
Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 2016 r. 

Styczeń 

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

1) 14 stycznia 2016 r. – 
„Mozaika i witraż” – 

wernisaż prac studentów                

i pedagogów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu, kierunku 

edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk plastycznych. 

 

2) Styczeń 2016 r. – 

„Racibórz i zamek na dawnej 

pocztówce” – wystawa 

pocztówek, które pochodzą 

ze zbiorów raciborskiego 

filokartysty Grzegorza 

Nowaka. 

 

3) Styczeń 2016 r. –

„Wystawa aparatów 

fotograficznych ” – eksponaty 

pochodzą z prywatnej 

kolekcji Wiktora Luci                    

z Raciborza. 

1) 3 stycznia 2016 r. – Noworoczna 

Gala Operetkowa w wykonaniu 

solistów Teatru Narodowego Operetki 

Kijowskiej oraz artystów związanych             

z Teatrem Muzycznym w Poznaniu. 

 

2) 9 stycznia 2016 r. – II Bieg 

Nadodrzański z metą na dziedzińcu 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu, 

zorganizowany przez Miasto Racibórz 

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji                    

w Raciborzu. 

 

3) 24 stycznia 2016 r. – „Podwieczorek 

z piosenką, poezją i humorem” – 

widowisko z okazji Dnia Babci                      

i Dziadka w wykonaniu Artystów 

Teatru Amatorskiego „Na Zamku”. 

 

4) 31 stycznia 2016 r. – Gala 

„MIESZKO AD 2015”. 

1) 18 stycznia 2016 r. – „Za Polskę 

życiem i zdrowiem ryzykowano nie tylko 

dawno temu. Współcześni bohaterowie są 

wśród nas” - prelekcje nt. dorobku                      

i znaczenia udziału żołnierzy Wojska 

Polskiego w misjach i operacjach 

wojskowych poza granicami państwa 

(blok dla wszystkich zainteresowanych). 

 

2) 19 stycznia 2016 r. – „Za Polskę 

życiem i zdrowiem ryzykowano nie tylko 

dawno temu. Współcześni bohaterowie są 

wśród nas” - prelekcje nt. dorobku                             

i znaczenia udziału żołnierzy Wojska 

Polskiego w misjach i operacjach 

wojskowych poza granicami państwa 

(blok dla młodzieży). 

 

3) 23 stycznia 2016 r. – „COLLEGIUM 

CASTELLUM” - Szkoła Liderów & 

Kuźnia Przedsiębiorczości Fundacji Ofki 

Raciborskiej. 

 

4) 29 stycznia 2016 r. – „Kobiety dla 

Kobiet” – spotkanie zorganizowane przez 

Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego. 

1) 6 stycznia 2016 r. -                
w święto Trzech Króli 

można było zwiedzać 

Zamek Piastowski                   

od 10.00 do 18.00. 

Luty 

1) 20 lutego 2016 r. – 
otwarcie wystawy modeli            

U-Bootów. Właścicielem 

kolekcji jest Bartłomiej Kot             

z Wrocławia. Część 

prezentowanego zbioru to 

kolekcja Przemysława 

Kasprzaka, również 

mieszkańca Wrocławia. 

1) 19 lutego 2016 r. – warsztaty 

kreatywnego projektowania 3D w 

ramach Zamkowej Zimowej Akademii 

Nauki 2016, które zorganizował Zamek 

Piastowski w Raciborzu wspólnie                       

z firmą MODULOR ARCHITEKCI. 

 

 

 

1) 10 lutego 2016 r. – spotkanie 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

2) 17 lutego 2016 r. – spotkanie 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

1) 15 – 28 lutego 2016 r. - 

przez cały okres zimowych 

ferii Zamek Piastowski 

można było zwiedzać 

bezpłatnie. 

 

2) 22 lutego 2016 r. – 
zamkowy teatr na antenie 

TVP 3 Katowice                                 



2) 24 lutego 2016 r. – 
„pomiędzy” – finisaż 

wystawy malarstwa 

Magdaleny Gogół, 

absolwentki Państwowego 

Liceum Sztuk Plastycznych  

w Katowicach oraz 

cieszyńskiego Instytutu 

Sztuki Uniwersytetu 

Śląskiego, mieszkanki Rudy 

Kozielskiej w powiecie 

raciborskim. 

2) 21 lutego 2016 r. – Teatr Amatorski 

„Na Zamku” w popularnym i lubianym 

programie telewizyjnym „Aktualności” 

(wydanie główne) emitowanym na 

antenie TVP 3 Katowice. 

w popularnym i lubianym 

programie telewizyjnym 

„Aktualności” (wydanie 

główne). 

Marzec 

1) 3 – 31 marca 2016 r. – 

wystawa grafik 

eksperymentalnych 

Małgorzaty Rybki, 

mieszkanki Rogowa                            

w powiecie wodzisławskim, 

absolwentki m. in. ASP we 

Wrocławiu, UŚ w Cieszynie 

oraz PWSZ w Raciborzu. 

