Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 2020 r.

Styczeń

Wystawy/Wernisaże

Koncerty/Imprezy/Wydarzenia

Szkolenia/Prelekcje/Konferencje

1) 28 stycznia 2020 r. –
„RYTM GŁUSZY” –
wernisaż wystawy prac
Magdaleny Fidyki z powiatu
wodzisławskiego (studentki
III roku Malarstwa na
Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie), wykonanych
w technice olejnej, akwareli
i monotypii.

1) 17 stycznia 2020 r. – „Pamiętaj
o dniu szabatu, aby należycie
świętować”, czyli XXIII Dzień
Judaizmu w Kościele katolickim
w Polsce. Wydarzenie odbyło się na sali
konferencyjnej Zamku Piastowskiego.

1) 13 – 14 stycznia 2020 r. – „Przyszłość
E-Leksykografii Naukowej” – wykłady
Ilana Kernermana, właściciela firmy
K-Dictionaries w Domu Studenta PWSZ
w Raciborzu. Ilan Kernerman jest
prezesem firmy K-Dictionaries. Od 1991
roku zajmuje się̨ on badaniami
leksykograficznymi i ich rozwojem;
zarządza projektami, zajmuje się̨
marketingiem międzynarodowym
i współpracą z przemysłem oraz
środowiskiem akademickim.
I. Kernerman studiował leksykografię
oraz uzyskał kwalifikacje w dziedzinie
‘mediacji’. Jest także uznanym
fachowcem w dziedzinie administracji
i biznesu, przemawia na uniwersytetach,
w instytutach językowych i na
profesjonalnych spotkaniach na całym
świecie. Edytuje i publikuje „Kernerman
Dictionary News” (od 1994 r).
Współredagował i opublikował liczne
artykuły w dziedzinie leksykografii oraz
był gościem redaktora specjalnego
wydania „International Journal of
Lexicography” na temat dwujęzycznych
słowników. Jest prezesem ASIALEX,
członkiem MC COST-ENeL, inicjatorem
międzynarodowej ‘konstelacji
leksykograficznej’ GLOBALEX oraz
rady nadzorczej nagrody im. Adama
Kilgarriffa. Organizatorem wydarzenia
była Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Raciborzu,
a współorganizatorami byli:

2) Styczeń 2020 r. - „Karty
z historii Polski” – wystawa
zorganizowana przez
Powiatowe Muzeum Ziemi
Głubczyckiej i Zamek
Piastowski w Raciborzu.
Na wystawie można było
zobaczyć m. in.: repliki zbroi,
wykonane przez
raciborskiego płatnerza
Roberta Stefanowskiego,
repliki mundurów
wojskowych z okresu
napoleońskiego i pierwszej
połowy XX wieku ze zbiorów
Roberta Galary oraz kolekcję
polskich pojazdów
pancernych z okresu
kampanii wrześniowej,
wykonanych przez
raciborzanina Andrzeja
Beracza.

2) 23 stycznia 2020 r. –
„WARSZTATY MALOWANIA
TATUAŻY HENNĄ” – spotkanie
z Olgą Martyną Michalską w ramach
akcji Ferie Zimowe 2020 na Zamku
Piastowskim.
3) 24 stycznia 2020 r. – „DZIEŃ
RELAKSU” – spotkanie z Patrycją
Chomiczewską w ramach akcji Ferie
Zimowe 2020 na Zamku Piastowskim.
4) 25 stycznia 2020 r. – „DZIEŃ
KOTA” – spotkanie z Natalią
Brzonkalik i Danutą Migułą,
inspektorami ds. ochrony zwierząt otoZ
Animals, w ramach akcji Ferie Zimowe
2020 na Zamku Piastowskim.
5) 28 stycznia 2020 r. – „Sklepy
cynamonowe” B. Schulza w wykonaniu
Midraszowego Teatru Żydowskiego
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej im. Ryszarda Kincla
w Raciborzu, w Filii nr 2 Ostróg ul.
Bielska 12.

Inne
1) 3 stycznia 2020 r. –
warsztaty ceramiczne dla
osób dorosłych.
2) 6 stycznia 2020 r. w święto Trzech Króli
można było zwiedzać
Zamek Piastowski
od 10.00 do 18.00.
3) 10 stycznia 2020 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.
4) 10 stycznia 2020 r. –
studenci kierunku
Turystyka i Rekreacja
z PWSZ w Raciborzu na
zajęciach na Zamku
Piastowskim.
Zajęcia poprowadził
Grzegorz Wawoczny.
5) 13 stycznia 2020 r. –
26 stycznia 2020 r. – przez
cały okres zimowych ferii

Raciborskie Centrum Kultury, Zamek
Piastowski w Raciborzu oraz Inkubator
Przedsiębiorczości w Rybniku.

Zamek Piastowski i kaplicę
można było zwiedzać
bezpłatnie.
6) 17 stycznia 2020 r. –
warsztaty ceramiczne dla
osób dorosłych.
7) 18 stycznia 2020 r. –
wynajem pomieszczeń
Restauracji Zamkowej
przez osoby prywatne.
8) 24 stycznia 2020 r. –
w mediach pojawiło się
ogłoszenie: Poszukujemy
kandydatów na stanowisko:
stażysta/stażystka Referent ds. obsługi Punktu
Informacji Turystycznej na
Zamku Piastowskim w
Raciborzu.
9) 29 stycznia 2020 r. –
odstąpienie o drugim
ustnym przetargu na
oddanie w najem lokalu
użytkowego z
przeznaczeniem na
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
gastronomii z zachowaniem
warunków, określonych
w przepisach odrębnych.
10) Styczeń 2020 r. –
Grudzień 2020 r. – przez
cały rok Zamek Piastowski

w Raciborzu zapraszał
zarówno dzieci, młodzież
jak i osoby dorosłe do
udziału w warsztatach.
11) Styczeń 2020 r. –
Grudzień 2020 r. – próby,
przygotowujące do
występów – Midraszowy
Teatr Żydowski
z Raciborza (każda środa).
12) Styczeń 2020 r. –
Grudzień 2020 r. – próby,
przygotowujące do
występów – Zamkowa
Grupa Teatralna (każdy
czwartek).

