Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 2018 r.
Wystawy/Wernisaże

Styczeń

Koncerty/Imprezy/Wydarzenia

1) 9 stycznia 2018 r. –
otwarcie mini wystawy prac
graficznych Kasi Czemplik
i fotogramów Roberta
Czerniaka związanych ze
spotkaniem promocyjnym
książki „Podróże do granic”,
autorstwa Roberta Czerniaka
i jego syna Joachima
Czerniaka.

1) 5 stycznia 2018 r. – Noworoczna
Gala Operetkowa w wykonaniu
solistów Narodowego Teatru Operetki
Kijowskiej oraz artystów związanych
z Teatrem Muzycznym w Poznaniu.

2) 10 stycznia 2018 r. –
„Prace Wybrane” – otwarcie
wystawy malarstwa
abstrakcyjnego raciborzanki
Violetty Larysz-Wołek.

3) 15 stycznia 2018 r. – uroczyste
obchody Dnia Babci i Dziadka, które
zorganizowali Młodzieżowy Dom
Kultury w Raciborzu i Zamek
Piastowski w Raciborzu.

2) 13 stycznia 2018 r. – „Koncert
Noworoczny” w wykonaniu
raciborskiego zespołu jazzowego
„GRUPA BEZ NAZWY”.

4) 25 stycznia 2018 r. – spotkanie
z podróżnikami: Kasią Czemplik
i Robertem Czerniakiem z młodzieżą
z raciborskich szkół
ponadgimnazjalnych.
5) 27 stycznia 2018 r. – spotkanie
z podróżnikiem Robertem Czerniakiem,
który opowiedział o niezwykle
ciekawych miejscach położonych
w Ameryce Łacińskiej i o rowerowej
wyprawie 10 000 kilometrów przez
Australię.

Szkolenia/Prelekcje/Konferencje
1) 11 stycznia 2018 r. – „Kuchnia
i kultura kulinarna na książęcych
dworach średniowiecznych w Opawie
i Raciborzu” – w spotkaniu w Muzeum
w Raciborzu wziął udział pracownik
Zamku Piastowskiego.

Inne
1) 6 stycznia 2018 r. w święto Trzech Króli
można było zwiedzać
Zamek Piastowski
od 10.00 do 18.00.
2) 11 stycznia 2018 r. –
ogłoszenie pierwszego
przetargu ustnego
nieograniczonego na
oddanie w najem lokalu
użytkowego
z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
3) 29 stycznia 2018 r. –
11 lutego 2018 r. – przez
cały okres zimowych ferii
Zamek Piastowski i kaplicę
można było zwiedzać
bezpłatnie.
4) Styczeń 2018 r. –
Grudzień 2018 r. – przez
cały rok Zamek Piastowski
w Raciborzu zapraszał
zarówno dzieci, młodzież
jak i osoby dorosłe do
udziału w warsztatach.

5) Styczeń 2018 r. –
Grudzień 2018 r. – próby,
przygotowujące do
występów – Midraszowy
Teatr Żydowski
z Raciborza (każda środa).

1) 9 lutego 2018 r. –
„Kocham Cię Polsko, czyli
funkcjonariusz na wakacjach”
– wystawa fotografii, które
są efektem konkursu
fotograficznego dla
funkcjonariuszy
i pracowników Służby
Więziennej okręgu
katowickiego.

Luty

2) 13 lutego 2018 r. –
„Po porostu PasJA” wernisaż wystawy rzeźby
i plakatu autorstwa
Zygmunta Kobylaka
i Agnieszki Wereszczyńskiej,
nauczycieli pracujących
w Technikum Nr 1
im. Księżnej Eufemii
Raciborskiej wchodzącego
w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 w Raciborzu.

1) 9 lutego 2018 r. – wojewódzkie
obchody Święta Służby Więziennej.
Podczas uroczystości zostały wręczone
odznaczenia resortowe
funkcjonariuszom Służby Więziennej
i 4 osobom wspierającym działania
Śląskiej Służby Więziennej.
2) 27 lutego 2018 r. – „Czy leci z nami
pilot?” – druga edycja konkursu
skierowanego dla uczniów trzecich klas
gimnazjalnych. Konkurs został
zorganizowany przez CKZiU nr 1
w Raciborzu, przy współudziale Zamku
Piastowskiego w Raciborzu.

1) 13 lutego 2018 r. – „Klucz do uczenia
się – rozwój umiejętności uczenia się
dziecka w wieku przedszkolnym” –
konferencja zorganizowana przez
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Rybniku.
Współorganizatorem wydarzenia był
Zamek Piastowski w Raciborzu.
2) 20 lutego 2018 r. – posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Współpracy z Zagranicą
Rady Powiatu Raciborskiego.

6) Styczeń 2018 r. –
Grudzień 2018 r. – próby,
przygotowujące do
występów – Zamkowa
Grupa Teatralna (każdy
czwartek).
1) 6 lutego 2018 r. –
bezpłatne badania
mammograficzne dla Pań
w wieku 50-69 lat na
dziedzińcu Zamku
Piastowskiego.
2) 6 lutego 2018 r. –
pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na oddanie
w najem lokalu
użytkowego
z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
Licytacja się nie odbyła
z uwagi na brak oferentów.

3) Luty 2018 r. – „Prace
Wybrane” – wystawa
malarstwa abstrakcyjnego
raciborzanki Violetty
Larysz-Wołek.
1) 8 marca 2018 r. –
„Kobieta zmienną jest” –
wernisaż wystawy fotografii
portretowej, autorstwa
uczniów i absolwentów
raciborskiego Liceum
Plastycznego ZSO Nr 1 oraz
członków Studenckiego
Koła Naukowego Fotografii
Artystycznej FOTON,
działającego przy Zakładzie
Fotografii i Multimediów
Instytutu Architektury PWSZ
w Raciborzu.

Marzec

2) 27 marca 2018 r. –
otwarcie wystawy plenerowej
na dziedzińcu Zamku
Piastowskiego pt.
„Cichociemni zesłani na
Wschód”, poświęconej
Cichociemnym
aresztowanym przez
Sowietów i zesłanym na
Wschód.

1) 8 marca 2018 r. – projekcja
miniatury filmowej pt. „Moda XX
wieku” w reżyserii uczennicy klasy III
Liceum Plastycznego - Zuzanny
Walesiewicz oraz pokaz mody
w wykonaniu uczennic Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Josepha von Eichendorffa ZSO Nr 1
w Raciborzu w ramach wernisażu
wystawy fotografii portretowej.
2) 9 – 11 marca 2018 r. – „Polska
zobacz więcej - weekend za pół ceny”.
Zamek Piastowski w Raciborzu zaprosił
do tańszego zwiedzania. Czwarta
edycja akcji „Polska zobacz więcej weekend za pół ceny” organizowanej
przez Polską Organizację Turystyczną.
3) 9 marca 2018 r. – II Raciborskie
Dni Urody na Zamku Piastowskim.
4) 22 marca 2018 r. – „Koncert
Wiosenny” w wykonaniu uczniów
Raciborskiego Ogniska Muzycznego.
5) 22 marca 2018 r. – koncert kwartetu
saksofonowego „Saksoholicy”, który
zagrał w składzie: Michał Głąb
(saksofon altowy), Bartosz Głombica
(saksofon tenorowy), Daniel Bober
(saksofon altowy) oraz Maciej Zieliński
(saksofon sopranowy).

1) 2 marca 2018 r. – spotkanie z posłami
na Sejm RP - Arkadiuszem
Mularczykiem (PiS)
i Markiem Jakubiakiem (Kukiz 15).
Tematem spotkania były reparacje za
zniszczenia wojenne w czasie II wojny
światowej dokonane na ziemiach
polskich przez niemieckiego okupanta
oraz bieżąca sytuacja polityczna
w Polsce i na świecie.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie
„Dobro Ojczyzny” z Raciborza.

1) 7 marca 2018 r. –
ogłoszenie drugiego
przetargu ustnego
nieograniczonego na
oddanie w najem lokalu
użytkowego z
przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych w
przepisach odrębnych.

2) 14 marca 2018 r. – spotkanie
informacyjno-promocyjne dla rolników
w Raciborzu. Organizatorzy: Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa - Biuro Powiatowe w
Raciborzu oraz Powiat Raciborski.
Współorganizator: Agencja Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.

2) 8 marca 2018 r. –
„Ostatnia Gala z okazji
Dnia Kobiet” – program
w wykonaniu uczniów
Technikum Nr 1 im.
Księżnej Eufemii
Raciborskiej wchodzącego
w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1
w Raciborzu.
3) 8 marca 2018 r. – udział
dyrekcji ZP w spotkaniu
z okazji Dnia Kobiet
w Gminnym Centrum
Kultury w Nędzy.

