piastowskim 

gościł „Kacpa.online”, 

czyli Kapcer Kacpa 

Lachowicz. To znany 

koszykarski trener, mówca 

i motywator, który 

przyjechał do raciborskich 

szkół w ramach projektu 

profilaktycznego „Wybieraj 

Mądrze”, którego 

pomysłodawcami są UKS1, 

MiniBasketball Raciborz i 



wystawy autorskie, zbiorowe 

oraz jest laureatką 

wyróżnienia konkursu 

„Zabytki Województwa 

Śląskiego w Architekturze”, 

w którym prace oceniane 

były przez członków ZPAF 

(Związek Polskich Artystów 

Fotografików). Jest autorką 

zdjęć i projektu graficznego 

okładki książki oraz była 

jurorką w konkursie 

fotograficznym 

organizowanym przez PKZ         

w Dąbrowie Górniczej. Na 

wystawie były prezentowane 

fotografie w charakterze 

industrialnym pt.: „Okna 

światłem malowane”, 

„Drewno wokół nas” oraz 

„Metalowe inspiracje”. 

Otwarciu ekspozycji 

towarzyszył występ 

muzyczny z poezją śpiewaną 

przy dźwiękach gitary - 

Marcina Malika. 

 

3) 18 października 2022 r. – 

„Bezpieczne Grzybobranie” – 

wystawa nagrodzonych prac 

w powiatowym konkursie 

plastycznym, przeznaczonym 

dla uczniów klas IV-VIII, na 

stworzenie modelu 

przestrzennego wybranego 

grzyba, ogłoszonego w 

ramach realizacji akcji pn. 

„Bezpieczne Grzybobranie”. 

kariera średniowiecznego Raciborza 

oraz tajemnice Ostroga” - prowadzący: 

Grzegorz Wawoczny. Wydarzenie 

rozpoczęło się w kościele św. Jana 

Chrzciciela, późnym wieczorem, tak by 

poczuć w jego wnętrzu neogotyk w 

nocnej szacie, a jednocześnie przyjrzeć 

się bogatej ikonografii tej świątyni, 

niegdyś znanym na całym Górnym 

Śląsku sanktuarium. Uczestnicy skupili 

uwagę na Chrystusie Królu i Lucyferze 

w przepięknym witrażu z monachijskiej 

pracowni, a także na polonikach, 

sięgających do czasów piastowskich. 

Później uczestnicy przeszli na jeden z 

najstarszych śląskich cmentarzy, 

szukając miejsca, gdzie stała pierwotna 

ostrogska świątynia, a także pochówku 

pewnego zakonnika oskarżonego o 

ciężki grzech, za którego do dziś 

odprawiane są Msze św. gregoriańskie. 

Nocny spacer zakończył się na Zamku 

Piastowskim, w którym prowadzący 

snuł opowieści o duchach i faktach, 

które pamiętają już tylko najstarsi 

ostrowianie. 

 

5) 23 października 2022 r. – na 

dziedzińcu zamkowym odbyła się 

uroczystość z okazji wręczenia promes 

dotacji celowej dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu powiatu 

raciborskiego. Środki te zostały 

przyznane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w 

ramach dotacji na zadania publiczne pn. 

„Przygotowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych do 

psychicznego wśród dzieci i młodzieży,      

a także zagrożeniom związanym z 

kryzysami psychicznymi oraz 

możliwościami przeciwdziałania im. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objął Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda. 

 

4) 12 października 2022 r. – 

Raciborskie Rozmowy o Rozwoju. Na 

Zamku Piastowskim ruszyły wydarzenia 

poświęcone rozwojowi miast i regionu. 