Luty

1) 4 – 26 lutego 2020 r. –
„W świetle latarni” –
wystawa fotografii
rybniczanina Tomasza
Karnowki, pasjonata
fotografii, członka klubu
fotograficznego
„FOTOBALANS”.
Prezentowane na wystawie
prace to portrety osób
z niepełnosprawnością
intelektualną, które są

1) 16 lutego 2020 r. – Bawimy się
w rytmie discofoxa, czyli potańcówka
na Zamku Piastowskim. Organizatorami
wydarzenia byli: Zamek Piastowski
w Raciborzu oraz Studio Tańca i Ruchu
EFECT.
2) 17 – 21 lutego 2020 r. – Kurs Dj'ski,
czyli Electronic DJ School.
3) 20 lutego 2020 r. – „Zatańcz
z seniorem” – potańcówka na Zamku

1) 18 lutego 2020 r. – „ERASMUS+ na
terenie Powiatu Raciborskiego - efekty
i możliwości” – konferencja w ramach
projektu Erasmus + Ka 1 „Lepsza szkołalepsza przyszłość. Podniesienie
kompetencji i jakości pracy nauczycieli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu” realizowanego w latach
2018-2020 przez ZSO nr 1 w Raciborzu.
Organizatorem wydarzenia był Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu a współorganizatorem

13) Styczeń 2020 r. –
wynajem pomieszczeń na
czas nieokreślony na
ostatniej kondygnacji
w domu książęcym na
Zamku Piastowskim przez
firmę prywatną.
1) 6 lutego 2020 r. –
kontrola RODO
obejmowała biura Agencji
Promocji Ziemi
Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim
w Raciborzu oraz Punkt
Informacji Turystycznej
na Zamku Piastowskim
w Raciborzu.

uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajęciowej 2
„Latarnia” w Rybniku Niedobczycach.
2) Luty 2020 r. – „RYTM
GŁUSZY” – wystawa prac
Magdaleny Fidyki z powiatu
wodzisławskiego (studentki
III roku Malarstwa na
Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie), wykonanych
w technice olejnej, akwareli
i monotypii.

Piastowskim. Spotkanie adresowane
było do seniorów z terenu powiatu
raciborskiego.

Zamek Piastowski w Raciborzu.
2) 19 lutego 2020 r. – spotkanie
informacyjne w zakresie ekologii oraz
OZE. Była mowa na temat: rządowych
dofinansowań do instalacji
fotowoltaicznych, pomp ciepła, wymiany
kotłów CO oraz termomodernizacji
domów jednorodzinnych.
3) 24 – 25 lutego 2020 r. – „Praktyka
zarządzania strategicznego rozwojem
gminy” – konferencja, którą poprowadził
prof. UE dr hab. Andrzej Sztando
z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu.

2) 7 lutego 2020 r. –
bezpłatne badania
mammograficzne dla
Pań w wieku 50-69 lat na
dziedzińcu Zamku
Piastowskiego.
3) 11 lutego 2020 r. –
Starosta Raciborski
Grzegorz Swoboda spotkał
sią na Zamku Piastowskim
w Raciborzu z Konsul
Republiki Federalnej
Niemiec Birgit Fisel-Rösle.
Spotkanie dotyczyło
współpracy oraz spraw
bieżących.
4) 11 lutego 2020 r. –
uchwała Zarządu Powiatu
w sprawie nowego cennika
biletów wstępu oraz
wysokości opłat za
korzystanie z urządzeń
i obiektów na Zamku
Piastowskim.
5) 14 lutego 2020 r. –
wynajem Restauracji
Zamkowej przez
Raciborskie Centrum
Kultury.
6) 15 lutego 2020 r. –
wynajem Restauracji
Zamkowej przez osoby
prywatne.

Marzec

Kwiecień

1) 5 marca 2020 r. –
„Spontaniczne ekspresje” wernisaż wystawy, czyli
Finał VI Cyklu Warsztatów
dla Dzieci i Młodzieży, które
odbywały się od października
2019 do lutego 2020 roku.
Warsztaty prowadzone w
EVOLUTIO, wspierające
rozwój młodych ludzi, łączą
ruch i ekspresję manualną.
Prowadzone są autorską
metodą Dance&Image®
(Taniec&Obraz), która
powstała na bazie
wieloletniego doświadczenia
w dziedzinie rozwoju
osobistego.

1) Kwiecień 2020 r. –
„Spontaniczne ekspresje” –
wystawa prac, czyli Finał VI
Cyklu Warsztatów dla Dzieci
i Młodzieży, które odbywały
się od października 2019 do
lutego 2020 roku. Warsztaty
prowadzone w EVOLUTIO,
wspierające rozwój młodych
ludzi, łączą ruch i ekspresję
manualną. Prowadzone są
autorską metodą
Dance&Image®
(Taniec&Obraz), która

1) 6 marca 2020 r. – IV Raciborskie
Dni Urody na Zamku Piastowskim.
Organizator: Województwo Śląskie /
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Województwa
Śląskiego w Raciborzu (Medyczna
Szkoła Policealna Województwa
Śląskiego. Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego Dla
Dorosłych).
2) 6 marca 2020 r. – Msza św.
w kaplicy zamkowej pw. św. Tomasza
Becketa za uczniów i nauczycieli
Diecezjalnego Liceum
Ogólnokształcącego w Raciborzu.
3) 8 marca 2020 r. – „Koncert
operetkowy z nutką humoru” – przed
publicznością zaprezentowali się znani
i lubiani artyści scen poznańskich Anna Michalak, Klaudiusz Kapłon
i Tomasz Raczkiewicz.

1) 4 marca 2020 r. – „Zarządzanie
stresem. Odnajdź w sobie siłę
wewnętrznego spokoju” – warsztat, który
poprowadziła Patrycja Chomiczewska,
certyfikowany trener mentalny Jakuba B.
Bączka, sportowiec, nauczyciel jogi
i pływania.
2) 10 marca 2020 r. – „Współczesne
problemy szkolnego prawa pracy”, czyli
II Seminarium Prawa Oświatowego.
Organizatorami wydarzenia byli:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Raciborzu oraz Starostwo Powiatowe
w Raciborzu a współorganizatorem
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu.
(przesunięte na październik 2020 r.)

3) 10 marca 2020 r. – Spotkanie
Sołtysów Ziemi Raciborskiej, w ramach
Powiatowego Dnia Sołtysa. (wydarzenie
odwołane).
1) 15 kwietnia 2020 r. – „Tęsknota za
1) 14 kwietnia 2020 r. – publikacja
normalnością”. Zamek Piastowski
na www.zamekpiastowski.pl oraz
zaprosił do udziału w artystycznej akcji w mediach lokalnych i regionalnych
z koronawirusem w tle. Prace wykonane artykułu z serii „Z życia Zamku
w dowolnej technice, np. rysunek,
Piastowskiego w Raciborzu. Czy wiesz,
malarstwo, rzeźba, instalacja,
że...”.
wycinanka, kolaż lub inna dowolna
forma można było składać do końca
kwietnia 2020 r.