6) 22 marca 2018 r. – Dni Otwarte
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.
W wydarzeniu z własnym stoiskiem
promocyjnym wzięła udział delegacja
Zamku Piastowskiego.

4) 23 marca 2018 r. –
bezpłatne badania
mammograficzne dla Pań
w wieku 50-69 lat na
dziedzińcu Zamku
Piastowskiego.

7) 24 marca 2018 r. – „O kobietach
i nie tylko z przymrużeniem oka” –
montaż słowno – muzyczny
w wykonaniu artystów Zamkowej
Grupy Teatralnej.

5) 23 – 25 marca 2018 r. –
24. Międzynarodowe Targi
Turystyki GLOBalnie
w Katowicach.
W wydarzeniu wzięli
udział dyrekcja
i pracownicy Zamku
Piastowskiego.
6) 26 marca 2018 r. –
wydanie pozytywnej
decyzji dot. organizacji
w kaplicy zamkowej ślubu,
jubileuszu, rocznicy
urodzin czy innej
uroczystości, za wyjątkiem
chrztu.
7) 26 marca 2018 r. –
udział dyrekcji ZP
w koncercie pt. „Trąbo
nasza, wrogom grzmij!”
w wykonaniu
Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska
Polskiego, który odbył
się w Jastrzębiu Zdroju.

8) 27 marca 2018 r. –
udział dyrekcji ZP
w spotkaniu z
przedstawicielami PGL LP
Nadleśnictwo Rudy
Raciborskie.
9) 31 marca 2018 r. –
doroczne święto Pamiątki
śmierci Jezusa Chrystusa –
nabożeństwo dla Świadków
Jehowy.

Kwiecień

1) 24 kwietnia 2018 r. „ABSURD –
TRZYNASTEGO
W PIĄTEK” – wernisaż prac
uczniów Technikum Nr 1
im. Księżnej Eufemii
Raciborskiej z Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1
w Raciborzu.
2) Kwiecień 2018 r. –
„Kobieta zmienną jest” –
wystawa fotografii
portretowej, autorstwa
uczniów i absolwentów
raciborskiego Liceum
Plastycznego ZSO Nr 1
oraz członków Studenckiego
Koła Naukowego Fotografii

1) 10 kwietnia 2018 r. – „I Muzyczny
Talent Show 2018” – Konkurs Pasji
i Talentów Wokalnych. Organizatorem
przedsięwzięcia była Fundacja
Górnośląska Akademia Umiejętności
a współorganizatorami: Powiat
Raciborski, Miasto Racibórz,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Raciborzu oraz Zamek Piastowski
w Raciborzu.
2) 19 kwietnia 2018 r. – uroczyste
czepkowanie studentów I roku
pielęgniarstwa Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
3) 20 kwietnia 2018 r. – „O kobietach
i nie tylko z przymrużeniem oka” –
montaż słowno – muzyczny
w wykonaniu artystów Zamkowej

1) 5 kwietnia 2018 r. – „O walce ze
smogiem i nie tylko...” – spotkanie
zorganizowane przez Klub Obywatelski
z Raciborza. W spotkaniu wzięli udział
m. in. Wojciech Saługa - Marszałek
Województwa Śląskiego, Posłanka PO
Gabriela Lenartowicz i Prezydent
Raciborza Mirosław Lenk.
2) 6 kwietnia 2018 r. – „Autyzm.
Wymiana doświadczeń na pograniczu
polsko-czeskim” – polsko-czeska
konferencja metodyczno-naukowa.
Organizatorami konferencji byli: Miasto
Racibórz, Miasto Opawa, Szkoła
Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Raciborzu oraz
Základní škola pro tělesně postižené,
Opava, Dostojevského 12.

10) Marzec 2018 r. –
zamkowa strona
internetowa
www.zamekpiastowski.pl
została uaktualniona.
1) 1 kwietnia 2018 r. –
zamek przechodzi na czas
letni. Punkt Informacji
Turystycznej i zamek
czynny od 1 kwietnia do
30 września codziennie
od 10.00 do 18.00,
w weekendy i święta
od 10.00 do 18.00.
2) 2 kwietnia 2018 r. –
w drugi dzień Świąt
Wielkanocy można było
od 10.00 do 18.00 zwiedzać
zamek i kaplicę.
3) 3 kwietnia 2018 r. –
strona internetowa
www.zamekpiastowski.pl
wzbogaciła się o panoramy

Artystycznej FOTON,
działającego przy Zakładzie
Fotografii i Multimediów
Instytutu Architektury
PWSZ w Raciborzu.
3) Kwiecień 2018 r. –
wystawa plenerowa na
dziedzińcu Zamku
Piastowskiego pt.
„Cichociemni zesłani na
Wschód”, poświęconej
Cichociemnym
aresztowanym przez
Sowietów i zesłanym na
Wschód.

Grupy Teatralnej – gościnny występ
w Hotelu SPA LASKOWO
w Jankowicach.
4) 20 kwietnia 2018 r. – konferencja
z okazji 10-lecia firmy TBI Technology
Sp. z o. o z Raciborza.
5) 21 kwietnia 2018 r. – koncert chóru
żeńskiego „VIVO” z Raciborza
w kaplicy zamkowej w ramach cyklu
„Musica cantuaris”.
6) 24 kwietnia 2018 r. – z uczniami
szkół ponadgimnazjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Raciborski spotkała się raciborska
lekkoatletka - Justyna Święty-Ersetic.
7) 27 kwietnia 2018 r. – uroczystość
pożegnania absolwentów I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu.
8) 28 kwietnia 2018 r. – VI Zamkowy
Jarmark kwiatów, żywności
ekologicznej i rękodzieła.
9) 28 kwietnia 2018 r. – „Konkurs
Młodego Muzyka” – w dawnej
siedzibie Piastów wystąpili uczniowie
Raciborskiego Ogniska Muzycznego.
10) 28 kwietnia 2018 r. – koncert
„BARTNICKY BAND” w trakcie
VI zamkowego jarmarku kwiatów,
żywności ekologicznej i rękodzieła.

3) 10 kwietnia 2018 r. – spotkanie
robocze organizatorów spływu Odrą na
nietypowych jednostkach pływających
pn. „Pływadło”. Organizatorami
„Pływadła” są: Miasto Racibórz, Miasto
Kędzierzyn-Koźle, Powiat Raciborski
i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.
4) 17 kwietnia 2018 r. – „Dom
i tradycje” – konferencja zorganizowana
przez Stowarzyszenie Rodzin
Zastępczych „Przyjazny Dom” oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Patronat honorowy nad konferencją objął
Starosta Raciborski - Ryszard Winiarski.
5) 17 kwietnia 2018 r. – „Wiem, co
podpisuję” – spotkanie dla seniorów
organizowane z przedstawicielami
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z delegatury UKE w Siemianowicach
Śląskich w ramach ogólnopolskiego
projektu skierowanego głównie
do seniorów.
6) 18 kwietnia 2018 r. – wspólne
posiedzenie Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Współpracy
z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji.

sferyczne 360°,
przygotowane przez
Jacka Kossobudzkiego
z panocentrum.pl.
4) 9 kwietnia 2018 r. –
drugi przetarg ustny
nieograniczony na oddanie
w najem lokalu
użytkowego
z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
Licytacja się nie odbyła
z uwagi na brak oferentów.
5) 10 kwietnia 2018 r. –
spotkanie dyrekcji ZP
z Markiem Woźniakiem
w sprawie Rozporządzenia
o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).
6) 12 – 13 kwietnia 2018 r.
– szkolenie wyjazdowe dla
dyrektorów (w szkoleniu
wziął udział dyrektor ZP).
7) 19 kwietnia 2018 r. –
spotkanie dyrekcji ZP
z Miejskim Konserwatorem
Zabytków – Marią
Olejarnik celem
umieszczenia kaplicy
zamkowej pw. św.

11) 28 kwietnia 2018 r. – Zespół
Taneczny „Łężczok I” i „Łężczok II”
oraz mini formacja Arabeska I
zaprezentowali się na zamkowej scenie
w trakcie VI zamkowego jarmarku
kwiatów, żywności ekologicznej i
rękodzieła.

Tomasza Becketa na liście
światowego dziedzictwa
UNESCO.
8) 23 kwietnia 2018 r. –
spotkanie organizacyjne
dot. I edycji Święta
Powiatu Raciborskiego
na Zamku Piastowskim.
9) 25 kwietnia 2018 r. –
udział dyrekcji ZP
w spotkaniu studyjnym
w Miasteczku
Westernowym Twinpigs
w Żorach (przedsezonowe
spotkanie pracowników
i osób związanych z branżą
turystyczną).
10) 28 kwietnia 2018 r. –
Zamek Piastowski
w Raciborzu zaprosił na
indywidualne zwiedzanie.
W trakcie VI Zamkowego
Jarmarku kwiatów,
żywności ekologicznej i
rękodzieła będzie można
było od 12.00 do 18.00
zwiedzać zamek i kaplicę
indywidualnie, dzięki
pomocy oraz wsparciu
zamkowych wolontariuszy.