Pierwszy dzień trzydniowego programu 

dotyczył działań na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego w obszarach 

projektowania i rozwoju miast oraz gmin, 

a także współpracy samorządów. Podczas 

otwarcia wydarzenia Starosta Raciborski 

- Grzegorz Swoboda podkreślał, że 

rozwój powiatu to priorytetowe zadanie, 

jakie postawił przed sobą Zarząd obecnej 

kadencji, a jego kluczowymi sferami są 

edukacja młodzieży, czyli stworzenie 

warunków do osiągania przez nią takich 

kompetencji, jakie posłużą lokalnemu 

rynkowi pracy, infrastruktura, a także 

wsparcie przedsiębiorczości.                               

W wydarzeniu oprócz Starosty 

Raciborskiego wzięli udział m. in.: Ewa 

Lewandowska - Etatowy Członek 

Zarządu Powiatu Raciborskiego, Beata 

Bańczyk - Sekretarz Powiatu 

Raciborskiego, Dariusz Polowy - 

Prezydent Miasta Racibórz, Dawid 

Wacławczyk - Wiceprezydent Miasta 

Racibórz, Dr Paweł Strózik - Rektor 

Akademii Nauk Stosowanych w 

Raciborzu, Daria Kardaczyńska - 

Magdalena Kopel Dietetyk 

Kliniczny z Raciborza. 



Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objęli: Starosta 

Raciborski - Grzegorz 

Swoboda oraz Prezydent 

Miasta Racibórz - Dariusz 

Polowy. 

działań ratowniczo – gaśniczych”. 

Środki rozdzielono zgodnie z trybem i 

zasadami udzielania dotacji z budżetu 

państwa dla jednostek OSP na zadanie 

publiczne pt. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek ochrony 

przeciwpożarowej włączonych do 

krajowego systemu ratowniczo - 

gaśniczego i przygotowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych do 

działań ratowniczo - gaśniczych”. W 

całym kraju przyznano dotacje na 

ogólną kwotę 25 mln zł. Środki 

finansowe trafią do 5206 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych na 

terenie całego kraju. W województwie 

śląskim dotację otrzyma 505 jednostek 

OSP na kwotę 2 mln 131 tys. zł. Dla 

jednostek OSP z terenu powiatu 

raciborskiego zostało wręczone 39 

promes dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych na ogólną kwotę:                      

170 000,00 zł. 

 

6) 26 października 2022 r. – Powiat 

Raciborski, Zamek Piastowski                            

w Raciborzu, Raciborskie Ognisko 

Muzyczne oraz FulnArt Edukacja 

Muzyczna zaprosili na „Koncert 

Jesienny”. Koncert zainaugurował cykl 

występów w zamkowych murach 

dzieci, młodzieży i ich opiekunów, 

uczęszczających na zajęcia do 

Raciborskiego Ogniska Muzycznego                 

w roku szkolnym 2022/2023. 

 

7) 26 października 2022 r. –                             

w siedzibie Powiatowego Centrum 

Dyrektor sekretariatu Stowarzyszenia 

Gmin Dorzecza Górnej Odry, Anna 

Kobierska - Mróz - Naczelnik Wydziału 

Rozwoju Miasta Racibórz, Bogdan 

Kasperek -  Dyrektor biura Euroregion 

Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, dr 

inż. arch. Joanna Sokołowska - 

Moskwiak - Instytut Architektury 

Akademii Nauk Stosowanych w 

Raciborzu, Marta Zimny - Wydział 

Polityki Miejskiej w Departamencie 

Polityki Miejskiej, Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej, dr 

Bartosz Piziak - Laboratorium Innowacji 

Miejskich – Urban Lab, Instytut Rozwoju 

Miast i Regionów, dr inż. arch. 

Agnieszka Bugno - Janik – Katedra 

Projektowania i Badań Jakościowych w 

Architekturze Politechniki Śląskiej w 

Gliwicach, Ireneusz Burek – Śląskie 

Porozumienie Gospodarcze 

ŚLĄSK.ONLINE oraz Krystyna 

Niklewicz - Dyrektor Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. Patronat na 

wydarzeniem objęła Konsul Generalna 

RP w Ostrawie. 

 

5) 14 października 2022 r. – 

Raciborskie Rozmowy o Rozwoju. 