1) 15 marca 2020 r. –
w ramach profilaktyki oraz
w celu zmniejszenia ryzyka
rozpowszechniania się
koronawirusa, w trosce
o wspólne zdrowie i
porządek, od poniedziałku
16 marca 2020 r. do
odwołania Zamek
Piastowski w Raciborzu,
Kaplica Zamkowa oraz
Punkt Informacji
Turystycznej zostają
zamknięte dla klientów.

1) 1 kwietnia 2020 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
(od 13.00 do 14.00 przerwa techniczna) oraz
w soboty, niedziele i
święta: 10.00-18.00,
- w okresie
od 1 października do

powstała na bazie
wieloletniego doświadczenia
w dziedzinie rozwoju
osobistego.

Maj

1) Maj 2020 r. –
„Spontaniczne ekspresje” wystawa, czyli Finał VI
Cyklu Warsztatów dla Dzieci
i Młodzieży, które odbywały
się od października 2019 do
lutego 2020 roku. Warsztaty
prowadzone w EVOLUTIO,
wspierające rozwój młodych
ludzi, łączą ruch i ekspresję
manualną. Prowadzone są
autorską metodą
Dance&Image®
(Taniec&Obraz), która
powstała na bazie
wieloletniego doświadczenia
w dziedzinie rozwoju

2) 20 kwietnia 2020 r. – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl oraz
w mediach lokalnych i regionalnych
artykułu z serii „Z życia Zamku
Piastowskiego w Raciborzu.
Czy wiesz, że...”.

1) 3 maja 2020 r. – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl oraz
w mediach lokalnych i regionalnych
artykułu z serii „Z życia Zamku
Piastowskiego w Raciborzu.
Czy wiesz, że...”.

31 marca: od wtorku do
piątku: 9.00-16.00
(od 13.00 do 14.00 przerwa techniczna),
w soboty, niedziele i
święta: 10.00-18.00.
Zwiedzanie Zamku
Piastowskiego odbywa
się co pełną godzinę
z Przewodnikiem. Ostatnie
wejście na Zamek na
godzinę przed
zamknięciem.
2) Kwiecień – Maj 2020 r.
– częściowe odmalowanie
i nowa aranżacja wnętrza
w duchu
„REBRANDINGU”
zamkowego Punktu
Informacji Turystycznej.
1) 5 maja 2020 r. –
zarządzenie wewnętrzne
nr 7/2020 w sprawie
przywrócenia ruchu
turystycznego na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
Od 6 maja 2020 r. otwarcie
do odwołania Punktu
Informacji Turystycznej
i Kaplicy Zamkowej do
zwiedzania na podstawie
rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia
2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku

osobistego.

z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 792).
2) 15 maja 2020 r. –
zarządzenie wewnętrzne
nr 9/2020 w sprawie
dalszego odmrażania ruchu
turystycznego na Zamku
Piastowskim w Raciborzu
od 16 maja 2020 r. do
odwołania otwarcie sal
wystawowych,
zlokalizowanych na Zamku
Piastowskim w Raciborzu,
zgodnie z ustanowionym
regulaminem w dniu
15.05.2020 r.
3) 28 maja 2020 r. –
zarządzenie wewnętrzne
nr 11/2020 w sprawie
dalszego odmrażania ruchu
turystycznego na Zamku
Piastowskim w Raciborzu
od 30 maja 2020 r.
do odwołania, że kaplicę
zamkową i sale
wystawiennicze Zamku
Piastowskiego może
zwiedzać maksymalnie
jednorazowo 50 osób
zgodnie z ustanowionym
regulaminem w dniu
28.05.2020 r.

1) 1 czerwca 2020 r. –
„Tęsknota za normalnością” –
otwarcie nowej wystawy,
która była pokłosiem
artystycznej akcji
z koronawirusem w tle.
2) 30 czerwca 2020 r. –
„Zbiornik
przeciwpowodziowy
Racibórz Dolny na rzece
Odrze w województwie
śląskim (polder)” – wystawa
fotografii z okazji
uroczystego otwarcia
zbiornika
przeciwpowodziowego
Racibórz Dolny.
Czerwiec

1) 1 – 5 czerwca 2020 r. – artyści
Zamkowej Grupy Teatralnej wzięli
udział w akcji „Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom”. To największe
doroczne święto czytelnicze w ramach
trwającej nieprzerwanie od 2001 roku
kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”. W dniach 1 – 5 czerwca cała
Polska czytała dzieciom o zwierzętach!
2) 20 – 21 czerwca 2020 r. – Weekend
Food Trucków, zorganizowany został
przez FT Event a współorganizatorem
był Zamek Piastowski.
3) 24 czerwca 2020 r. – „Wakacje
z duchem na ramieniu” – nagrywanie
materiału do programu telewizyjnego,
który został wyemitowany na antenie
TVP Katowice. Miejsca które
odwiedziła kamera to: sala tortur,
kaplica i dziedziniec.
4) 24 czerwca 2020 r. – nagrywanie
materiału do audycji o Krainie Górnej
Odry (w tym o Zamku Piastowskim),
która została wyemitowana na antenie
Polskiego Radia Katowice SA w lipcu
2020 r.
5) 30 czerwca 2020 r. – „Budowa
zbiornika Racibórz Dolny na tle
inwestycji w ramach POPDOW” –
konferencja zorganizowana z okazji
uroczystego otwarcia zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.
Organizatorem wydarzenia było
Państwowe Gospodarstwo Wodne

1) 13 czerwca 2020 r. – spotkanie
z Izabelą Kloc - Poseł do Parlamentu
Europejskiego.

1) 1 – 9 czerwca 2020 r. –
emisja spotu reklamowego
na antenie Polskiego Radia
Katowice SA,
zachęcającego do
odwiedzenia Zamku
Piastowskiego
w Raciborzu.
2) 27 czerwca 2020 r. –
dawna siedziba Piastów
odkrywa, skrywane
dotychczas swoje
tajemnice. Odwiedzający
mają okazję zapoznać się
z najbardziej tajemniczymi
zakątkami zamku - zajrzeć
do mrocznej krypty,
znajdującej się pod kaplicą
zamkową. Zobaczyć tam
można m. in. narzędzia
tortur, udostępnione dzięki
uprzejmości i
przychylności
raciborskiego
Stowarzyszenia Drengowie
znad Górnej Odry.

Wody Polskie.