  

2) 4 marca 2016 r. – 
„PRAWA CZŁOWIEKA. 

DOSTRZEGAM” – wernisaż  

wystawy fotograficznej 

Macieja Byczkowskiego                                     

z Warszawy. Patronat 

honorowy nad wystawą 

objęli: Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Ośrodek 

Informacji ONZ                                        

w Warszawie. 

1) 1 marca 2016 r. – Teatr Amatorski 

„Na Zamku” na antenie „Teleexpressu 

Extra”. 

 

2) 5 marca 2016 r. – koncert zespołu 

„60 plus” z okazji Dnia Kobiet. 

 

3) 5 marca 2016 r. – „Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – piknik 

historyczno-patriotyczny. 

 

4) 6 marca 2016 r. – Zlot miłośników 

Alf Romeo. 

 

5) 8 marca 2016 r. – „Kobiety, 

kobietki, matrony, kokietki…” – 

widowisko rozrywkowe z okazji Dnia 

Kobiet w wykonaniu artystów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku” w Domu 

Kultury w Kobyli. 

 

6) 13 marca 2016 r. – „Kobiety, 

kobietki, matrony, kokietki…” –

widowisko rozrywkowe z okazji Dnia 

Kobiet w wykonaniu artystów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku”. 

1) 4 marca 2016 r. – „Status uchodźcy 

na gruncie prawa polskiego. Kryzys 

migracyjny w Europie” – prelekcja dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

którą wygłosił mjr Straży Granicznej 

Krzysztof Dziadkowiec. 

 

2) 10 marca 2016 r. – spotkanie kół 

gospodyń wiejskich i stowarzyszeń 

kobiet. 

 

3) 12 marca 2016 r. – „COLLEGIUM 

CASTELLUM” - Szkoła Liderów & 

Kuźnia Przedsiębiorczości Fundacji Ofki 

Raciborskiej. 

 

4) 15 marca 2016 r. – konferencja 

prasowa z udziałem partnerów programu 

rabatowego „Poznaj ziemię raciborską - 

wiosenne rabaty i zniżki na produkty                    

i usługi”. 

 

5) 16 marca 2016 r. – „Niezwykłości 

przyrody powiatu raciborskiego i okolic”, 

prezentacja albumu autorstwa dr. Jana 

Dudy z Pogrzebienia. 

1) 1 marca 2016 r. - 

zamkowy teatr na antenie 

Teleexpressu Extra. 

 

2) 14 marca 2016 r. – sesja 

fotograficzna studentów 

PWSZ w Raciborzu do 

folderu promującego nowy 

kierunek studiów 

„Turystyka i rekreacja”. 

 

3) 23 marca 2016 r. – 
Zamek Piastowski                       

w Raciborzu dołączył do 

blisko tysiąca innych 

obiektów kulturalnych 

dostępnych w aplikacji 

Guides4Art. 

 

4) 23 marca 2016 r. – 

doroczne święto Pamiątki 

śmierci Jezusa Chrystusa – 

nabożeństwo dla Świadków 

Jehowy. 

 

 



6) 17 marca 2016 r. – przedstawiciele 

Zamku Piastowskiego wzięli udział w 

Powiatowych Targach Pracy i Edukacji   

w CKZiU Nr 1 w Raciborzu. 

 

7) 30 marca 2016 r. – spotkanie                          

z przedstawicielami gmin powiatu 

raciborskiego w sprawie programu 

rabatowego „Poznaj ziemię raciborską - 

wiosenne rabaty i zniżki na produkty i 

usługi” oraz ustalenia kalendarza 

wydarzeń 2016 w wersji papierowej. 

5) 28 marca 2016 r. – 

Zamek Piastowski można 

było zwiedzać w drugi 

dzień Świąt Wielkanocy. 

 

 

Kwiecień 

1) 1 – 30 kwietnia 2016 r. – 
„Za fasadą folkloru” - akcja 

fotograficzna mająca na celu 

podkreślenie trwałości 

folkloru i tradycji                                         

w świadomości społeczności 

polskiej, lokalnie – śląskiej               

i międzynarodowej. Wystawa 

prac w kaplicy zamkowej. 

 

2) 6 kwietnia 2016 r. – 
„PALIMPSESTY” – 

wernisaż wystawy prac 

Joanny Apanowicz, 

absolwentki Akademii Sztuk 

Pięknych w Łodzi na 

Wydziale Grafiki, laureatki 

Nagrody Rektor Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu w 9 Triennale 

Grafiki Polskiej, 

organizowanym przez 

Akademię Sztuk Pięknych               

w Katowicach. 

 

 

1) 8 kwietnia 2016 r. – koncert 

finałowy IV Ogólnopolskiego Konkursu 

Piosenki Hiszpańskojęzycznej. 