Celem konferencji było pozyskanie 

wiedzy przez uczestników o 

możliwościach związanych z nowymi 

technologiami, przepisami podatkowymi 

i prawnymi, które mają związek z 

funkcjonowaniem i rozwojem firm MŚP, 

możliwości wzmocnienia rynku pracy i 

kapitału społecznego. W programie 

wydarzenia nie zabrakło szeregu 



Sportu przy ul. Klasztornej 9                             

w Raciborzu z grupą seniorów 

zrzeszonych w Związku Emerytów, 

Inwalidów i Rencistów Oddział w 

Raciborzu „Koło Centrum” spotkał się 

Grzegorz Nowak – starszy specjalista              

w Punkcie Informacji Turystycznej na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Spotkanie poświęcone było bieżącej 

działalności Zamku Piastowskiego                    

w Raciborzu, z uwzględnieniem 

propozycji dla seniorów terenu powiatu 

raciborskiego. 

 

8) 27 października 2022 r. – pierwsze 

w historii ziemi raciborskiej uroczyste 

pasowanie na ucznia zawodu 

rzemieślniczego. W wydarzeniu wzięły 

udział władze Powiatu Raciborskiego: 

Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda i Wicestarosta - Marek Kurpis 

oraz Miasta Racibórz - Prezydent 

Dariusz Polowy, a także dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych powiatu. 

Podczas uroczystości, o tym jaka jest 

rola Cechu Rzemiosł Różnych w 

dostosowywaniu szkolnictwa 

zawodowego do potrzeb rynku pracy 

opowiedziała dyrektor Biura Cechu - 

Maria Smyczek. Ponadto przedstawiono 

system kształcenia zawodowego w 

systemie dualnym w raciborskich 

CKZiU nr 1 i CKZiU nr 2 „Mechanik”. 

Dyrektor PUP w Raciborzu - Mirosław 

Ruszkiewicz zajął się tematem czy 

kształcenie dualne może uzdrowić 

lokalny rynek pracy. Prezes Izby 

Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 

wykładów podzielonych na dwa bloki 

tematyczne: Technologie dla rozwoju 

firm oraz Niezbędne dla rozwoju firm. 

Było to pierwsze tego typu wydarzenie 

(trzydniowe) w Subregionie Zachodnim, 

poświęcone rozwojowi miast i regionu. 

Było również wspaniałą okazją do 

spotkania, nawiązania kontaktów i 

rozmów o przyszłych wspólnych 

działaniach. 

 

6) 18 października 2022 r. – 

„Bezpieczne Grzybobranie” – 

rozstrzygnięto powiatowy konkurs 

plastyczny dla uczniów klas IV-VIII,             

na stworzenie modelu przestrzennego 

wybranego grzyba, ogłoszonego w 

ramach realizacji akcji pn. „Bezpieczne 

Grzybobranie”. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objęli: Starosta Raciborski 

- Grzegorz Swoboda oraz Prezydent 

Miasta Racibórz - Dariusz Polowy. 

 

7) 20 października 2022 r. – 

„Możliwości kooperacji gospodarczej               

na rynku polskim i niemieckim” - 

konferencja tuBiznes Opener Europa. 

Tematem przewodnim była współpraca 

gospodarcza na rynkach polskich i 

niemieckich. tuBiznes Opener to cykl to 

spotkań integracyjnych dla 

przedsiębiorców organizowanych przez 

grupę medialną tuPolska. Podczas 

„Openerów” uczestnicy otrzymują 

solidną dawkę wiedzy biznesowej, 

rozmawiają o ważnych dla lokalnej 

gospodarki sprawach, a także nawiązują 

bezcenne, nieformalne relacje biznesowe. 



Przedsiębiorczości w Katowicach prof. 