Lipiec

1) 14 lipca 2020 r. –
„DYPLOMY 2020” –
wystawa prac dyplomowych,
absolwentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu kierunku
edukacja artystyczna
w zakresie sztuk
plastycznych, prowadzonego

1) 10 lipca 2020 r. – Nauka walki
orężem, biesiada w średniowiecznej
osadzie czy spotkanie z raciborskim
księciem – to zaledwie kilka
z kolejnych przygód, które przeżyli
bohaterowie „Wakacji z duchem na
ramieniu”. W drugim odcinku, Filip
i jego tata pojawili się w Raciborzu
m. in. na Zamku Piastowskim. Była to

1) 18 lipca 2020 r. – „Mindfulness na co
dzień” - Trening pokonywania
codziennych trudności. Warsztat, który
poprowadziła Patrycja Chomiczewska,
certyfikowany trener mentalny Jakuba B.
Bączka, sportowiec, nauczyciel jogi
i pływania.

1) 2 lipca 2020 r. –
bezpłatne badania
mammograficzne,
w ramach programu
profilaktyka raka piersi etap podstawowy na
dziedzińcu Zamku
Piastowskiego.

w Instytucie Architektury.

wyprawa pełna niespodzianek i
zaskakujących zwrotów akcji. Program
został wyemitowany na antenie TVP 3
Katowice.
2) 11 lipca 2020 r. – „Ekstremalne
Zwiedzanie” – w dwóch wejściach o:
18.00 i 18.30 można było zobaczyć
miejsca i historie, do których tylko
nieliczni na co dzień mają dostęp, m. in.
zajrzeć do krypty, piwnicy, jak i poznać
tajemnicę pewnego strychu.

2) 10 lipca 2020 r. –
ogłoszenie o naborze na
wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze
głównego księgowego.
3) 14 lipca 2020 r. –
obrony prac dyplomowych
studentów Edukacji
Artystycznej w Zakresie
Sztuk Plastycznych
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Raciborzu.
4) 15, 16, 17, 22, 23, 24, 30
i 31 lipca 2020 r. – emisja
spotu reklamowego na
antenie Polskiego Radia
Katowice SA,
zachęcającego do
odwiedzenia Zamku
Piastowskiego
w Raciborzu.
5) 23 lipca 2020 r. –
realizacja filmu
dokumentalnego o
zabytkach, obiektach
przyrodniczych oraz
tradycjach i zwyczajach
na terenie Powiatu
Raciborskiego. Jedna ze
scen realizowana była
w kaplicy zamkowej pw.
św. Tomasza Becketa.
W nagraniu wziął udział
pracownik zamkowego

PIT-u.

Sierpień

6) 27 lipca 2020 r. –
informacja o wynikach
naboru na stanowisko
głównego księgowego w
APZRiWPnaZPwR.
1) 25 sierpnia 2020 r. –
1) 4 sierpnia 2020 r. – „Lisbon Beat” – 1) 26 sierpnia 2020 r. – posiedzenie
1) 1, 5, 6, 13, 14, 20, 21
„Tęsknota za normalnością” – projekcja filmu w ramach akcji „Lato
Komisji Budżetu, Gospodarki
i 27 sierpnia 2020 r. –
finisaż artystycznej akcji
z Dokumentem” w ramach X edycji
i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego. emisja spotu reklamowego
z koronawirusem w tle.
MFFD HumanDOC.
na antenie Polskiego Radia
Katowice SA,
2) Sierpień 2020 r. –
2) 8 sierpnia 2020 r. – Kino
zachęcającego do
„DYPLOMY 2020” –
plenerowo-samochodowe na dziedzińcu
odwiedzenia Zamku
wystawa prac dyplomowych, Zamku Piastowskiego w Raciborzu.
Piastowskiego
absolwentów Państwowej
W trakcie wieczoru wyświetlone zostały
w Raciborzu.
Wyższej Szkoły Zawodowej
dwie projekcje:
w Raciborzu kierunku
- „Nauka spadania”;
2) 1 sierpnia 2020 r. –
edukacja artystyczna
- „Przełęcz ocalonych”.
wynajem pomieszczeń
w zakresie sztuk
Organizatorami wydarzenia byli:
Restauracji Zamkowej
plastycznych, prowadzonego Powiat Raciborski, Zamek Piastowski
przez osoby prywatne.
w Instytucie Architektury.
w Raciborzu, Miasto Racibórz oraz
Jay Dee Club & Lounge.
3) 10 sierpnia 2020 r. –
Punkt Informacji
3) 15 sierpnia 2020 r. –
Turystycznej oraz
„Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
pomieszczenia biurowe
– akcja informacyjno-promocyjna,
Agencji Promocji Ziemi
zachęcająca do podjęcia służby
Raciborskiej i Wspierania
wojskowej, zorganizowana przez
Przedsiębiorczości na
Wojkową Komendę Uzupełnień
Zamku Piastowskim w
w Rybniku.
Raciborzu były nieczynne
za sobotę 15 sierpnia 2020
4) 18 sierpnia 2020 r. – „Humanity on
r., gdyż święto wypadło
Trial”, czyli „Próba dla Ludzkości” –
w sobotę w dzień wolny.
projekcja filmu w ramach akcji „Lato
z Dokumentem” w ramach X edycji
4) 17 sierpnia 2020 r. –
MFFD HumanDOC.
spotkanie dotyczące
Śląskiego Systemu

5) 22 – 23 sierpnia 2020 r. –
Ogólnopolskie Mistrzostwa Raciborza
w Scrabble. Organizatorami turnieju
byli: Polska Federacja Scrabble,
Raciborski Klub Scrabble Szkrab oraz
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: Starosta Raciborski - Grzegorz
Swoboda i Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy.
6) 30 sierpnia 2020 r. – „Bieg po
niezależność na 5km”. Organizatorem
wydarzenia była Fundacja Kobieta
Niezależna a partnerami: Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu.
7) 31 sierpnia 2020 r. – „Dni Otwarte
w Krainie Górnej Odry” – Zamek
Piastowski w Raciborzu.
Organizatorami wydarzenia byli:
Związek Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego, Zamek Piastowski w
Raciborzu oraz Stowarzyszenie
Drengowie Znad Górnej Odry.
Dzień otwarty dofinansowano z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego.

Informacji Turystycznej
i procesu zakończenia
trwałości projektu.
Spotkanie odbyło się
w siedzibie Związku
Subregionu Zachodniego
z siedzibą w Rybniku, które
poprowadziła dyrektor
Śląskiej Organizacji
Turystycznej - Agnieszka
Sikorska. W spotkaniu
wziął udział pracownik
Punktu Informacji
Turystycznej na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
5) 24 sierpnia 2020 r. –
ogłoszenie o naborze na
wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze
głównego księgowego.