 

2) 15 kwietnia 2016 r. – 7. Przegląd 

filmowy „Echa Katynia”. 

Organizatorzy: Katowicki Oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej oraz 

Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

3) 23 kwietnia 2016 r. – IV Zamkowy 

Jarmark kwiatów, żywności 

ekologicznej i rękodzieła. 

 

1) 13 kwietnia 2016 r. –  
„Wychowawcze Aspekty Sportu” – 

konferencja zorganizowana przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego                   

i Ustawicznego Województwa Śląskiego 

w Raciborzu. 

 

2) 16 kwietnia 2016 r. – „COLLEGIUM 

CASTELLUM” - Szkoła Liderów & 

Kuźnia Przedsiębiorczości Fundacji Ofki 

Raciborskiej. 

 

3) 16 kwietnia 2016 r. – „Autyzm – 

poznaj zanim ocenisz” – konferencja 

zorganizowana przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Otoczenia „Spektrum”. 

 

4) 20 kwietnia 2016 r. – konferencja 

zorganizowana przez Stowarzyszenie 

Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

 

 

 

1) 1 kwietnia 2016 r. – 
start programu rabatowego 

„Poznaj ziemię raciborską - 

wiosenne rabaty i zniżki na 

produkty i usługi”. 

 

2) 1 kwietnia 2016 r. – 
zamek przechodzi na czas 

letni. Punkt Informacji 

Turystycznej i zamek 

czynny od 1 kwietnia do 30 

września codziennie                 

od 10.00 do 18.00,                

w weekendy i święta                 

od 10.00 do 18.00. 



3) 14 kwietnia 2016 r. – 

„Życie nie może odbyć się 

bez Ciebie” – wernisaż 

wystawy plakatu - prac 

uczniów Technikum Nr 1 im. 

Księżnej Eufemii 

Raciborskiej z Centrum 

Kształcenia Zawodowego              

i Ustawicznego nr 1                         

w Raciborzu. 

5) 20 kwietnia 2016 r. – „Postaw na 

kolej” - konferencja zorganizowana przez 

Stowarzyszenie „Śląski ruch na rzecz 

rozwoju kolei” oraz Raciborskie 

Stowarzyszenie Samorządowe Nasze 

Miasto. 

Maj 

 1) 1 maja 2016 r. – 

„DYPLOM 2016” –                     

w obiektywie absolwentów 

raciborskiego Liceum 

Plastycznego, czyli wystawa 

fotografii na Zamku 

Piastowskim. 

 

2) 22 maja 2016 r. – 
„Pielgrzymki polskie” - 

wystawa plenerowa dużych 

fotogramów autorstwa 

Adama Bujaka. 

 

 

1) 1 maja 2016 r. – 19. rozpoczęcie 

sezonu motocyklowego - przejazd                   

z kościoła św. Mikołaja na Zamek 

Piastowski. 

 

2) 18 maja 2016 r. – Juwenalia 2016 

PWSZ w Raciborzu. 

 

3) 19 maja 2016 r. – jubileusz 25. 

rocznicy powstania Straży Granicznej. 

 

4) 20 maja 2016 r. – 10-lecie 

partnerstwa pomiędzy CKZiU Nr 2                          

a szkołą H-B-S (Heinrich-Büssing-

Schule) z Brunszwiku. 

 

5) 22 maja 2016 r. – Obchody rocznicy 

urodzin św. Jana Pawła II w Raciborzu. 

 

6) 27 maja 2016 r. – „Bukiety                       

z kwiatów, wierszy, piosenek i życzeń 

dla Mamy i Taty” – program 

rozrywkowy z okazji Dnia Matki i Ojca 

w wykonaniu artystów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku”. 

 

1) 10 maja 2016 r. – spotkanie 

dziennikarzy i przewodników 

turystycznych z okazji zakończonego 

remontu kaplicy na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. 

 

2) 13 maja 2016 r. – konferencja z okazji 

5-lecia Raciborskiego Centrum 

Medycznego. 

 

3) 21 maja 2016 r. – „COLLEGIUM 

CASTELLUM” - Szkoła Liderów & 

Kuźnia Przedsiębiorczości Fundacji Ofki 

Raciborskiej. 

 

4) 31 maja 2016 r. – spotkanie                                     

z przedstawicielami gmin powiatu 

raciborskiego oraz partnerami w sprawie 

programu rabatowego „Poznaj ziemię 

raciborską - wiosenne rabaty i zniżki na 

produkty i usługi”. 

 1) 1 maja 2016 r. – Teatr 

Amatorski „Na Zamku” ma 

swoją stronę internetową - 

http://teatrnazamku.pl/. 

 

2) 10 maja 2016 r. – 
ostatnie prace w kaplicy 

związane z jej 

wyposażeniem - montaż 

obrazu św. Tomasza 

Becketa, figur, 

tabernakulum oraz ławek. 