11) 30 kwietnia 2018 r. –
przegląd gwarancyjny
zadania „Wykonanie pełnej
konserwacji technicznej
i estetycznej obrazu
św. Tomasza Becketa wraz
z ramą oraz figur
ołtarzowych do wystroju
wnętrz kaplicy Zamku
Piastowskiego
w Raciborzu”.

1) 16 maja 2018 r. –
otwarcie wystawy prac
dyplomowych studentów
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej na kierunku
Architektura.

Maj

1) 1 maja 2018 r. – inauguracja
21. sezonu motocyklowego.
Wydarzenie zorganizowała grupa
SRC Motocykle Racibórz.

2) 1 maja 2018 r. – koncert zespołu
„MANSON BAND Southern-Rock
2) 21 maja 2018 r. –
Music” w ramach inauguracji
„MAMY TO… i TATO TO!” 21. sezonu motocyklowego.
– wernisaż wystawy
fotografii Aliny Luterek
3) 16 maja 2018 r. – uroczyste
w ramach obchodów
wręczenie dyplomów absolwentom
11. Metropolitalnego
Państwowej Wyższej Szkoły
Święta Rodziny.
Zawodowej na kierunku Architektura.
3) 21 maja 2018 r. –
„Wariacje Plastyczne”
wernisaż wystawy
przygotowany przez grupę
plastyczną „Asfalt”

4) 21 – 22 maja 2018 r. – „Razem
raźniej” – obchody
11. Metropolitalnego Święta Rodziny.

1) 5 maja 2018 r. – spotkanie
z wicepremier Beatą Szydło
na Zamku Piastowskim.
2) 8 maja 2018 r. – „MOJE
BEZPIECZNE(?) DZIECKO” –
spotkanie dla nauczycieli szkół
podstawowych. Organizatorzy: Wydział
Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach przy współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno –
Edukacyjnym „Metis”.
3) 9 maja 2018 r. – spotkanie robocze
dotyczące realizacji nowego Programu
ochrony powietrza ze szczególnym
uwzględnieniem sprawozdawczości
z POP oraz realizacji nowego Planu
Działań Krótkoterminowych.

12) Kwiecień 2018 r. –
nawiązanie współpracy
Zamku Piastowskiego
ze Stowarzyszeniem
„Midraszowy Teatr
Żydowski” z Raciborza.
1) 7 maja 2018 r. – udział
dyrekcji ZP w posiedzeniu
wyjazdowym w Nędzy jury
XI Powiatowego Festiwalu
Twórczości Artystycznej
Racibórz 2018.
2) 9 maja 2018 r. – wizyta
dyrekcji ZP w Zakładzie
Poprawczym i Schronisku
dla Nieletnich w Raciborzu
w sprawie omówienia
zaplanowanych obchodów
na Zamku Piastowskim,
z okazji 100-lecia
niepodległości Polski
(1918 – 2018).

z Gminnego Centrum Kultury
w Nędzy w ramach
obchodów 11.
Metropolitalnego
Święta Rodziny.

5) 21 maja 2018 r. – „Koncert z okazji
Dnia Matki” w wykonaniu uczniów
Raciborskiego Ogniska Muzycznego
w ramach obchodów
11. Metropolitalnego Święta Rodziny.

4) 10 maja 2018 r. – spotkanie z dr Ewą
Kurek, o stosunkach polsko-żydowskich
w oparciu o stan badań historycznych.
Organizatorzy: Księgarnia „Sowa”
i Klub Gazety Polskiej.

6) 22 maja 2018 r. – warsztaty
plastyczne dla dzieci i rodziców
pn. „Mamo, Tato (s)twórzmy razem”
w ramach obchodów 11.
Metropolitalnego Święta Rodziny.

5) 19 maja 2018 r. – „Sobota z Jezusem
w Raciborzu. Modlitwa – Biblijne
Przesłanie – Muzyka”. Spotkanie
zorganizowali Adwentyści Dnia
Siódmego.

7) 22 maja 2018 r. – „Pro Radost 2” –
polsko - czeski koncert. Przed
publicznością wystąpili członkowie
zespołu wokalnego „MIRAŻ”,
działającego przy Młodzieżowym
Domu Kultury w Raciborzu oraz soliści
ze Středisko volného času w Opawie.

6) 24 maja 2018 r. – „O rządach prawa,
demokracji i nie tylko…” – spotkanie
zorganizowane przez Klub Obywatelski
z Raciborza. W spotkaniu wzięli udział
Posłanka PO Gabriela Lenartowicz oraz
prof. Tomasz Pietrzykowski, pochodzący
z Raciborza prawnik, radca prawny,
doktor habilitowany nauk prawnych,
8) 22 maja 2018 r. – uroczyste obchody profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
„Dnia Strażaka”, połączone ze 160.
Śląskiego w Katowicach, w latach
rocznicą powstania Straży Pożarnej
2005–2007 wojewoda śląski, od 2016
w Raciborzu.
roku prorektor Uniwersytetu Śląskiego.
9) 24 maja 2018 r. – uroczyste obchody
27. rocznicy powstania Straży
Granicznej.
10) 28 maja 2018 r. – obchody
Dnia Mamy i Taty, które zorganizował
Młodzieżowy Dom Kultury
w Raciborzu.

3) 10 maja 2018 r. –
ogłoszenie trzeciego
przetargu ustnego
nieograniczonego na
oddanie w najem lokalu
użytkowego
z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
4) 14 maja 2018 r. – udział
dyrekcji i pracowników ZP
w kursie pt. „Ochrona
danych osobowych
w świetle nowych regulacji
prawnych (RODO)”, który
zorganizował Zakład
Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach – Ośrodek
Kształcenia Zawodowego
w Raciborzu.
5) 17 maja 2018 r. –
pracownicy Muzeum
w Raciborzu zwiedzili
Zamek Piastowski
i Kaplicę pw. św. Tomasza
Becketa.
6) 17 maja 2018 r. –
spotkanie dyrekcji ZP
z przedstawicielem
Związku Polskich
Fotografów Przyrody

w sprawie organizacji
wystawy pt. „Żywy album
przyrody”.
7) 20 maja 2018 r. –
uczestniczki Turnieju
Przyjaźni „Przaja
Handballowi” (dziewczęta
rocznik 2001 – 2002)
oraz kluby pływackie
partnerskich samorządów
z Niemiec (Märkischer
Kreis) i Ukrainy (Horishni
Plawni) zwiedziły Zamek
Piastowski i Kaplicę
pw. św. Tomasza Becketa.
8) 22 maja 2018 r. – Msza
św. w Kaplicy pw. św.
Tomasza Becketa z okazji
uroczystych obchodów
„Dnia Strażaka”
i 160. rocznicy powstania
Straży Pożarnej
w Raciborzu.
9) 25 maja 2018 r. –
spotkanie organizacyjne
dot. V INTRO
ELECTRONIC MUSIC
FESTIVAL 2018.
10) 31 maja 2018 r. –
Zamek Piastowski
i Kaplicę pw. św. Tomasza
Becketa można było
zwiedzać w Boże Ciało
od 10.00 do 18.00.

11) Maj 2018 r. –
Czerwiec 2018 r. –
na Zamku Piastowskim
funkcjonowała „Strefa
Malucha”, prowadzona
przez raciborzankę Julię
Parzonka z Raciborza.

1) 6 czerwca 2018 r. –
otwarcie wystawy prac
laureatów konkursu
plastycznego „XI Powiatowy
Festiwal Twórczości
Artystycznej Racibórz 2018”.