Wrzesień

1) 8 września 2020 r. –
„Takie moje malowanie ...” –
wernisaż wystawy prac
Janiny Chrapacz-Koloski,
emerytowanej nauczycielki
plastyki w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kuźni
Raciborskiej.

1) 1 września 2020 r. – „Kifaru” –
projekcja filmu w ramach akcji „Lato
z Dokumentem” w ramach X edycji
MFFD HumanDOC.
2) 5 września 2020 r. – „Narodowe
Czytanie 2020” – artyści Zamkowej
Grupy Teatralnej czytali „Balladynę”
Juliusza Słowackiego.

2) 29 września 2020 r. –
„Empiryczna podróż śladami
człowieka” - finisaż wystawy
prac Edyty Reichel,
mieszkanki powiatu
raciborskiego.

3) 12 września 2020 r. – „Koncert
Charytatywny” na rzecz leczenia
i rehabilitacji 11-letniej Pauliny.
Przed publicznością wystąpiły zespoły
Stowarzyszenia „Źródło” oraz gościnnie
Zespół Taneczny „Łężczok” z Zawady
Książęcej. Organizatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie Kultury Ziemi
Raciborskiej „Źródło”, a
współorganizatorem Agencja Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.

1) 4 września 2020 r. – REGATY NA
DESKACH - ODRA SUP CUP odprawa techniczna w domu książęcym
na Zamku Piastowskim.
2) 18 września 2020 r. – „Zapomniane
skarby ziemi. Wielka moc kamieni i
minerałów” – prelekcja Alicji Fichny Kosel, wielkiej pasjonatki i miłośniczki
kamieni i minerałów, a także
kolekcjonerki pozostającej pod stałym
urokiem ich piękna, trwałości,
niepowtarzalności i mocy.
3) 24 września 2020 r. – posiedzenie
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Bezpieczeństwa Rady Powiatu
Raciborskiego na Zamku Piastowskim
w Raciborzu.

1) Wrzesień 2020 r. –
Czerwiec 2021 r. –
przez cały rok szkolny
2020/2021 zamek
organizuje oprowadzanie
po dawnej piastowskiej
siedzibie, połączone
z lekcjami historii.
2) Wrzesień 2020 r. –
emisja spotu reklamowego
na antenie Radia Vanessa
zachęcającego do udziału
w wydarzeniach,
organizowanych na Zamku
Piastowskim Raciborzu.

3) 4 września 2020 r. po rocznej przerwie,
Zamek Piastowski w
4) 26 września 2020 r. – „Sekretne życie Raciborzu ponownie
pszczół” – prelekcja Łukasza Kuschnika - podszedł do tematu
pszczelarza z duszą artysty z
rozwoju ruchu
4) 15 września 2020 r. – Klub
Krzyżanowic, który opowiadał o
turystycznego i złożył
Przyjaciół Biblioteki w Raciborzuzwyczajach pszczół w ramach Kuchni
wniosek o przyznanie
Ostrogu gościł Zamkową Grupę
Społecznej.
dofinansowania na projekt
Teatralną. Aktorzy Zamkowej Grupy
pn. „Wspólna historia
Teatralnej, którzy regularnie odwiedzają
poprzez zabawę” w ramach
bibliotekę przy ul. Bielskiej 12, na
Programu Interreg V-A
początku spotkania opowiedzieli
Republika Czeska – Polska
historię powstania teatru. Aktualnie
w latach 2014-2020.
grupę tworzą głównie seniorzy, którzy
Partnerem Zamku
pod okiem Joanny Kuligi-Leszczyńskiej
Piastowskiego w Raciborzu
mogą rozwijać swoje aktorskie pasje.
jest Zamek w Ostrawie.
Grupa realizuje przede wszystkim
montaże słowno - muzyczne,
4) 9 – 23 września 2020 r.
współpracuje z Midraszowym Teatrem
– w zamkowym Punkcie
Żydowskim. Aktorzy są częstymi
Informacji Turystycznej,

gośćmi raciborskich imprez takich jak:
Senioralia, Potańcówki na Zamku czy
Narodowe Czytanie. Na zakończenie
spotkania w bibliotece, aktorzy dali
popis swoich umiejętności, prezentując
wiersze, anegdoty i krótką scenkę.
5) 16 – 19 września 2020 r. –
Euroregion Silesia w ramach programu
Wspólne Dziedzictwo/Společné
dědictví zorganizował Fam & Press
Tour, a który Biuro Turystyczne
Orinoko – Art & Travel obsługiwało.
Grupa ekspertów branży turystycznej:
touroperatorzy, autorzy przewodników,
przedstawiciele biur podróży, blogerzy i
przewodnicy zwiedzili m. in. Zamek
Piastowski z kaplicą zamkową pw. św.
Tomasza Becketa. Łącznie uczestnicy
odwiedzili 16 miejsc/atrakcji po
polskiej i czeskiej stronie naszego
pogranicza
6) 19 września 2020 r. –
„II Ekstremalne Zwiedzanie” –
w dwóch wejściach o: 16.00 i 17.00
można było zobaczyć miejsca i historie,
do których tylko nieliczni na co dzień
mają dostęp, m. in. zajrzeć do krypty,
piwnicy, jak i poznać tajemnicę
pewnego strychu.
7) 24 września 2020 r. – Wojciech
Kałuża - wicemarszałek województwa
śląskiego, Grzegorz Swoboda - starosta
raciborski i Adam Wawoczny - prezes
Śląskiej Organizacji Turystycznej i
dyrektor Biura Związku Gmin i

czynnym od wtorku do
niedzieli w godzinach
10.00 – 18.00 można było
głosować w II edycji
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego
Województwa Śląskiego za
pośrednictwem mobilnego
punktu głosowania.
5) 10 września 2020 r. –
przekazanie placu budowy
firmie „HRESA” z
Wodzisławia Śląskiego
w związku z budową
przejścia, które połączy
warzelnię Browaru
Zamkowego z dawną
słodownią, będącą obecnie
własnością Zamku
Piastowskiego w
Raciborzu. Inwestycja
umożliwi komunikację z
dziedzińca do warzelni
Browaru Zamkowego.
6) 11 września 2020 r. –
informacja o wynikach
naboru na stanowisko
głównego księgowego w
APZRiWPnaZPwR.
7) 12 września 2020 r. –
wynajem pomieszczeń
Restauracji Zamkowej
przez osoby prywatne.

Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w
Rybniku zwiedzili kaplicę, dom
książęcy, budynek bramny oraz
budynek słodowni, wchodzących
w skład Zamku Piastowskiego w
Raciborzu.