 

3) 30 maja 2016 r. – 
posiedzenie Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy                       

z Zagranicą Rady Powiatu 

Raciborskiego – 

podsumowanie wizyty na 

Zamku w Cieszynie. 

http://teatrnazamku.pl/


Czerwiec 

1) 10 czerwca 2016 r. – 

„Racibórz i okolice” – 

wernisaż wystawy obrazów 

olejnych i akrylowych 

autorstwa Andreasa Bialasa, 

raciborzanina mieszkającego 

od dwudziestu ośmiu lat                 

w Niemczech. 

 

2) 25 czerwca 2016 r. – 
„Hukvaldy a Leoš Janáček” – 

wernisaż wystawy fotografii, 

autorstwa Tomáša Sládečka  

z Republiki Czeskiej. 

1) 12 czerwca 2016 r. – Czym Nędza 

bogata, czyli dzień z gminą Nędza na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

2) 17 czerwca 2016 r. – oficjalne 

otwarcie śląskiej Saint Chapelle, czyli 

kaplicy pw. św. Tomasza Becketa na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

3) 17 czerwca 2016 r. – Msza Święta                

z okazji otwarcia i poświęcenia śląskiej 

„perły gotyku” oraz obchodów Roku 

Jubileuszowego 1050-lecia Chrztu 

Polski. Mszy przewodniczyli biskup 

opolski Andrzej Czaja, biskup gliwicki 

Jan Kopiec oraz ks. dziekan Adrian 

Bombelek z parafii św. Mikołaja w 

Raciborzu. Oprawę muzyczną 

wydarzenia przygotował Chór 

„Brzezie” pod dyrekcją Aleksandry 

Gamrot. 

 

4) 17 czerwca 2016 r. – na scenie 

wystąpił światowej sławy tenor Marek 

Torzewski. 

 

5) 18 czerwca 2016 r. –                             
XVI Międzynarodowe Spotkania 

Artystyczne Śląsk- Kraina Wielu 

Kultur. 

 

6) 18 czerwca 2016 r. – koncert muzyki 

klasycznej w ramach 25-lecia 

podpisania umowy o dobrym 

sąsiedztwie między Polską a Niemcami. 

 

7) 20 czerwca 2016 r. – Dzień Matki              

i Ojca – koncert zorganizowany przez 

1) 8 czerwca 2016 r. – „Uwierz                       

w siebie” – warsztaty dla kobiet, 

zorganizowane przez Forum Kobiet 

Powiatu Raciborskiego. 

 

2) 9 czerwca 2016 r. – Konferencja nt. 

doradztwa zawodowego. 

 

3) 11 czerwca 2016 r. – „COLLEGIUM 

CASTELLUM” - Szkoła Liderów & 

Kuźnia Przedsiębiorczości Fundacji Ofki 

Raciborskiej. 

 

4) 15 czerwca 2016 r. – spotkanie 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

5) 17 czerwca 2016 r. – uroczystości 

związane z 15-leciem współpracy 

Powiatu Raciborskiego z Märkischer 

Kreis (Niemcy). 

 

6) 17 czerwca 2016 r. – Konferencja 

poświęcona 1050. rocznicy chrztu Polski. 

1) 24 czerwca 2016 r. – 

zakończenie roku 

szkolnego 2015/2016                   

w Centrum Kształcenia 

Zawodowego                                    

i Ustawicznego nr 1                       

w Raciborzu na dziedzińcu 

Zamku Piastowskiego. 

 

2) 30 czerwca 2016 r. – 

obrony prac dyplomowych 

studentów Instytutu Sztuki 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej                      

w Raciborzu. 



Młodzieżowy Dom Kultury                           

w Raciborzu. 

 

8) 23 czerwca 2016 r. – Taneczne 

zakończenie roku szkolnego z 

Młodzieżowym Domem Kultury                       

w Raciborzu. 

 

9) 24 czerwca 2016 r. – V Zamkowa 

Noc z Duchami. 

 

Lipiec 

1) 14 lipca 2016 r. – „Plakat 

olimpijski” – wernisaż 

wystawy plakatów Igrzysk 

Olimpijskich zorganizowany 

przez Muzeum Sportu i 

Turystyki w Warszawie, Klub 

Olimpijczyka „Sokół”                    

w Raciborzu i Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

1) 2 lipca 2016 r. – Powróćmy jak za 

dawnych lat - koncert zespołu „60 plus” 

na Zamku Piastowskim. 

 

2) 18 lipca 2016 r. – Obchody Święta 

Policji. 

 

3) 21 lipca 2016 r. – Światowe Dni 

Młodzieży w Raciborzu – obchody na 

Zamku Piastowskim połączone z 

jarmarkiem rękodzieła i żywności 

ekologicznej. 

 

4) 23 lipca 2016 r. – „Piosenki na 

Zamku czar...” – mini-recitale w 

wykonaniu wokalistów zespołu Miraż                       

z Młodzieżowego Domu Kultury                               

w Raciborzu. 