Czerwiec

1) 7 czerwca 2018 r. – Festiwal
„Dziesiątka i przyjaciele”, czyli dawniej
„Bajtel Gala”, który zorganizowali
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom
Upośledzonym w Raciborzu
a współorganizatorem była Agencja
Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości
na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

2) 18 czerwca 2018 r. –
„Spontaniczne Ekspresje” –
wernisaż wystawy, czyli finał
III i IV Cyklu Warsztatów dla
Dzieci i Młodzieży, które
2) 7 czerwca 2018 r. – koncert
odbywały się od października piosenek Agnieszki Osieckiej
2017 do maja 2018 r.
połączony z plenerem malarskim
uczniów Liceum Plastycznego
w Raciborzu. Organizatorami
wydarzenia byli: Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
oraz Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu
a współorganizatorem: Agencja
Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości
na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

1) 5 czerwca 2018 r. – spotkanie
informacyjne Działaj Lokalnie,
zorganizowane przez Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS.
2) 8 czerwca 2018 r. – „Interwencyjne
umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej” – spotkanie w ramach
realizacji art.12a ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
zorganizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy w Rodzinie
w Raciborzu.
3) 13 czerwca 2018 r. – III Forum
Gospodarcze. „Pełna MOC możliwości”
– prelekcję inspiracyjną wygłosił Jacek
Walkiewicz, specjalista w zakresie
psychologii biznesu, członek
Stowarzyszenia Profesjonalnych
Mówców. Ogólnym celem spotkania była
dyskusja na temat wpływu inwestycji
realizowanych w Mieście Racibórz na
jego rozwój, przedsiębiorczość, rynek

12) Maj 2018 r. –
nawiązanie współpracy
Zamku Piastowskiego ze
Stowarzyszeniem
„Drengowie Znad Górnej
Odry” z Raciborza.
1) 4 czerwca 2018 r. –
sesja fotograficzna Zespołu
Tanecznego „Uśmiech”
z Tworkowa.
2) 4 czerwca 2018 r. –
nowe pamiątki związane
z rodziną von Ratibor
trafiły na Zamek
Piastowski, podarowane
przez mieszkającego
od wielu lat w Niemczech,
raciborzanina Andreasa
Rima.
3) 4 czerwca 2018 r. –
zamkowa strona
internetowa
www.zamekpiastowski.pl
wzbogaciła się o nowe
panoramy sferyczne 360°.

3) 9 – 10 czerwca 2018 r. –
I Raciborski Festiwal Gamingowy na
Zamku Piastowskim. Organizatorem
wydarzenia był Salon Komputronik
Racibórz wraz z siecią ostrog.NET,
współorganizatorem Agencja Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
4) 9 czerwca 2018 r. – XVIII edycja
Międzynarodowych Spotkań
Artystycznych „Śląsk Kraina Wielu
Kultur”.
5) 9 czerwca 2018 r. – Zespół
„BARWINOK” z Winnicy na Ukrainie
wystąpił na Zamku Piastowskim
w ramach XVIII edycji
Międzynarodowych Spotkań
Artystycznych „Śląsk Kraina
Wielu Kultur”.
6) 10 czerwca 2018 r. – I edycja Święta
Powiatu Raciborskiego.
7) 13 czerwca 2018 r. – taneczne
podsumowanie roku szkolnego
2017/2018 wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury
w Raciborzu.
8) 21 czerwca 2018 r. – VII Zamkowa
Noc z Duchami na Zamku Piastowskim.
9) 21 czerwca 2018 r. – obozowisko
Słowian i Wikingów na Zamku
Piastowskim. Prelekcje i pokazy

pracy i życie mieszkańców, a także
promocja gospodarcza Miasta Raciborza,
ze szczególnym uwzględnieniem terenów
inwestycyjnych.
4) 18 czerwca 2018 r. – spotkanie
robocze dot. konferencji dziedzictwa
kulturowego, w którym uczestniczyli
m. in. pracownicy Agencji Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
5) 20 czerwca 2018 r. – „Recepty dla
Raciborza” – spotkanie z Dariuszem
Polowym (mieszkańcem Raciborza),
kandydatem na Prezydenta Miasta
Racibórz na lata 2018 – 2023.
6) 27 czerwca 2018 r. – posiedzenie
Konwentu Powiatów Województwa
Śląskiego w Raciborzu – uczestnicy
zwiedzili z przewodnikiem kaplicę
zamkową pw. św. Tomasza Becketa.

4) 6 czerwca 2018 r. –
na Zamku Piastowskim
gościli przedstawiciele
Regionalnego Instytutu
Kultury w Katowicach.
5) 10 czerwca 2018 r. –
w ramach I edycji Święta
Powiatu Raciborskiego
można było zwiedzać
Zamek Piastowski
i kaplicę pw. św. Tomasza
Becketa bezpłatnie
i indywidualnie, dzięki
pomocy oraz wsparciu
zamkowych wolontariuszy.
6) 12 czerwca 2018 r. –
trzeci przetarg ustny
nieograniczony na oddanie
w najem lokalu
użytkowego z
przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
Licytacja się odbyła,
w której wziął udział jeden
oferent.
7) 28 czerwca 2018 r. –
wyjazd pracowników
Zamku Piastowskiego
w Raciborzu do Hradca
nad Morawicą, z okazji
otwarcia wystawy

historyczne w wykonaniu członków
Stowarzyszenia Drengowie Znad
Górnej Odry.
10) 21 czerwca 2018 r. – muzyczne
podsumowanie roku szkolnego
2017/2018 Raciborskiego Ogniska
Muzycznego.
11) 22 czerwca 2018 r. –
„Das Musikkorps der Bundeswehr” –
koncert orkiestry Bundeswery.
Przed publicznością wystąpili także:
Orkiestra Dęta DFK Gliwice Ostropa,
Zespół Taneczny DFK „Łężczok”
oraz solistka Dany.
12) 23 czerwca 2018 r. – koncert
plenerowy z okazji rozpoczęcia lata.
Wystąpili muzycy z Izraela, Kolumbii
oraz Polski czyli niezwykły i
wyjątkowy w swoim rodzaju projekt
muzyczny Krzysztofa Kobylińskiego –
KK Pearls.

„Kuchnia i kultura
kulinarna na książęcych
dworach średniowiecznych
w Opawie i Raciborzu” –
projektu realizowanego
przez Powiat Raciborski.
8) 30 czerwca 2018 r. –
zamkowa strona
internetowa
www.zamekpiastowski.pl
wzbogaciła się o nowe
panoramy sferyczne 360°.
9) 30 czerwca – 1 lipca
2018 r. – „Święto Herbaty”
– multikulturalne spotkanie
miłośników herbaty, sztuki
i samorozwoju
w Cieszynie. W spotkaniu
wzięła udział dyrekcja
Zamku Piastowskiego
10) Czerwiec 2018 r. –
porozumienie pomiędzy
dyrekcją Zamku
Piastowskiego w Raciborzu
a ks. dziekanem Adrianem
Bombelkiem – dyrektorem
Liceum Diecezjalnego
w Raciborzu w sprawie
odprawiania comiesięcznej
Mszy św. w kaplicy
zamkowej pw. św.
Tomasza Becketa za
uczniów i nauczycieli
Liceum Diecezjalnego
w Raciborzu.

1) 1 – 31 lipca 2018 r. –
„Dyplomy 2018” – wystawa
prac dyplomowych
absolwentów Instytutu
Architektury na kierunku
Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuk
Plastycznych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu.

Lipiec

2) 2 lipca 2018 r. –
inauguracja wystawy
pt. „Przy książęcym stole”
w ramach polsko-czeskiego
mikroprojektu pn. „Kuchnia
i kultura kulinarna na
książęcych dworach
średniowiecznych w Opawie
i Raciborzu”, który 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) 10 lipca 2018 r. –
„Dyplomy 218” – wernisaż
wystawy prac dyplomowych
absolwentów Instytutu

11) Czerwiec 2018 r. –
nawiązanie współpracy
Zamku Piastowskiego ze
Stowarzyszeniem „Odra
1945” z Raciborza.
1) 6 lipca 2018 r. – Obchody Święta
1) 10 lipca 2018 r. – „Działaj Lokalnie
1) 2 lipca 2018 r. – obrony
Policji.
2018” - podsumowanie wyników naboru prac dyplomowych
oraz podpisanie z wnioskodawcami
studentów Instytutu
2) 7 lipca 2018 r. – Salsoteka na Zamku umów o dofinansowanie. Organizator:
Architektury na kierunku
Piastowskim.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Edukacja Artystyczna
CRIS.
w Zakresie Sztuk
3) 13 – 14 lipca 2018 r. Plastycznych Państwowej
V INTRO ELECTRONIC MUSIC
Wyższej Szkoły
FESTIVAL 2018 - elektroniczne
Zawodowej w Raciborzu.
wibracje na Zamku Piastowskim
w Raciborzu.
2) 9 lipca 2018 r. –
na Zamku Piastowskim
4) 19 lipca 2018 r. – spotkanie
gościł Wojskowy
informacyjno-konsultacyjne dotyczące
Komendant Uzupełnień
naturalnych ekstraktów ziołowych
w Rybniku - ppłk Andrzej
NaturDay.
SYGULSKI. Spotkanie dot.
organizacji koncertu pt.
„O WOLNĄ POLSKĘ”
w wykonaniu
Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska
Polskiego na Zamku
Piastowskim w sierpniu
2018 r.
3) 12 lipca 2018 r. –
mieszkańcy miasta
Rendsburg (Niemcy), który
jest miastem partnerskim
dla Powiatu Raciborskiego
zwiedzili Zamek
Piastowski.

Architektury na kierunku
Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuk
Plastycznych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu.