8) 17 września 2020 r. –
na stronie internetowej
www.zamekpiastowski.pl
oraz Facebooku pojawiło
się ogłoszenie, że Zamek
Piastowski w Raciborzu
poszukuje chętnych do
pracy w Punkcie Informacji
Turystycznej.

8) 26 września 2020 r. – Kuchnia
Społeczna w odsłonie wegańsko wegetariańskiej. Była to okazja by
spróbować dań kuchni roślinnej, bądź
też przeprowadzić długo odkładany
eksperyment kulinarny z wege daniem.

9) 19 września 2020 r. –
„Uroki Południa” –
reklama zachęcająca do
skorzystania z oferty jaką
przygotował dla
potencjalnych klientów
Zamek Piastowski w
Raciborzu. Ogłoszenie
znalazło się w dziennikach
należących do Polska Press
(m. in. Dziennik Zachodni)
na terenie całego kraju.
Ogłoszenie pojawiło się
również w Internecie.

9) 26 września 2020 r. – koncert
„Helaine Vis”, 24-letniej wokalistki
i autorki tekstów w ramach Kuchni
Społecznej.
10) 27 września 2020 r. – „Terra
Incognita”. W kaplicy zamkowej pw.
św. Tomasza Becketa, w ramach cyklu
Musica Cantuaris wystąpiła „Capella
Cracoviensis”. Dyrygowali: Jan Tomasz
Adamus oraz Andreas Arend.

Październik

1) 2 października 2020 r. –
„Poza horyzontem” –
wernisaż wystawy malarstwa
raciborzanki Marii
Kucharskiej. Obrazy, które
były prezentowane na

1) 2 października 2020 r. – „Poza
horyzontem” – wernisaż wystawy
malarstwa raciborzanki Marii
Kucharskiej, uświetniła oprawa
muzyczna, pod kierownictwem Anny
Dawidów.

1) 3 października 2020 r. –
„Porozmawiajmy o autyzmie” konferencja szkoleniowo - naukowa.
Gośćmi specjalnymi, a zarazem
prowadzącymi konferencję byli
członkowie fundacji „Autism TEAM”

10) 23 – 24 września 2020
r. – studentka administracji
z niemieckiego powiatu
Märkischer Kreis na
praktykach w zamkowym
Punkcie Informacji
Turystycznej.
1) 1 października 2020 r.
– zamek przechodzi na czas
zimowy. Punkt Informacji
Turystycznej i zamek wraz
z kaplicą zamkową czynny
od 1 października do

wystawie namalowane są
tradycyjnymi technikami
malarskimi (akryl i olej).
2) 3 października 2020 r. –
„Autyzm – wiem i
rozumiem” – pokonkursowa
wystawa prac z II edycji
konkursu plastycznego,
organizowanego dla uczniów
szkół podstawowych.
3) 6 października 2020 r. „Dyplomy 2020” – wernisaż
wystawy prac dyplomowych,
z dziedzin takich jak:
fotografia cyfrowa, grafika
komputerowa czy rysunek
ołówkiem. Zobaczyć można
było prace uczniów absolwentów Liceum Sztuk
Plastycznych, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w
Raciborzu.
4) 10 października 2020 r. –
„Zdobywamy szczyty
zaliczane do Korony Gór
Polskich z PTTK Racibórz” –
otwarcie wystawy fotografii
w ramach XLV
Międzywyprawowego
posiedzenia Loży
Zdobywców Korony Gór
Polski.

2) 3 – 4 października 2020 r. –
Festiwal Burgerów w Raciborzu.
3) 3 października 2020 r. –
„Porozmawiajmy o autyzmie” konferencja szkoleniowo - naukowa.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy oraz Starosta
Raciborski - Grzegorz Swoboda.
Gośćmi specjalnymi, a zarazem
prowadzącymi konferencję będą
członkowie fundacji „Autism TEAM”
oraz Inicjatywy Obywatelskiej
„Chcemy całego życia !”: Agnieszka
Warszawa, Sylwia Mądra, Jan
Gawroński oraz dr Michał T. Handzel
OSPPE.
4) 10 października 2020 r. –
XLV Międzywyprawowe posiedzenie
Loży Zdobywców Korony Gór Polski.
Podsumowanie na Zamku Piastowskim.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: Starosta Raciborski - Grzegorz
Swoboda oraz Prezydent Miasta
Racibórz - Dariusz Polowy.
5) 17 października 2020 r. –
„III Ekstremalne Zwiedzanie” –
w dwóch wejściach o: 16.00 i 17.00
można było zobaczyć miejsca i historie,
do których tylko nieliczni na co dzień
mają dostęp, m. in. zajrzeć do krypty,
piwnicy, jak i poznać tajemnicę
pewnego strychu.

oraz Inicjatywy Obywatelskiej „Chcemy
całego życia!”: Agnieszka Warszawa,
Sylwia Mądra, Jan Gawroński oraz dr
Michał T. Handzel OSPPE. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęli:
Prezydent Miasta Racibórz - Dariusz
Polowy oraz Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda.
2) 8 października 2020 r. – „Naturalne
wspomaganie odporności” – prelekcja
Beaty Nowak. W trakcie spotkania była
możliwość zadawania pytań, na które
autorka wykładu z przyjemnością
odpowiadała. Ponadto udzieliła zebranym
niezbędnych wskazówek, podzieliła się
swoją wiedzą i doświadczeniem.
3) 9 października 2020 r. – „Państwowa
ziemia dla Rolników!” – spotkanie
informacyjne dla rolników ziemi
raciborskiej w sprawie perspektywy
zagospodarowania ziemi Skarbu Państwa
w roku 2023. Spotkanie poprowadził
Łukasz Mura - radny Powiatu
Raciborskiego w latach 2018 - 2023.

31marca od wtorku do
piątku od 9.00 do 16.00, a
weekendy i święta od 10.00
do 18.00.
2) 10 października 2020 r.
– wynajem pomieszczeń
Restauracji Zamkowej
przez osoby prywatne.
3) 27 października 2020 r.
– ogłoszenie o naborze na
wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze
głównego księgowego.

6) 22 października 2020 r. – „Koncert
Jesienny” – w dawnej siedzibie Piastów
wystąpili uczniowie Raciborskiego
Ogniska Muzycznego. Organizatorami
wydarzenia byli: Raciborskie Ognisko
Muzyczne oraz Agencja Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
7) 24 października 2020 r. –
„MAKRAMA. KROK PO KROKU” warsztaty z tworzenia makramy, w
trakcie których uczestnicy stworzyli
prawdziwe dzieła sztuki za pomocą
jedynie sznurka i rąk. Zajęcia
poprowadził Grzegorz Witek.