 

5) 24 lipca 2016 r. – Wieczorny Festyn 

Parafialny w ramach Światowych Dni 

Młodzieży w Raciborzu. 

 

6) 29 lipca 2016 r. – „Operetka na 

wesoło” – koncert operetkowy w 

wykonaniu artystów scen poznańskich. 

 

1) 1 lipca 2016 r. – Stowarzyszenie 

Artystów i Podróżników - Grupa 

Rosynant zorganizowała trzydniowy 

study tour pt. „Poznajcie Racibórz”. 

Dziennikarze, przewodnicy i 

przedstawicieli biur zwiedzili również 

Zamek Piastowski. 

1) 3 lipca 2016 r. – 

zamkowy Punkt  

Informacji Turystycznej 

wziął udział w  

II SUBREGIONALNYM 

FESTIWALU RODZIN 

AKTYWNYCH pod 

hasłem „FAMILIJNE 

JUMP PARTY”                          

w Gorzycach. 

 

2) 21 lipca 2016 r. – 

zwiedzanie Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu 

przez uczestników 

Światowych Dni 

Młodzieży. 

 

3) 28 lipca 2016 r. – 
ogłoszenie o przetargu na 

oddanie w najem lokalu 

użytkowego z 

przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii. 

 



7) 30 lipca 2016 r. – „Diabelski spisek” 

– prapremiera sztuki teatralnej 

autorstwa Łukasza J. Porwoła                          

w wykonaniu artystów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku”. 

 

8) 31 lipca 2016 r. – „Diabelski spisek” 

– premiera sztuki teatralnej autorstwa 

Łukasza J. Porwoła w wykonaniu 

artystów Teatru Amatorskiego na 

Zamku. 

4) 31 lipca 2016 r. – 
zamkowy teatr ponownie 

na antenie TVP Katowice 

w popularnym i lubianym 

programie telewizyjnym 

„Aktualności” (wydanie 

wieczorne). 

Sierpień 

1) Sierpień 2016 r. – „Plakat 

olimpijski” – wystawa 

plakatów Igrzysk 

Olimpijskich, ze zbiorów 

Muzeum Sportu i Turystyki 

w Warszawie. 

 

2) 4 sierpnia 2016 r. – 
Zamek Piastowski wzbogacił 

się o nowe eksponaty 

związane z rodziną von 

Ratibor – właścicielami 

zamku do 1945 roku. 

1) 6 sierpnia 2016 r. – III INTRO 

ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL 

2015 - elektroniczne wibracje na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

2) 8 sierpnia 2016 r. – projekcja filmu 

„U progu tajemnicy” - w ramach Letniej 

Akcji Zamkowe Zuchy 2016. 

 

3) 10 sierpnia 2016 r. – warsztaty 

historyczno-rekonstrukcyjne: podstawy 

pracy archeologa, wytwarzanie ozdób, 

wyroby z gliny - w ramach Letniej 

Akcji Zamkowe Zuchy 2016. 

 

4) 12 sierpnia 2016 r. – warsztaty 

historyczno-rekonstrukcyjne ciąg 

dalszy: starodawne rodzaje pisma, 

strzelanie z łuku do tarczy - w ramach 

Letniej Akcji Zamkowe Zuchy 2016. 

 

5) 16 sierpnia 2016 r. – projekcja filmu 

„Przepowiednia” - w ramach Letniej 

Akcji Zamkowe Zuchy 2016. 

 

6) 18 sierpnia 2016 r. – warsztaty 

płatnerskie, czyli wykuwanie inicjałów, 

 1) 6 sierpnia 2016 r. – 

przepiękny mapping 3D 

kaplicy zamkowej na Intro 

Electronic Music Festival. 

 

2) 8 sierpnia 2016 r. – 

INTRO ELECTRONIC 

MUSIC FESTIVAL na 

antenie TVP Polonia. 

 

3) 14 sierpnia 2016 r. – 
realizacja materiału 

filmowego na terenie 

zamku do programu 

telewizyjnego pt. „Lato w 

regionach”, emitowanego 

w TVP 3 Katowice. Jego 

celem jest pokaz 

najciekawszych miejsc w 

regionie (woj. śląskie). 

 

4) 29 sierpnia 2016 r. – 
przetarg na oddanie w 

najem lokalu użytkowego 

na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu z 

przeznaczeniem na 



wybijanie monet - spotkanie z 

płatnerzem, Robertem Stefanowskim - 

w ramach Letniej Akcji Zamkowe 

Zuchy 2016. 

 

7) 21 sierpnia 2016 r. – przejazd 

(przemarsz) z Rud do Raciborza                        

z okazji 333 rocznicy odsieczy 

wiedeńskiej. 