4) 17 lipca 2018 r. – udział
dyrekcji ZP w spotkaniu
roboczym z dyrekcją MOS
w Raciborzu oraz prezesem
Klubu Olimpijczyka
„Sokół” w Raciborzu.

4) 31 lipca 2018 r. – „Barwy
i kształty dzieciństwa” oraz
„Taki pejzaż” – wernisaż
wystawy prac Janiny
Chrapacz-Koloski
i koleżanek, mieszkanek
Kuźni Raciborskiej.

5) 26 lipca 2018 r. –
bezpłatne badania
mammograficzne dla Pań
w wieku 50-69 lat
na dziedzińcu Zamku
Piastowskiego.

1) Sierpień 2018 r. – „Barwy
i kształty dzieciństwa” oraz
„Taki pejzaż” – wystawa prac
Janiny Chrapacz-Koloski
i koleżanek, mieszkanek
Kuźni Raciborskiej.

Sierpień

2) Sierpień 2018 r. – nowa
aranżacja wystawy „Władcy
mórz” – unikalnych modeli
dawnych okrętów żaglowych,
wykonanych przez
raciborzanina Wolfganga
Beracza.

1) 5 sierpnia 2018 r. – „O WOLNĄ
POLSKĘ” – koncert w wykonaniu
Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.
Patronat honorowy nad koncertem
objęli Starosta Raciborski - Ryszard
Winiarski oraz Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Rybniku - ppłk Andrzej
Sygulski.
2) 11 sierpnia 2018 r. – „Soprany
kontra Tenorzy” – koncert operetkowy
w wykonaniu solistów scen
poznańskich. Przed publicznością
wystąpili: Karolina Garlińska, Emilia
Zielińska, Anna Bajerska-Witczak,
Mirosław Niewiadomski, Mariusz Ruta
oraz Bartosz Kuczyk.

1) 4 sierpnia 2018 r. – Event Prouvé Respondek Team.
2) 30 sierpnia 2018 r. – Nature’s
Sunshine „Miażdżyca i nadciśnienie” –
spotkanie zorganizowane przez firmę
ARSASS SP. Z O.O. z Gliwic. Wykład
wygłosił lekarz Arkadiusz Bibikov.
3) 31 sierpnia 2018 r. –
Ziemia Raciborska 31.08 – 02.09.2018 –
Study Tour Dziennikarze + Branża
Turystyczna.
4) 31 sierpnia 2018 r. – konferencja
prasowa z udziałem Marszałka
Województwa Śląskiego – Wojciecha
Saługi, dotycząca planowanej budowy
drogi Racibórz – Pszczyna.

6) 28 lipca 2018 r. –
udział dyrekcji ZP
w uroczystym otwarciu
Browaru Kraftwerk
Sp. z o. o. w Rzuchowie.
1) 2 sierpnia 2018 r. –
spotkanie dyrekcji ZP
z Marią Olejarnik Miejskim Konserwator
Zabytków w sprawie
raciborskiej konferencji
dedykowanej zabytkom
„Zobacz Znaj Zachowaj”.
2) 6 sierpnia 2018 r. –
„Na raciborskim szlaku” –
powiat raciborski wydał grę
planszową, dzięki której
można odkryć atrakcje
ziemi raciborskiej. Grę
można kupić w Punkcie
Informacji Turystycznej
na Zamku Piastowskim w
Raciborzu (kosztuje 40 zł).

3) 12 sierpnia 2018 r. – „Raciborzanin
to brzmi dumnie” - I edycja Festiwalu
zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Artystyczno – Społeczne „Pracownia
Przyszłości”.
4) 31 sierpnia 2018 r. – Śląskie
Senioralia, czyli wspólne święto
wszystkich seniorów regionu.
Organizatorem był Śląski Urząd
Marszałkowski, a partnerami Miasto
Racibórz i Starostwo Powiatowe
w Raciborzu.

3) 8 sierpnia 2018 r. –
ślub protestancki w kaplicy
zamkowej pw. św.
Tomasza Becketa.
Wynajem przez osoby
prywatne z zagranicy.
4) 10 sierpnia 2018 r. –
zamkowa strona
internetowa
www.zamekpiastowski.pl
wzbogaciła się o nowe
panoramy sferyczne 360°.
5) 11 sierpnia 2018 r. –
nowe pamiątki związane
z rodziną von Ratibor
trafiły na Zamek
Piastowski, podarowane
przez mieszkającego od
wielu lat w Niemczech,
raciborzanina Andreasa
Rima.
6) 26 sierpnia 2018 r. –
Zamek Piastowski
w Raciborzu na antenie
Radia Doxa FM – cz. 1 z 2.

7) 28 sierpnia 2018 r. –
Msza św. w kaplicy
zamkowej pw. św.
Tomasza Becketa z okazji
rocznicy ślubu. Wynajem
przez osoby prywatne
z Raciborza.

1) 6 września 2018 r. –
„13” – wernisaż wystawy
prac malarskich, autorstwa
raciborzanki Martyny Rejner.

Wrzesień

2) 10 września 2018 r. –
w skarbcu na Zamku
Piastowskim zostały
zamontowane drewniane
stelaże pod fotostandy książąt
raciborsko-opolskich:
Mieszka II Otyłego
i Agnieszki Babenberg.
Zadania podjął się
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Rudach.
3) 11 września 2018 r. –
„Przy książęcym stole” –
wernisaż z degustacją potraw
przyrządzonych na styl
średniowieczny w ramach
mikroprojektu pn.: „Kuchnia
i kultura kulinarna na
książęcych dworach
średniowiecznych w Opawie
i Raciborzu”, który realizuje
Powiat Raciborski
w partnerstwie z Instytutem

1) 1 września 2018 r. – „Wesele
Żydowskie Sefardyjskie” - premiera
widowiska w ramach Festiwalu
Raciborskiej Ulicy FRU w wykonaniu
Midraszowego Teatru Żydowskiego
oraz Zamkowej Grupy Teatralnej
z Raciborza.
2) 1 września 2018 r. – Msza św.
w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza
Becketa z okazji z okazji rozpoczęcia
działalności Diecezjalnego Liceum
Ogólnokształcącego w Raciborzu.
3) 7 września 2018 r. – „Parasol” premiera monodramu na podstawie
opowiadań Romy Ligockiej. Reżyseria
i adaptacja Robert Urbanowski.
Wystąpiła Oliwia Urbanowska.
4) 8 września 2018 r. – „Pożegnanie
Lata” – Młodzieżowy Dom Kultury
w Raciborzu oraz jego koła
zainteresowań zaprosiły mieszkańców
powiatu i gości na imprezę promocyjną.
Współorganizatorami wydarzenia byli
Zamek Piastowski w Raciborzu oraz
Urząd Miasta Racibórz.

1) 18 września 2018 r. – spotkanie
podsumowujące obóz artystyczno przygodowy ART CAMP PIENINY,
który zorganizowało Biuro Podróży
ORINOKO ART & TRAVEL.
2) 20 września 2018 r. – zebranie
Zarządów Klubu Olimpijczyka
i Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” z Raciborza.
3) 21 września 2018 r. – spotkanie
z Dariuszem Polowym (mieszkańcem
Raciborza), kandydatem na Prezydenta
Miasta Racibórz na lata 2018 – 2023.
4) 22 września 2018 r. – projekt „Szkoła
młodych przedsiębiorców”. Głównym
celem było nabycie wiedzy i umiejętności
korzystania z narzędzi startupowych,
pomagających założyć własną,
innowacyjną firmę, potrzebnych do
tworzenia i weryfikowania pomysłów
biznesowych oraz ich wprowadzania
na rynek.

8) 30 sierpnia 2018 r. –
Questing „Zamek
Piastowski - Odwiedzam!
Poznaję! Polecam!” – nowa
propozycja aktywnego
spędzania czasu dla dzieci
i dorosłych, którą
zaoferował Zamek
Piastowski w Raciborzu.
1) Wrzesień 2018 r. –
Czerwiec 2019 r. – przez
cały rok szkolny 2018/2019
zamek organizuje
oprowadzanie po dawnej
piastowskiej siedzibie,
połączone z lekcjami
historii.
2) 2 września 2018 r. –
Zamek Piastowski
w Raciborzu na antenie
Radia Doxa FM – cz. 2 z 2.
3) 3 września 2018 r. –
ogłoszenie o naborze na
stanowisko palacza kotłów
CO.

4) 7 września 2018 r. –
Zamek Piastowski
w Raciborzu zaprosił
placówki oświatowe na
zwiedzanie połączone
5) 23 września 2018 r. – projekt „Szkoła z grą planszową
młodych przedsiębiorców”. Głównym
„NA RACIBORSKIM
celem było nabycie wiedzy i umiejętności SZLAKU”.