Listopad

8) 24 października 2020 r. – Kino
plenerowo-samochodowe na dziedzińcu
Zamku Piastowskiego w Raciborzu.
W trakcie wieczoru wyświetlone zostały
dwie projekcje:
- „Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów”;
- „Wciąż ją kocham”.
Organizatorami wydarzenia byli:
Powiat Raciborski, Zamek Piastowski
w Raciborzu, Miasto Racibórz oraz
Jay Dee Club & Lounge.
1) Listopad 2020 r. 1) 7 – 8 listopada 2020 r. – Zlot Food
„Dyplomy 2020” – wystawa
Trucków w Raciborzu. Zakończenie
prac dyplomowych, z
sezonu z FT Event (wydarzenie zostało
dziedzin takich jak: fotografia przesunięte na inny termin).
cyfrowa, grafika
komputerowa czy rysunek
2) 14 listopada 2020 r. – wystosowanie
ołówkiem. Zobaczyć można
zaproszenia za pomocą mediów
było prace uczniów lokalnych i regionalnych do
absolwentów Liceum Sztuk
mieszkańców i gości na spacer po

1) 12 listopada 2020 r. – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl oraz
w mediach lokalnych i regionalnych
artykułu z serii „Z życia Zamku
Piastowskiego w Raciborzu. Czy wiesz,
że...”.
2) 17 listopada 2020 r. – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl oraz

1) 5 listopada 2020 r. –
w ramach profilaktyki oraz
w celu zmniejszenia ryzyka
rozpowszechniania się
koronawirusa, w trosce o
wspólne zdrowie i
porządek, od soboty
7 listopada do niedzieli 29
listopada 2020 r. Zamek

Plastycznych, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w
Raciborzu.
2) Listopad 2020 r. –
„Poza horyzontem” –
wystawa malarstwa
raciborzanki Marii
Kucharskiej. Obrazy, które
były prezentowane na
wystawie namalowane są
tradycyjnymi technikami
malarskimi (akryl i olej).

zamkowym dziedzińcu oraz po pamiątki w mediach lokalnych i regionalnych
do Punktu Informacji Turystycznej.
artykułu z serii „Z życia Zamku
Piastowskiego w Raciborzu. Czy wiesz,
3) 14 listopada 2020 r. –
że...”.
„IV Ekstremalne Zwiedzanie” –
3) 24 listopada 2020 r. – publikacja
w dwóch wejściach o: 16.00 i 17.00
można było zobaczyć miejsca i historie, na www.zamekpiastowski.pl oraz
w mediach lokalnych i regionalnych
do których tylko nieliczni na co dzień
artykułu z serii „Z życia Zamku
mają dostęp, m. in. zajrzeć do krypty,
Piastowskiego w Raciborzu. Czy wiesz,
piwnicy, jak i poznać tajemnicę
że...”.
pewnego strychu. (wydarzenie zostało
odwołane)
4) 30 listopada 2020 r. – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl oraz
4) 14 listopada 2020 r. – „Warsztaty
w mediach lokalnych i regionalnych
w duchu Mindfulness. Wpływ kondycji
artykułu z serii „Z życia Zamku
psychicznej na zdrowie fizyczne” –
Piastowskiego w Raciborzu. Czy wiesz,
zajęcia poprowadziła Patrycja
że...”.
Chomiczewska, certyfikowany trener
mentalny Jakuba B. Bączka,
sportowiec, nauczyciel jogi i pływania.
(wydarzenie zostało odwołane)
5) 19 listopada 2020 r. – „Czułe
sploty” – warsztaty z szydełkowania.
Zajęcia poprowadziła Zuzanna
Tomaszewska. (wydarzenie zostało
odwołane)

Piastowski w Raciborzu
oraz Kaplica Zamkowa
zostają zamknięte dla
zwiedzających. Punkt
Informacji Turystycznej
oraz dziedziniec były
czynne jak dotychczas:
wtorek - piątek: 9.00 –
16.00, a w soboty, niedziele
i święta: 10.00 - 18.00.
2) 7 listopada 2020 r. –
na
www.zamekpiastowski.pl
oraz w mediach lokalnych
i regionalnych pojawiła się
informacja: „Elementy
identyfikacji wizualnej
i promocji Zamku
Piastowskiego w
Raciborzu. Przygotowania
do wdrożenia nowego
zamkowego logo”.
3) 10 listopada 2020 r. –
informacja o wynikach
naboru na stanowisko
głównego księgowego w
APZRiWPnaZPwR.
4) 11 listopada 2020 r. –
z okazji Narodowego
Święta Niepodległości,
Zamek Piastowski i Punkt
Informacji Turystycznej
były nieczynne dla
zwiedzających.

5) 13 listopada 2020 r. –
dzięki współpracy
Starostwa Powiatowego
w Raciborzu - Referat
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa oraz Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
w piątkowe przedpołudnie
na teren Zamku
Piastowskiego w Raciborzu
dotarło 500 sztuk
chryzantem. Dawna
siedziba Piastów została
pięknie udekorowana
kwiatami.
6) 22 listopada 2020 r. modele dawnych okrętów
żaglowych, wykonane
przez raciborzanina
Wolfganga Beracza, które
można oglądać w domu
książęcym na Zamku
Piastowskim na antenie
TVP Katowice
w programie
„Aktualności”.
7) 23 listopada 2020 r. –
oględziny organów
z kaplicy zamkowej pw.
św. Tomasza Becketa przez
organmistrza gliwickiego Macieja Tomaszewskiego,
wraz z pracownikami
Zamku Piastowskiego w
Raciborzu, w związku z

zamiarem napisania
projektu koncepcyjnego w
sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich i prac
restauratorskich a następnie
złożenia wniosku do
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
w celu pozyskania
dofinansowania na
realizację tego
przedsięwzięcia.
8) 23 listopada 2020 r. –
złożenie wniosku do
Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w
Raciborzu – Tomasza
Głowackiego – Kancelaria
Komornicza w Raciborzu,
o wszczęcie postępowania
egzekucyjnego przeciwko
„Restauracje przy
kominku” Sp. z o.o., ul.
Gliwicka 8, 47-400
Racibórz.
9) 23 listopada 2020 r. –
modele dawnych okrętów
żaglowych, wykonane
przez raciborzanina
Wolfganga Beracza, które
można oglądać w domu
książęcym na Zamku
Piastowskim na antenie
TVP 1 w programie
„Teleexpress”.