Jan Klimek oraz Starszyzna Cechowa, 

którą reprezentowali: Starszy Cechu 

Bernard Korzonek i członkowie zarządu 

Cechu Wilhelm Fulneczek i Adrian 

Perszel dokonali „szablą Kilińskiego” - 

najwyższym honorowym odznaczeniem 

rzemieślniczym - pasowania uczniów, 

którym towarzyszyli ich opiekunowie  

w zakładach pracy, gdzie uczą się 

zawodu w praktyce. Każdy z 

pasowanych otrzymał na szczęście 

podkowę wykutą w zakładzie kowala 

Jana Sochy w Bieńkowicach koło 

Raciborza. Wydarzenie poprowadził 

redaktor naczelny Nowin Raciborskich - 

Mariusz Weidner. 

Jak dotąd w województwie śląskim 

odbyło się 12 edycji tuBiznes Openera, w 

których udział wzięło około 600 

przedsiębiorców. 

Listopad 

1) 30 listopada 2022 r.  – 

otwarcie wystawy prac 

podopiecznych 

Stowarzyszenia PERSONA 

na rzecz Promocji i Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. 

1) 12 – 13 listopada 2022 r. – Powiat 

Raciborski i Zamek Piastowski                               

w Raciborzu zaprosili na nietypowe 

zwiedzanie, bo połączone z wirtualną 

podróżą do dawnego Raciborza 

(Ratibor). Przecież jak powszechnie 

wiadomo, jeden obraz mówi więcej niż 

tysiąc słów. Wydarzenie rozpoczęło się 

tradycyjnie od zwiedzania z 

przewodnikiem kaplicy zamkowej. 

Następnie grupa udała się do sali 

konferencyjnej, gdzie uczestnicy 

„zabrani zostali” do dawnego miasta 

Racibórz (Ratibor). Za sprawą 

unikalnych zdjęć, udostępnionych przez 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, 

uczestnicy „przenieśli się” do miasta, 

którego już dzisiaj w większości nie ma. 

Zobaczyli m. in. unikatowe kamienice, 

parki, kościoły, obiekty użyteczności 

publicznej, jak i zwykłych 

  



mieszkańców poruszających się po 

ulicach swojego miasta. A wszystko to 

było opatrzone krótkim komentarzem 

przewodnika, który równie chętnie 

odpowiadał na zadane pytania. Całość 

zajęła koło 60 min. 

 

2) 23 listopada 2022 r. – Zamek 

Piastowski w Raciborzu - Serce Krainy 

Górnej Odry już wkrótce w nowej 

odsłonie! Długo oczekiwana i 

zapowiadana adaptacja Budynku 

Słodowni i modernizacja Domu 

Książęcego na centrum turystyczno-

historyczne z ekspozycją multimedialną 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

wreszcie doczeka się realizacji! Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda oraz 

Członkini Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, a zarazem 

Przewodnicząca Zespołu doradczego ds. 

przygotowania rekomendacji w zakresie 

rozwoju oraz zmiany kierunków 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu - Ewa Lewandowska, 

podpisali umowę wartą 22 mln na 

realizację zadania pn.: „Adaptacja 

Budynku Słodowni i modernizacja 

Domu Książęcego na centrum 

turystyczno-historyczne z ekspozycją 

multimedialną na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu”. 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 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. 

 

3) 24 listopada 2022 r. – Punkt 

Informacji Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu zdobywcą 3 

miejsca w konkursie na Najlepsze 

Centrum Informacji Turystycznej w 

Polsce! W dniach 24 – 26 listopada 

2022 r. odbywała się 28 edycja 

Międzynarodowych Targów 

Turystycznych TT WARSAW PTAK 

Expo Show w Nadarzynie. Pierwszego 

dnia targów, w czwartek 24 listopada 

Polska Organizacja Turystyczna rozdała 

nagrody w ramach E-Konkursu na 

Najlepsze Centrum Informacji 

Turystycznej w Polsce. Kapituła 

wyłoniła 13 laureatów w 4 kategoriach. 