Dziedzictwa Narodowego Oddział w Ostrawie (Národní
památkový ústav v Ostravě)
i Uniwersytetem Śląskim
w Opawie (Slezská univerzita
v Opavě).
4) 25 września 2018 r. –
„W dwóch światach.
25 niemieckich historii.
Prezentacja mniejszości
niemieckich” – wernisaż
wystawy przygotowanej
przez Grupę Roboczą
Mniejszości Niemieckich.
5) Wrzesień 2018 r. –
wystawa prac dyplomowych
studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
na kierunku Architektura.

5) 16 września 2018 r. – spotkanie
z młodzieżą polsko-niemiecką w
ramach projektu: „Młodzi dziennikarze
na tropie wyjątkowych relacji polskoniemieckich naznaczonych wojnami”.
Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła
Zamek Piastowski wraz z kaplicą oraz
wysłuchała prelekcji nt. rodziny von
Ratibor (właściciele Zamku w
Raciborzu w latach 1840 – 1945) oraz
rozwoju przemysłu w Raciborzu na
przełomie XIX i XX wieku.
Projekt dofinansowała PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży.
6) 17 września 2018 r. – uroczystość
nadania sztandaru dla Zakładu Karnego
w Raciborzu.

7) 24 września 2018 r. – Msza św.
w kaplicy zamkowej w intencji
ojczyzny oraz funkcjonariuszy
6) Wrzesień 2018 r. –
i pracowników Śląskiego Oddziału
w domu książęcym na Zamku Straży Granicznej im. nadkom. Józefa
Piastowskim w nowo
Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu.
zakupionych
(podświetlanych) gablotach
8) 29 września 2018 r. – uczestnicy
wyeksponowane zostały
Hubertusa wjechali kłusem na Zamek
figury Apostołów:
Piastowski.
św. Andrzej, św. Juda
Tadeusz, św. Filip oraz
9) 29 – 30 września 2018 r. –
św. Jakub, które dawniej
Zlot Food Trucków na Zamku
znajdowały się w sediliach
Piastowskim w Raciborzu.
w kaplicy zamkowej
pw. św. Tomasza Becketa.

korzystania z narzędzi startupowych,
pomagających założyć własną,
innowacyjną firmę, potrzebnych do
tworzenia i weryfikowania pomysłów
biznesowych oraz ich wprowadzania
na rynek.
6) 26 września 2018 r. – „Odzieramy
Odrę z mitów - port w Raciborzu” –
wykład poświęcony problematyce
budowy portu w Raciborzu, odrzańskiej
drogi wodnej i kanału Odra-Dunaj.
Gościem spotkania był Kapitan Żeglugi
Śródlądowej – Czesław Szarek.
Spotkanie zorganizował Dariusz Polowy
(mieszkaniec Raciborza), kandydat na
Prezydenta Miasta Racibórz na lata 2018
– 2023.

5) 13 września 2018 r. –
spotkanie polsko - czeskie
w sprawie wspólnego
projektu pn. „Dziedzictwo
Piastów i Przemyślidów wpływ na życie
mieszkańców na polsko czeskim pograniczu”.
6) 13 września 2018 r. –
udział dyrekcji ZP
w międzynarodowej
konferencji oraz spotkaniu
kulturalno-społecznym
podsumowującym
i promującym 20 lat
istnienia Euroregionu
Silesia.
7) 15 września 2018 r. –
udział pracownika ZP
w uroczystym otwarciu
zmodernizowanego
stadionu lekkoatletycznego
w Raciborzu.
8) 19 września 2018 r. –
lokal użytkowy o pow.
317,10 m2, usytuowany
w piwnicach Domu
Książęcego (budynek „D”)
Zamku Piastowskiego,
zlokalizowanego przy ul.
Zamkowej 2 w Raciborzu,
ukazał się w wykazie
nieruchomości
przeznaczonych do
wynajęcia.

10) 29 września 2018 r. –
„Co Seniorom w duszy gra?” – montaż
słowno – muzyczny w wykonaniu
artystów Zamkowej Grupy Teatralnej
z Raciborza.

9) 21 września 2018 r. –
uczestnicy 53. Rajdu
Szlakiem Husarii dotarli
na Zamek Piastowski.
10) 27 września 2018 r. –
udział dyrekcji ZP w
obchodach 10-lecia
działalności
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego
w Rudach.
11) 28 września 2018 r. –
udział dyrekcji ZP w
VI Międzynarodowej Gali
„Filar Ziemi Raciborskiej”,
które odbyło się
w Pałacyku Rafako
w Raciborzu.

Październik

1) 29 października 2018 r. –
wystawa stała
„Przy książęcym stole”
wzbogaciła się o publikację –
katalog wystawy przybliżającą kontekst
historyczny, zawierającą opis
poszczególnych eksponatów
prezentowanych na
wystawach na Zamku

1) 5 – 7 października 2018 r. - „Polska
zobacz więcej - weekend za pół ceny”,
akcja organizowana przez Polską
Organizację Turystyczną. Do akcji, po
raz trzeci włączył się Zamek Piastowski
w Raciborzu.
2) 5 października 2018 r. – Msza św.
w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza
Becketa za uczniów i nauczycieli

1) 4 października 2018 r. –
„NIEPEŁNOSPRAWNI –
PEŁNOPRAWNI?” – konferencja
naukowa zorganizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „DOM”.
Patronat honorowy nad konferencją objął
Starosta Raciborski - Ryszard Winiarski.

12) Wrzesień 2018 r. –
nawiązanie współpracy
Zamku Piastowskiego
z Młodzieżowym
Ośrodkiem
Wychowawczym
w Rudach.
1) 1 października 2018 r.
– zamek przechodzi na czas
zimowy. Punkt Informacji
Turystycznej i zamek
czynny od 1 października
do 31 marca codziennie od
9.00 do 16.00, w weekendy
i święta od 10.00 do 18.00.

Piastowskim w Raciborzu
i na zamku w Hradcu nad
Morawicą (CZ) oraz
przykłady średniowiecznych
przepisów. Publikacja
wydana została w polskiej
i czeskiej wersji językowej.
2) Październik 2018 r. –
„13” – wystawa prac
malarskich, autorstwa
raciborzanki Martyny Rejner.
3) Październik 2018 r. –
wystawa prac Gurgena
Gadaczika z Armenii,
od niedawna mieszkańca
Raciborza.

Diecezjalnego Liceum
Ogólnokształcącego w Raciborzu.
3) 7 października 2018 r. – Koncert
Laureatów Konkursu Pieśni, Piosenki
i Poezji Patriotycznej „Tu wszędzie jest
nasza ojczyzna...”. Organizatorzy:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ARS, Studio Muzyki, Piosenki i Teatru
ARS w Pietraszynie oraz Zakład
Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Raciborzu. Współorganizatorem
wydarzenia była Agencja Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
4) 12 października 2018 r. – Grażyna
Łobaszewska - 40 LAT NA SCENIE!!!
– jubileuszowy koncert była to swoista
wycieczka po wszystkich płytach
artystki.
5) 15 października 2017 r. –
powiatowe obchody Dnia Edukacji
Narodowej.
6) 19 października 2018 r. –
konferencja popularno-naukowa
z okazji jubileuszu 90-lecia Śląskiego
Obserwatorium Geofizycznego
w Raciborzu.
7) 24 października 2018 r. – „Koncert
Jesienny”. W dawnej siedzibie Piastów
w sali konferencyjnej wystąpili
uczniowie i nauczyciele Raciborskiego
Ogniska Muzycznego.

2) 4 października 2018 r. – Nature’s
Sunshine „Rola jelit w budowaniu
odporności i jej związek z układem
oddechowym” – spotkanie
zorganizowane przez firmę ARSASS
SP. Z O.O. z Gliwic. Wykład wygłosił
lekarz Arkadiusz Bibikov.
3) 6 października 2018 r. – projekt
„Szkoła młodych przedsiębiorców”.
Głównym celem było nabycie wiedzy
i umiejętności korzystania z narzędzi
startupowych, pomagających założyć
własną, innowacyjną firmę, potrzebnych
do tworzenia i weryfikowania pomysłów
biznesowych oraz ich wprowadzania
na rynek.
4) 7 października 2018 r. – projekt
„Szkoła młodych przedsiębiorców”.
Głównym celem było nabycie wiedzy
i umiejętności korzystania z narzędzi
startupowych, pomagających założyć
własną, innowacyjną firmę, potrzebnych
do tworzenia i weryfikowania pomysłów
biznesowych oraz ich wprowadzania
na rynek.
5) 10 października 2018 r. – spotkanie
z Dariuszem Polowym (mieszkańcem
Raciborza), kandydatem na Prezydenta
Miasta Racibórz na lata 2018 – 2023.
6) 11 października 2018 r. – szkolenie
doskonalące dla kadry kierowniczej
placówek oświatowych, opiekuńczych,
podmiotów leczniczych oraz zakładów
pracy dot. programu ochrony powietrza
dla terenu województwa śląskiego.