10) 25 listopada 2020 r. –
zakończenie przyjmowania
ofert na wykonanie
projektu dla zadania pn.
„Wykonanie projektu
przebudowy pomieszczeń
restauracji zlokalizowanej
w piwnicy Domu
Książęcego Zamku
Piastowskiego w
Raciborzu”.
11) 28 listopada 2020 r. –
od soboty 28 listopada do
niedzieli 27 grudnia 2020 r.
Dom Książęcy i Kaplica
Zamku Piastowskiego w
Raciborzu, na podstawie
zarządzenia wewnętrznego
nr 33/2020 Dyrektora
APZiWP na Zamku
Piastowskim w Raciborzu z
dnia 26 listopada 2020 r.
oraz na podstawie
rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26
listopada 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2091) w
sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem
stanu epidemii, na
podstawie art.46a iart.46b
pkt1–6 i8–12 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i

Grudzień

1) 7 grudnia 2020 r. –
„Dyplomy 2020 – część 1” – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl
oraz w mediach lokalnych i
regionalnych krótkich filmików,
opowiadających o wystawie prac
dyplomowych, z dziedzin takich jak:
fotografia cyfrowa, grafika
komputerowa czy rysunek ołówkiem.
Zobaczyć można było prace uczniów absolwentów Liceum Sztuk
Plastycznych, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu. W rolę przewodnika po
wystawie wcielił się Dariusz Nowak –
współpracownik Zamku Piastowskiego.
2) 11 grudnia 2020 r. –
„Dyplomy 2020 – część 2” – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl
oraz w mediach lokalnych i
regionalnych krótkich filmików,
opowiadających o wystawie prac
dyplomowych, z dziedzin takich jak:
fotografia cyfrowa, grafika
komputerowa czy rysunek ołówkiem.
Zobaczyć można było prace uczniów absolwentów Liceum Sztuk
Plastycznych, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu. W rolę przewodnika po
wystawie wcielił się Dariusz Nowak –

1) 2 grudnia 2020 r. – „Wieczór autorski
z Ewą Kassalą” – autorką jedynej na
świecie trylogii o królowych
starożytnego Egiptu. Wydarzeniu
towarzyszył pokaz kolekcji ubrań marki
„Five Foule”, inspirowanych powieścią.
(wydarzenie zostało odwołane)

chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z2020r. poz.1845)
(https://dziennikustaw.gov.
pl/D2020000209101.pdf)
pozostają zamknięte dla
zwiedzających.
1) Grudzień 2020 r. –
malowanie gabinetu w
budynku bramnym i sal
wystawowych
(3 pomieszczenia) w domu
książęcym na Zamku
Piastowskim.
2) 10 grudnia 2020 r. –
projekt nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/
0002589 pt. „Wspólna
historia poprzez zabawę”
został zatwierdzony do
dofinansowania przez
Euroregionalny Komitet
Sterujący Funduszu
Mikroprojektów 2014-2020
w Euroregionie Silesia w
ramach Programu
INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska.
3) 21 grudnia 2020 r. –
marszałek województwa
śląskiego - Jakub
Chełstowski,
wicemarszałek
województwa śląskiego Wojciech Kałuża oraz
Adam Wawoczny - prezes
Śląskiej Organizacji

współpracownik Zamku Piastowskiego.
3) 17 grudnia 2020 r. –
„Dyplomy 2020 – część 3” – publikacja
na www.zamekpiastowski.pl
oraz w mediach lokalnych i
regionalnych krótkich filmików,
opowiadających o wystawie prac
dyplomowych, z dziedzin takich jak:
fotografia cyfrowa, grafika
komputerowa czy rysunek ołówkiem.
Zobaczyć można było prace uczniów absolwentów Liceum Sztuk
Plastycznych, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu. W rolę przewodnika po
wystawie wcielił się Dariusz Nowak –
współpracownik Zamku Piastowskiego.
4) 30 grudnia 2020 r. – kampania
reklamowa Zamku Piastowskiego
w Social Media na Facebooku.
5) Grudzień 2020 r. – życzenia
świąteczno-noworoczne dla
mieszkańców powiatu raciborskiego
od dyrekcji i pracowników Zamku
Piastowskiego emitowane na antenie
Radia Vanessa z Raciborza.

Turystycznej i dyrektor
Biura Związku Gmin i
Powiatów Subregionu
Zachodniego
Województwa Śląskiego z
siedzibą w Rybniku, w
towarzystwie starosty
raciborskiego - Grzegorza
Swobody złożyli roboczą
wizytę na Zamku
Piastowskim. Goście
zwiedzili z przewodnikiem
dziedziniec oraz kaplicę
zamkową.
4) 22 grudnia 2020 r. –
Wigilia Firmowa dla
pracowników i
współpracowników
Agencji Promocji Ziemi
Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w
Raciborzu.
5) 28 grudnia 2020 r. –
od poniedziałku 28 grudnia
2020 r. do 17 stycznia
2021 r. Dom Książęcy
i Kaplica Zamku
Piastowskiego
w Raciborzu, na podstawie
zarządzenia wewnętrznego
nr 37/2020 Dyrektora
APZiWP na Zamku
Piastowskim w Raciborzu
z dnia 18 grudnia 2020 r.
oraz na podstawie

rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 17
grudnia 2020 r.
(https://www.gov.pl/web/k
oronawirus/przedluzamyetap-odpowiedzialnosci-iwprowadzamy-dodatkoweograniczenia) w sprawie
ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z
wystąpieniem stanu
epidemii, na podstawie
art.46a iart.46b pkt1–6 i8–
12 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z2020r. poz.1845)
nadal pozostają zamknięte
dla zwiedzających.
6) 31 grudnia 2020 r. –
przekazanie kluczy
zakończonej budowy
przejścia, które połączyło
warzelnię Browaru
Zamkowego z dawną
słodownią, będącą obecnie
własnością Zamku
Piastowskiego
w Raciborzu. Inwestycja
umożliwia komunikację
z dziedzińca do warzelni
Browaru Zamkowego.
Prace budowlane
wykonywała firma
„HRESA” z Wodzisławia

Śląskiego
7) Styczeń – Grudzień
2020 r. – wprowadzenie do
sprzedaży w zamkowym
Punkcie Informacji
Turystycznej nowych
materiałów promocyjnych,
takich jak: kubek, smycz,
magnesy, torba bawełniana,
biodrówka i kapliczki
ceramiczne w duchu
„REBRANDINGU”.
8) Styczeń – Grudzień
2020 r. – zmiana i
aranżacja wystaw stałych
w domu książęcym Zamku
Piastowskiego.