Trzecie miejsce w XIV edycji Konkursu 

w kategorii *** zdobył należący do 

Powiatu Raciborskiego - Punkt 

Informacji Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Zamkowy 

PIT reprezentowała w Nadarzynie 

delegacja w składzie: Krystyna 

Niklewicz - dyrektor Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu oraz 

Grzegorz Nowak - starszy specjalista                 

w Punkcie Informacji Turystycznej na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 



4) 25 listopada 2022 r. – uroczyste 

podsumowanie 21. wojewódzkiego 

konkursu piosenki niemieckiej szkół 

podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych z województwa 

śląskiego w roku szkolnym 2022/2023 

oraz 20. olimpiady języka niemieckiego 

dla szkół podstawowych klasy 4 - 6                  

i 17. olimpiady języka niemieckiego dla 

szkół podstawowych klasy 7 - 8                          

z województwa śląskiego w roku 

szkolnym 2022/2023. Organizatorem 

wydarzenia było Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Niemców 

Województwa Śląskiego w Raciborzu. 

 

5) 30 listopada 2022 r. – uroczyste 

obchody jubileuszu 20-lecia 

Stowarzyszenia PERSONA na rzecz 

Promocji i Ochrony Zdrowia 

Psychicznego oraz konferencja                       

pt. „WIESZ WIĘCEJ - DZIAŁASZ 

LEPIEJ”. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem objęli: Starosta 

Raciborski - Grzegorz Swoboda oraz 

Prezydent Miasta Racibórz - Dariusz 

Polowy. 

 

Grudzień 

1) 2 grudnia 2022 r. – 

„Jedyny taki medal” – 

otwarcie wystawy, która 

opowiada historię zdobycia 

przez polską reprezentację 

złotego medalu na turnieju 

olimpijskim w piłce nożnej w 

Monachium w 1972 roku. 

Ekspozycja pokazuje drogę 

naszej reprezentacji  na 

1) 2 grudnia 2022 r. – obchody                      

35-lecia Klubu Olimpijczyka „Sokół”  

w Raciborzu. Uroczystość na 

raciborskim zamku odbyła się 

nieprzypadkowo. Tutaj bowiem w 1891 

r. urodził się pierwszy raciborski 

olimpijczyk - książę raciborski Ernst zu 

Hohenlohe, który startował w V Letnich 

Igrzyskach Olimpijskich w 1912 roku  

w Sztokholmie w Szwecji. W zawodach 

 1) 19 grudnia 2022 r. - 

„Drzewko za drzewko”. 

Choinki od Radia 90 i 

leśników. Wymiana 1:1. 

Wszyscy chętni 

mieszkańcy przynosili 

drzewko na obrazku, na 

zdjęciu, z plasteliny, mogła 

też być choinka z piernika, 

a leśnicy wręczali im 



igrzyska, jak również sam 

turniej. Warto wspomnieć, iż 

bramkarzem reprezentacji 

Polski był wówczas 

raciborzanin Hubert Kostka. 

Została przygotowana przez 

Muzeum Sportu i Turystyki 

w Warszawie.    

Sztokholmie reprezentował barwy 

Austrii w szermierce. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem objął 

Starosta Raciborski - Grzegorz 

Swoboda. 

 

2) 10 grudnia 2022 r. – „Grudniowe 

refleksje…” – przedświąteczne 

widowisko. Przed publicznością 

wystąpili artyści Teatru „Senioralne 

Forte” oraz gościnnie dyrektor 

MOKSiR-u - Anna Kijek oraz dyrektor 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu - 

Krystyna Niklewicz. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Raciborski, 

Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Kuźni Raciborskiej oraz 

Teatr „Senioralne Forte”. 

 

3) 13 grudnia 2022 r. – „Wśród ludzi” 

- montaż słowno-muzyczny o tematyce 

świątecznej. Przed publicznością 

wystąpiła Zamkowa Grupa Teatralna. 

 

4) 14 grudnia 2022 r. – spotkanie 

świąteczne zorganizowane przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych „DOM” oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Raciborzu. 

 

5) 15 – 18 grudnia 2022 r. – Jarmark 

Bożonarodzeniowy w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Śląskiego w Katowicach, Powiat 

drzewko świąteczne. 