 

8) 26 sierpnia 2016 r. – podsumowanie 

XVI Międzynarodowych Zawodów 

Modeli Latających F1E o Puchar 

Starosty Raciborskiego i 

Ogólnopolskich Zawodów Modeli 

Latający F1E o Puchar Prezydenta 

Miasta Racibórz. 

 

9) 27 sierpnia 2016 r. – „Piosenki na 

Zamku czar...” – mini-recitale                       

w wykonaniu wychowanków 

Młodzieżowego Domu Kultury                    

w Raciborzu, uczęszczających na 

zajęcia wokalne prowadzone przez 

Daniela Rożka. 

prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

gastronomii. 

Wrzesień 

1) Wrzesień 2016 r. – 

„Plakat olimpijski” – 

wystawa plakatów Igrzysk 

Olimpijskich, ze zbiorów 

Muzeum Sportu i Turystyki 

w Warszawie. 

 

2) Wrzesień 2016 r. – 

Październik 2016 r. – „Dni 

Architektury na Zamku w 

Raciborzu” – instalacja o 

charakterze ekspozycyjnym, 

promująca produkty i 

1) 3 września 2016 r. – „Quo vadis” 

Henryka Sienkiewicza - Narodowe 

Czytanie 2016 w wykonaniu artystów 

Teatru Amatorskiego „Na Zamku”. 
 

2) 3 – 4 września 2016 r. – festiwal 

kulinarny - zlot food trucków. 

 

4) 9 września 2016 r. – uczestnicy 

Biegu upamiętniającego 333. rocznicę 

Odsieczy Wiedeńskiej dotarli na Zamek 

Piastowski. 

 

1) 9 – 10 września 2016 r. – „Dni 

Architektury na Zamku w Raciborzu” – 

konferencja techniczno – naukowa 

zorganizowana przez MODULOR 

Architekci Mariusz Mrozek. 

 

2) 14 – 15 września 2016 r. – Śląskie 

Forum Oświaty Samorządowej. 

Praktyczne aspekty wdrażania centrów 

usług wspólnych w samorządach. 

Planowane zmiany w prawie 

oświatowym. 

 

1) Wrzesień 2016 r. – 

Czerwiec 2017 r. – przez 

cały rok szkolny 2016/2017 

zamek organizuje 

oprowadzanie po dawnej 

piastowskiej siedzibie, 

połączone z lekcjami 

historii. 

 

2) 23 września 2016 r. – 
uczestnicy 51 Rajdu 

Szlakiem Husarii po               

Ziemi Raciborskiej             



rozwiązania techniczne 

organizatorów konferencji na 

Zamku Piastowskim. 

 

3) 30 września 2016 r. –                     

7 października 2016 r. -  
„Służba Więzienna wczoraj               

i dziś” – wystawa  

fotograficzna. 

4) 30 września – 2 października 2016 

r. – I Festiwal Multidyscyplinarny - 

konkurs fotograficzny na najlepsze 

„selfie” na tle charakterystycznej 

budowli architektonicznej lub pomnika 

w swoim miejscu zamieszkania. 

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu i Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

3) 28 września 2016 r. – spotkanie 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

4) 30 września 2016 r. – „Tradycja i 

nowoczesność. Służba Więzienna w XXI 

wieku” – seminarium edukacyjne. 

dotarli na Zamek 

Piastowski. 

Październik 

1) Wrzesień 2016 r. – 

Październik 2016 r. – „Dni 

Architektury na Zamku w 

Raciborzu” – instalacja o 

charakterze ekspozycyjnym, 

promująca produkty i 

rozwiązania techniczne 

organizatorów konferencji na 

Zamku Piastowskim. 

 

2) 2 października 2016 r. – 
wystawa nagrodzonych                     

i wyróżnionych prac                               

w I Festiwalu 

Multidyscyplinarnym. 

1) 1 października 2016 r. – uczestnicy 

Hubertusa wjechali kłusem na Zamek 

Piastowski. 

 

2) 2 października 2016 r. – I Festiwal 

Multidyscyplinarny na najlepsze selfie. 

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu i Agencja 

Promocji Ziemi Raciborskiej                           

i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

3) 9 października 2016 r. – SHOW 

OFF Racibórz - Ludzie Pasja 

Motoryzacja.  

 

4) 11 października 2015 r. – uroczysta 

inauguracja roku akademickiego 

2016/2017 Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu. 

 

5) 13 października 2016 r. – 
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. 

 

6) 15 – 16 października 2016 r. –   
Food Truck Gathering on Tour - 

festiwal kulinarny - zlot food trucków. 

 

 

1) 19 października 2016 r. – spotkanie 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

2) 21 października 2016 r. – podpisanie 

porozumienia o współpracy pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich                       

z siedzibą w Bierzwniku. 

 

3) 26 października 2016 r. – 
„KULTURA w REGIONIE” – spotkanie 

zespołu eksperckiego, którego tematem 

była Kultura w kontekście Programu 

Rozwoju Wewnętrznego Województwa 

Śląskiego do 2030 Inicjatywa 

Strategiczna Kierunek Śląskie 3.0. 