2) 3 października 2018 r.
– udział dyrekcji ZP
w wizycie studyjnej
w Muzeum Śląskim
w Katowicach.
3) 5 – 7 października 2018
r. – udział dyrekcji
ZP w I Ogólnopolskim
Festiwalu Teatralnym
w Raciborzu w ramach
obchodów 25-lecia Teatru
TETRAEDR.
4) 12 października 2018 r.
– ogłoszenie czwartego
przetargu ustnego
nieograniczonego na
oddanie w najem lokalu
użytkowego
z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
5) 12 października 2018 r.
– udział dyrekcji ZP
w konferencji „Kobieta
z ikrą” w Zabytkowej
Kopalni Ignacy –
Industrialnym Centrum
Kultury w RybnikuNiewiadomiu.

8) 26 października 2018 r. –
„Co Seniorom w duszy gra?” – montaż
słowno – muzyczny w wykonaniu
artystów Zamkowej Grupy Teatralnej
z Raciborza – występ w Filii nr 2
Ostróg - Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Raciborzu.

7) 20 października 2018 r. – projekt
„Szkoła młodych przedsiębiorców”.
Głównym celem było nabycie wiedzy
i umiejętności korzystania z narzędzi
startupowych, pomagających założyć
własną, innowacyjną firmę, potrzebnych
do tworzenia i weryfikowania pomysłów
biznesowych oraz ich wprowadzania
na rynek.
8) 23 października 2018 r. –
„Autyzm. Codzienność… Sytuacje
społeczne” – konferencja edukacyjnoinformacyjna, realizowana w ramach
dwuletniej kampanii społecznej Autyzm.
Codzienność… Od Z jak Zrozum
do A jak Akceptuj, której celem jest
budowanie świadomości społecznej
na temat osób ze spektrum autyzmu.
Organizatorami wydarzenia byli:
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
w Katowicach.

Listopad

1) 13 listopada 2018 r. –
„Żywy album przyrody” –
wernisaż wystawy fotografii
36 śląskich fotografów
przyrody, zrzeszonych
w Związku Polskich
Fotografów Przyrody, który
został założony przez Leszka

9) 25 października 2018 r. – spotkanie
dla mieszkańców Raciborza dotyczące
programu „Czyste Powietrze”,
zorganizowane przez Berm Sp. z o.o.
Sp. K z Warszawy.
1) 9 listopada 2018 r. – „Blues
1) 10 listopada 2018 r. – konferencja
Combo” - koncert Motywy Bluesa
„Nie przydeptuj małych skrzydeł – czyli
nr 10. Przed publicznością wystąpili:
jak dobrze i świadomie przeciwdziałać
Johnny Drummer (USA) & Guitar Mark oraz zapobiegać deficytom
(Polska). Organizatorem wydarzenia
emocjonalnym Dziecka”, którą
był Son House Gospel Blues Society
zorganizował Wiodący Ośrodek
a współorganizatorem Agencja
Koordynacyjno – Rehabilitacyjno –
Promocji Ziemi Raciborskiej
Opiekuńczy, przy Zespole Szkół

6) 16 października 2018 r.
– udział dyrekcji ZP
w podsumowaniu
etnograficznego projektu
badawczego pt. „Mapa
Obrzędowa Górnego
Śląska” w Regionalnym
Instytucie Kultury
w Katowicach.
7) 16 października 2018 r.
– Święto Animatora
Kultury w Raciborskim
Centrum Kultury.
W uroczystości wzięła
udział dyrekcja Zamku
Piastowskiego.
8) 18 października 2018 r.
– przegląd gwarancyjny
zrealizowanego zadania
pn. „Remont i odtworzenie
wnętrz kaplicy na Zamku
Piastowskim w Raciborzu”
etap II.

1) 6 listopada 2018 r. –
czwarty przetarg ustny
nieograniczony na oddanie
w najem lokalu
użytkowego z
przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie

Krzysztofa Sawickiego
w 1995 roku i jest obecnie
największą tego typu
organizacją w Polsce.

i Wspierania Przedsiębiorczości
na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

W trakcie wernisażu Tomasz
Sczansny, jeden
z najlepszych fotografów
przyrody w naszym kraju,
członek Okręgu Śląskiego
Związku Polskich
Fotografów Przyrody, na co
dzień pracujący w
Nadleśnictwie Rudy
Raciborskie podzielił się
z zebranymi swoją wielką
wiedzą przyrodniczą,
opowiadając interesujące
ciekawostki na temat
eksponowanej w zamkowych
wnętrzach wystawy.

2) 10 listopada 2018 r. – Performance
„Nić Niepodległości” przy ulicy
Szewskiej w Raciborzu w wykonaniu
Midraszowego Teatru Żydowskiego
z Raciborza.

2) 16 – 18 listopada 2018 r.
– „Czaty. Czasopismo Straży
Granicznej” – wystawa
fotograficzna z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości,
przygotowana przez Śląski
Oddział Straży Granicznej
w Raciborzu.

4) 16 listopada 2018 r. – obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Organizatorem
obchodów były raciborskie służby
mundurowe – Straż Graniczna, Policja,
Straż Pożarna, Służba Więzienna oraz
Lasy Państwowe. W programie
uroczystości były m. in.:
- okolicznościowe przemówienie
Komendanta Oddziału;
- wręczenie odznaczeń i awansów;
- występ dzieci i młodzieży ze
Specjalnego /ośrodka Szkolno –
Wychowawczego dla Niesłyszących i
Słabosłyszących w Raciborzu;

3) 19 listopada 2018 r. –
„Wędrówka projektów
dobrych praktyk
zrealizowanych w ramach
Interreg V-A Republika

3) 15 listopada 2018 r. – obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Msza św. w kaplicy
zamkowej w intencji ojczyzny oraz
funkcjonariuszy i pracowników SOSG,
którą odprawił Kapelan Śląskiego
Oddziału SG st. szer. SG Artur Suska
wspólnie z Proboszczem Parafii św.
Jana Chrzciciela w Raciborzu księdzem
Jerzym Hetmańczykiem.

Specjalnych w Raciborzu
a współorganizatorem była Agencja
Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości
na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
Licytacja się odbyła,
w której wziął udział jeden
oferent.
2) 15 listopada 2018 r. – Nature’s
2) 16 listopada 2018 r. –
Sunshine „Insulinooporność i rozwój
„BO BEZPIECZEŃSTWO
cukrzycy typu drugiego” – spotkanie
JEST NAJWAŻNIEJSZE!”
zorganizowane przez firmę ARSASS
– szkolenie na temat
SP. Z O.O. z Gliwic. Wykład wygłosił
materiałów
lekarz Arkadiusz Bibikov.
niebezpiecznych, na które
można natknąć się w ziemi
3) 22 listopada 2018 r. – „Zobacz Znaj
używając detektora,
Zachowaj” – raciborska konferencja
adresowane do członków
dedykowana zabytkom. Organizatorami
i sympatyków
konferencji byli: Agencja Promocji Ziemi Stowarzyszenia „ODRA
Raciborskiej i Wspierania
1945” z Raciborza.
Przedsiębiorczości na Zamku
Szkolenie poprowadził
Piastowskim w Raciborzu, Powiat
aspirant Marcin
Raciborski oraz Miasto Racibórz.
Wróblewski z Komendy
Wydarzenie zostało objęte patronatem
Powiatowej Policji w
Europejskiego Roku Dziedzictwa
Raciborzu.
Kulturowego 2018.
3) 29 listopada 2018 r. –
4) 24 – 25 listopada 2018 r. – „RAZEM unieważnienie
UCZYĆ” – program poprawy
postępowania na oddanie
funkcjonowania otoczenia osób
w najem lokalu
niepełnosprawnych poprzez podnoszenie użytkowego
kompetencji wychowawczych
z przeznaczeniem na
i terapeutycznych Rodziców i opiekunów prowadzenie działalności
– szkolenie zorganizowane przez Polskie gospodarczej w zakresie
Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
Uzasadnienie faktyczne:
osoba ustalona jako
najemca lokalu dwukrotnie,

5) 28 listopada 2018 r. – spotkanie
eksperckie w ramach projektu „iTre-es Wpływ zmian instytucjonalnych na
5) 16 listopada 2018 r. – „Spektakl GO świadczenia ekosystemów dostarczane
- Kolektyw VSI” – performance Pauliny lokalnym społecznościom przez drzewa
Szojer.
i krzewy”. Spotkanie zorganizował
Instytut Socjologii Uniwersytetu im.
6) 16 listopada 2018 r. – spektakl
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
pt. „Grosiki na raj”, na podstawie
opowiadania J. B. Singera, w reżyserii
4) 22 listopada 2018 r. –
i adaptacji Roberta Urbanowskiego
„Gabloty pamięci” – wernisaż w wykonaniu Midraszowego Teatru
wystawy pamiątek
Żydowskiego z Raciborza.
związanych z
przedwojennym Raciborzem. 7) 17 listopada 2018 r. – „NASZA
Wystawa została
NIEPODLEGŁA w słowie i muzyce
przygotowana przez
1918 – 2018” - montaż słowno Stowarzyszenia „ODRA
muzyczny w wykonaniu artystów
1945” z Raciborza. Wystawa Zamkowej Grupy Teatralnej
była jednym z elementów
z Raciborza.
raciborskiej konferencji
„Zobacz Znaj Zachowaj”
dedykowanej zabytkom.
Czeska-Polska na terenie
województwa morawskośląskiego i województwa
śląskiego” – otwarcie
wystawy promującej program
współpracy transgranicznej
na pograniczu czeskopolskim Interreg V-A
Republika Czeska – Polska.