 

2) 28 grudnia 2022 r. – 

Stowarzyszenie Gmin 

Dorzecza Górnej Odry, 

nawiązując do złożonego  

Wniosku o Płatność oraz 

Raportu końcowego za 

mikroprojekt nr  

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/

0002589 pt. „Wspólna 

historia poprzez zabawę”  

informuje, że powyższe 

dokumenty zostały 

zatwierdzone w systemie 

MS2014+. 



Raciborski, Miasto Racibórz, PGL LP 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, 

Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu oraz 

Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

6) 15 grudnia 2022 r. – uroczyste 

otwarcie Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim oraz 

rozświetlenie choinki. W wydarzeniu 

wzięli udział: w imieniu wiceministra 

sprawiedliwości - Michała Wosia - 

Szymon Szrot - dyrektor biura 

poselskiego, Wojciech Dziąbek - 

dyrektor Departamentu Turystyki w 

Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego w Katowicach, 

Renata Bielach z Departamentu 

Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego w Katowicach, 

Bartłomiej Kamiński - główny 

specjalista Departamentu Turystyki                   

w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego w Katowicach, 

Marcin Fischer - nadleśniczy PGL LP 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, 

Grzegorz Swoboda - starosta raciborski, 

Krystyna Niklewicz - dyrektor Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu oraz 

Eugeniusz Kura - radny powiatowy. 

 

7) 15 grudnia 2022 r. – występy 

taneczno - wokalne wychowanków 

Młodzieżowego Domu Kultury                          

w Raciborzu w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 



8) 15 grudnia 2022 r. – recital Justyny 

Galdy oraz Wiktorii Kolorz w ramach 

Jarmarku Bożonarodzeniowego w 

Krainie Górnej Odry na Zamku 

Piastowskim. 

 

9) 16 grudnia 2022 r. – występy 

taneczno - wokalne wychowanków 

Młodzieżowego Domu Kultury w 

Raciborzu w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 

 

10) 16 grudnia 2022 r. – koncert 

wokalno - gitarowy Agnieszki Kawulok 

i Zbigniewa Bałdysa w ramach 

Jarmarku Bożonarodzeniowego                            

w Krainie Górnej Odry na Zamku 

Piastowskim. 

11) 17 grudnia 2022 r. – recital Błażeja 

Klimaszki w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 

12) 17 grudnia 2022 r. – koncert Chóru 

Żeńskiego „VIVO” w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim 

13) 17 grudnia 2022 r. – koncert 

Gminnej Orkiestry Dętej Gminy 

Krzyżanowice w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 



14) 17 grudnia 2022 r. – recital Alicji 

Czerner, uczestniczki znanego i 

lubianego programu telewizyjnego „The 

Voice of Poland” w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 

15) 17 grudnia 2022 r. – występ 

wychowanków ze Stowarzyszenia 

Kultury Ziemi Raciborskiej (SKZR) 

„Źródło” w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 

16) 17 grudnia 2022 r. – koncert 

zespołu „RoY Bert Kindla” w ramach 

Jarmarku Bożonarodzeniowego                          

w Krainie Górnej Odry na Zamku 

Piastowskim 

17) 18 grudnia 2022 r. – wóz strażacki 

ze Świętym Mikołajem w ramach 

Jarmarku Bożonarodzeniowego                        

w Krainie Górnej Odry na Zamku 

Piastowskim. 

18) 18 grudnia 2022 r. – recital Justyny 

Bulendy w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 

Odry na Zamku Piastowskim. 

19) 18 grudnia 2022 r. – koncert 

Magdaleny Wydriński z zespołem                    

w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Krainie Górnej 



Odry na Zamku Piastowskim. 

20) 18 grudnia 2022 r. – koncert 

„Zakochany duet” - Magdalena 

Pohlmann & Kamil Klimek w ramach 

Jarmarku Bożonarodzeniowego                             

w Krainie Górnej Odry na Zamku 

Piastowskim. 

 