Organizatorem spotkania był Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego 

we współpracy z Fundacją Pracowania 

Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. 

1) 3 października 2016 r. 

– Zamek Piastowski                     

w Raciborzu jest 

pierwszym miejscem w 

Polsce, w którym stanęła 

instalacja multimedialna 

SMART Street Stick. 

 

2) 9 października 2016 r. 

– artyści Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku” 

w popularnym i lubianym 

programie telewizyjnym 

„Aktualności” (wydanie 

główne), na antenie TVP 3 

Katowice. 

 

3) 9 października 2016 r. 

– artyści Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku” 

wystąpili na antenie 

Teleexpressu w TVP 1. 

 

4) 14 października 2016 r. 

– spotkanie z 

przedstawicielami gmin 

Powiatu Raciborskiego               

w sprawie Nagrody 

Starosty „Mieszko                     



7) 15 – 16 października 2016 r. – 

mobilne kino Cinema 7D w ramach 

Food Truck Gathering on Tour. 

 

8) 21 października 2016 r. – 
„Prywatka u Seniorów” – program 

rozrywkowy w wykonaniu Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku”. 

 

9) 27 – 28 października 2016 r. –                
IX Raciborskie Dni Nauki i Techniki. 

AD 2015” i innych. 

 

5) 20 października 2016 r. 

– artyści Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku” 

wystąpili w programie  

„PULS POLSKI” w TVP 

INFO. 

 

6) Październik 2016 r. –  
w ramach testów przez cały 

październik zamek i kaplicę 

można było zwiedzać 

codziennie od godz. 10.00 

do 18.00. 

 

Listopad 

1) Listopad 2016 r. – 

Styczeń 2017 r. – „Kraina 

pomiędzy Łabą i Elsterą” 

(niem. „Land zwischen Elbe 

und Elster”) - polsko-

niemiecka wystawa. 

 

2) Listopad 2016 r. – 

Grudzień 2016 r. – 

„Aktywni w środowisku w 

Gminie Krzanowice” – 

wystawa prac malarzy                

oraz grafików z terenu gminy 

Krzanowice. 

1) 6 listopada 2016 r. – „Graj piękny 

Cyganie” – pierwszy program 

rozrywkowy z cyklu „Z Biesiadą Przez 

Świat” w wykonaniu artystów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku”. 

  
2) 7 listopada 2016 r. – „Graj piękny 

Cyganie” – pierwszy program 

rozrywkowy z cyklu „Z Biesiadą Przez 

Świat” w wykonaniu artystów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku” (powtórka 

widowiska z powodu olbrzymiego 

zainteresowania programem). 

 

3) 8 listopada 2016 r. – „W zwierciadle 

satyry” – promocja książki Zbigniewa 

Woźniaka, właściciela pałacu                            

w Wojnowicach. Artyści Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku” recytowali 

wybrane utwory. 

 

 

1) 14 listopada 2016 r. – 

„Przedsiębiorczość wśród nauczycieli” – 

konferencja skierowana do dyrektorów 

szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, nauczycieli, w tym 

nauczycieli przedsiębiorczości, doradców 

zawodowych, pedagogów, psychologów, 

nauczycieli przedmiotów zawodowych i 

ogólnokształcących oraz wszystkich 

zainteresowanych w ramach Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim. 

 

2) 15 listopada 2016 r. – Festiwal 

Perspektyw – Arena Rafako – prezentacje 

i stanowiska CKZiU nr 1, CKZiU nr 2, 

Liceum Plastycznego, przedsiębiorców                

i in., oferta jest skierowana do 

gimnazjalistów z klas III w ramach 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim. 

 

1) 15 listopada 2016 r. – 
konwent wójtów, 

burmistrzów, prezydenta             

i starosty. W Konwencie 

uczestniczyła Śląski 

Kurator Oświaty Urszula 

Bauer. 



4) 11 listopada 2016 r. – III Otwarty 

Turniej Brydża Sportowego „Pamięci 

Emila Olbrota”. Patronat nad turniejem 

objęli: Prezydent Raciborza – Mirosław 

Lenk oraz Starosta Raciborski – 

Ryszard Winiarski. 

 

5) 22 listopada 2016 r. – „Aktywni                  

w środowisku w Gminie Krzanowice” – 

uroczysta gala, podczas której zostały 

wręczone wyróżnienia osobom 

aktywnie pracującym na rzecz 

środowiska lokalnego w gminie 

Krzanowice. 

3) 16 listopada 2016 r. – „Pomysł na 

startup” – przyjdź, zainspiruj się, 

wystartuj z biznesem - dzień dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, 

gimnazjalnych i zainteresowanych 

młodych firm w ramach Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim. 