5) 22 listopada 2018 r. –
„Odbudowa ratusza w
Głubczycach w latach 20062008” – wernisaż wystawy
fotografii, autorstwa
dr Barbary Piechaczek.
6) 22 listopada 2018 r. –
„Detal w architekturze –
pomiędzy dokumentem
a kreacją” – slajd show oraz
wernisaż wystawy fotografii,
autorstwa dr Gabrieli
Habrom-Rokosz, uczniów

- koncert raciborskiego „Trio
Appassionato”.

bez usprawiedliwionej
przyczyny nie stawiła się
w wyznaczonym terminie
na zawarcie umowy.

Liceum Plastycznego ZSO
nr 1 w Raciborzu oraz
członków Studenckiego
Koła Naukowego Fotografii
Artystycznej FOTON.
1) 2 grudnia 2018 r. „Gabloty pamięci” –
kuratorskie oprowadzanie
po wystawie przez
przedstawicieli
Stowarzyszenia „ODRA
1945” z Raciborza, autorów
wystawy, na której można
zobaczyć m.in. przedmioty
dotyczące firm działających
w Raciborzu na przełomie
XIX i XX wieku, raciborskie
monety, banknoty oraz
przedmioty codziennego
użytku.
Grudzień

1) 7 grudnia 2018 r. – Msza św.
w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza
Becketa za uczniów i nauczycieli
Diecezjalnego Liceum
Ogólnokształcącego w Raciborzu.
2) 14 grudnia 2018 r. – „Pitch Day” podsumowanie projektu pt.: „Szkoła
młodych przedsiębiorców”, który był
realizowany przez Powiat Raciborski
wspólnie z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej.

3) 15 grudnia 2018 r. – „Pokolędujmy
razem” – montaż słowno-muzyczny
2) 11 grudnia 2018 r. –
o tematyce świątecznej w wykonaniu
otwarcie wystawy Izby
artystów Zamkowej Grupy Teatralnej
Pamięci Żydów Raciborskich. i zaproszonych Gości.
Otwarcie stało się możliwe
m. in. dzięki dotacji „Działaj 4) 17 grudnia 2018 r. – „Jasełka wraz
Lokalnie 2018”.
z Koncertem Kolęd oraz Jarmark
Bożonarodzeniowy” - świąteczne
3) Grudzień 2018 r. –
wydarzenie rozpoczął spektakl
„Żywy album przyrody” –
pt. „Perypetie świętego Mikołaja”
wystawa fotografii 36
w wykonaniu Grupy Teatralnej
śląskich fotografów przyrody, CZWARTA ŚCIANA II
zrzeszonych w Związku
(scen. G. Śmiałek, reż. Agnieszka
Polskich Fotografów
Busuleanu-Jaksik). Po spektaklu odbył
Przyrody, który został
się koncert kolęd i piosenek
założony przez Leszka
świątecznych w wykonaniu wokalistów
Krzysztofa Sawickiego
placówki (op. Daniel Rożek, Elżbieta

1) 1 grudnia 2018 r. – XIV Forum
Osób Niepełnosprawnych - forum
cyklicznie organizowane z okazji
Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych. Honorowy patronat
nad XIV Forum objęli: Starosta
Raciborski oraz Prezydent Miasta
Raciborza.
2) 2 grudnia 2018 r. – konferencja
biznesowa Firmy FM World Polska. Jej
celem było upowszechnienie wiedzy na
temat marketingu sieciowego,
przybliżenie możliwości finansowych
i rozwojowych. Podczas wydarzenia
zaproszeni goście mieli możliwość
skorzystania z porady kosmetycznej
i dietetycznej, jak również zapoznania się
z szeroką gamą produktów oferowanych
przez firmę FM World.

1) 4 grudnia 2018 r. –
udział dyrekcji ZP
w szkoleniu „Design 4
Innovation workshop”
w Tychach.
2) 7 grudnia 2018 r. –
udział dyrekcji ZP
w otwarciu wystawy
„FORTYFIKACJE
ŚREDNIOWIECZNEGO
RACIBORZA”
w Muzeum w Raciborzu.

3) 8 grudnia 2018 r. impreza urodzinowoimieninowa w sali
konferencyjnej Zamku
Piastowskiego
w Raciborzu. Wynajem
przez osoby prywatne
3) 6 grudnia 2018 r. – Nature’s Sunshine z Wodzisławia Śląskiego
„Związek układu pokarmowego z
organami człowieka” – spotkanie
4) 15 grudnia 2018 r. –
zorganizowane przez firmę ARSASS
zamkowi wolontariusze SP. Z O.O. z Gliwic. Wykład wygłosił
przyjaciele Zamku
lekarz Arkadiusz Bibikov.
Piastowskiego odebrali
podziękowania, za pomoc
4) 15 grudnia 2018 r. – „Roboty
przy obsłudze ruchu
medyczne Robin Heart i sztuczne serce - turystycznego w 2018 roku.
szanse i zagrożenia” – konferencja
zorganizowana przez Stowarzyszenie na

w 1995 roku i jest obecnie
największą tego typu
organizacją w Polsce.

Biskup) a także koła gitarowego
(op. Wojciech Zippel).
W trakcie wydarzenia można było
zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne
z pracowni rękodzielniczych Martyny
Rejner i Romana Szczasnego.
Organizatorami wydarzenia byli:
Młodzieżowy Dom Kultury w
Raciborzu oraz Agencja Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
5) 18 grudnia 2018 r. –
„Koncert kolędowy” – wystąpili
uczniowie i nauczyciele Raciborskiego
Ogniska Muzycznego.
6) 20 grudnia 2018 r. – spektakl
pt. „Grosiki na raj”, na podstawie
opowiadania J. B. Singera, w reżyserii
i adaptacji Roberta Urbanowskiego
w wykonaniu Midraszowego Teatru
Żydowskiego z Raciborza (powtórka
widowiska z powodu dużego
zainteresowania programem).

Rzecz Integracji „Podaj Rękę” z
Raciborza. Prelekcję wygłosił prof. dr
hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Dyrektor
Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu.
Współorganizatorzy: Śląski Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Raciborzu, Miasto
Racibórz, Starostwo Powiatowe w
Raciborzu, Polski Związek Głuchych koło w Raciborzu.
5) 18 grudnia 2018 r. – spotkanie
wigilijne, zorganizowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „DOM”
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
w Raciborzu.

5) 13 grudnia 2018 r. –
Wigilia Firmowa dla
pracowników Agencji
Promocji Ziemi
Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości
na Zamku Piastowskim
w Raciborzu.
6) 15 grudnia 2018 r. –
nieformalne spotkanie
prof. dr hab. n. med.
Zbigniewa Nawrata,
Dyrektora Instytutu Protez
Serca Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu
z władzami Miasta
Racibórz, dyrekcją Zamku
Piastowskiego w Raciborzu
oraz przedstawicielami
Stowarzyszenia na Rzecz
Integracji „Podaj Rękę”
z Raciborza i Śląskiego
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Raciborza.
7) 18 grudnia 2018 r. –
otwarcie Wypożyczalni
Głównej i EUREKI Wypożyczalni dla Dzieci
i Młodzieży Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Ryszarda
Kincla w Raciborzu, po
trwającym ponad rok
remoncie. W uroczystości
wzięła udział dyrekcja
Zamku Piastowskiego.

8) 20 grudnia 2018 r. –
wizyta studyjna
przedstawicieli Zamku
Piastowskiego
w Powiatowym Muzeum
Ziemi Głubczyckiej
w Głubczycach.
9) 26 grudnia 2017 r. –
w drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia można było
zwiedzić Zamek Piastowski
oraz kaplicę zamkową.