 

4) 17 listopada 2016 r. – „Jak założyć 

działalność gospodarczą w miejscu 

zamieszkania? Prezentacja lokalnych 

przedsiębiorców” – dzień dla uczniów 

szkół 

ponadgimnazjalnych/gimnazjalnych                                

i zainteresowanych firm w ramach 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim. 

 

5) 17 listopada 2016 r. – „Kształtowanie 

relacji biznesowych. PLUSY dla 

BIZNESU” oraz określenie 

zapotrzebowania na zawody na rynku 

pracy w powiecie raciborskim - zajęcia 

dla zainteresowanych przedsiębiorców    

(w tym młodych firm, inkubowanych, 

uczestników programu „lokale na start”), 

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych              

w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim. 

 

6) 25 listopada 2016 r. –                        
„Nowe zagrożenia, nowe wyzwania dla 

bezpieczeństwa” – forum zorganizowane 

przez PWSZ w Raciborzu. Patronat nad 

wydarzeniem objęło Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu. 



Grudzień 

1) Listopad 2016 r. – 

Styczeń 2017 r. – „Kraina 

pomiędzy Łabą i Elsterą” 

(niem. „Land zwischen Elbe 

und Elster”) - polsko-

niemiecka wystawa. 

 

2) Listopad 2016 r. – 

Grudzień 2016 r. – 

„Aktywni w środowisku                  

w Gminie Krzanowice” – 

wystawa prac malarzy oraz 

grafików z terenu gminy 

Krzanowice. 

 

3) Grudzień 2016 r. – 
wystawa plakatów                           

z dotychczasowych 

występów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku”             

z Raciborza. 

 

4) 20 grudnia 2016 r. – 

„Magiczny Czas Świąt” - 

wystawa wyróżnionych                   

i nagrodzonych prac                       

w konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury   

w Raciborzu. 

2) 7 grudnia 2016 r. – 65 lat PKS-u                    

w Raciborzu. 

 

3) 11 grudnia 2016 r. – „Rodzinka” – 

program rozrywkowy w wykonaniu 

artystów Amatorskiego Teatru              

„Reduta Śląska” z Chorzowa. 

 

4) 11 grudnia 2016 r. – „Graj piękny 

Cyganie” – pierwszy program 

rozrywkowy z cyklu „Z Biesiadą Przez 

Świat” w wykonaniu artystów Teatru 

Amatorskiego „Na Zamku”. 

 

5) 13 grudnia 2016 r. – „Bezpieczne 

Rolnictwo Powiatu Raciborskiego” – 

finał konkursu dla gimnazjalistów, 

zorganizowany przez Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu. 

 

5) 18 grudnia 2016 r. – „W pośpiechu 

na Święta Bożego Narodzenia” - 

widowisko wigilijne w wykonaniu 

artystów Teatru Amatorskiego                         

„Na Zamku”. 

 

5) 20 grudnia 2016 r. – 

„ŚWIĄTECZNY WIECZÓR”                         

w wykonaniu wychowanków kół 

teatralnych i wokalnych z 

Młodzieżowego Domu Kultury                         

w Raciborzu, połączony z jarmarkiem 

świątecznym, na którym można było 

zaopatrzyć się w prezenty świąteczne 

wykonane ręcznie. 

 

 

 

 1) 3 – 11 grudnia 2016 r. – 

„Kiedy zamek był 

drewniany, a XII to był 

wiek…” – wyjątkowe 

mikołajki na Zamku 

Piastowskim. 

 

2) 8 grudnia 2016 r. – 
spotkanie                                    

z przedstawicielami gmin 

powiatu raciborskiego oraz 

partnerami w sprawie 

programu rabatowego 

„PROMOCJA - ZIEMIA 

RACIBORSKA program 

rabatowy - rabaty i zniżki 

na produkty i usługi”. 

 

3) 14 grudnia 2016 r. – 
spotkanie z 

przedstawicielami Zamku 

w Cieszynie. 

 

4) 18 grudnia 2016 r. – 
zamkowi wolontariusze - 

przyjaciele zamku odebrali 

podziękowania, za pomoc 

przy obsłudze ruchu 

turystycznego w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) 21 grudnia 2016 r. – spotkanie 

wigilijne Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Raciborzu. 

 

7) 30 grudnia 2016 r. – „Grecki raj” – 

drugi program rozrywkowy z cyklu                

„Z Biesiadą Przez Świat” w wykonaniu 

artystów Teatru Amatorskiego                    

„Na Zamku”. 

5) 26 grudnia 2016 r. –            
w drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia można było 

zwiedzić Zamek Piastowski 

oraz obejrzeć efekty 

zakończonej w czerwcu 

2016 r. renowacji kaplicy 

zamkowej. 

 

6) 31 grudnia 2016 r. – 
Teatr Amatorski                                      

„Na Zamku” w popularnym 

i lubianym programie 

telewizyjnym 

„Aktualności” (wydanie 

główne) emitowanym na 

antenie TVP 3 Katowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


