Sprawozdanie z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 2012 r.
Wystawy/Wernisaże

Styczeń

Luty

1) 24 stycznia 2012 r. –
wernisaż prac rysunkowych i
malarskich wychowanków
Młodzieżowego Domu
Kultury w Raciborzu koła
RYSUNKU I MALARSTWA
STUDYJNEGO oraz
uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej przy
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raciborzu.
1) 4 lutego 2012 r. –
wystawa „Komnata strachu”,
czyli repliki narzędzi tortur
sprowadzone z grodu w
Byczynie.
2) 18 lutego 2012 r. –
wystawa „Świat kobiety”,
eksponaty, udostępnione
przez Zbigniewa Woźniaka,
właściciela pałacu w
Wojnowicach.

Koncerty/Imprezy/Wydarzenia Szkolenia/Prelekcje/Konferencje
1) 29 stycznia 2012 r. – IV Gala
Kultury, czyli coroczne nagrody w
dziedzinie kultury – Mieszko AD
2011.

1) 17 lutego 2012 r. – Ks. bp Andrzej
Czaja, ordynariusz opolski gościł na
Zamku.
2) 28 lutego 2012 r. – podpisanie
porozumienia dotyczącego drogi
regionalnej Racibórz-RybnikPszczyna.

Inne
1) 12 stycznia 2012 r. –
Zamek wzbogacił się o nowe
eksponaty: kobiecy strój
mieszczański oraz zbroję sir
George Clifforda.

1) 24 lutego 2012 r. – odbyło się forum
medyczne, podczas którego pokazano
sztuczne serce.

1) 13 lutego 2012 r. – nowe
eksponaty na Zamku: Skarby
ziemi raciborskiej, czyli
pamiątki związane z
Raciborzem i powiatem
raciborskim.
2) 23 lutego 2012 r. – pięć
kamiennych kul,
znalezionych w 2009 roku
podczas odbudowy budynku
bramnego, można oglądać w
domu książęcym.
3) 28 lutego 2012 r. – zbiory
wzbogaciły się o karabelę
oraz kałkan.

1) 29 marca 2012 r. –
uroczysty wernisaż fotografii
Barbary Kowalskiej –
miłośniczki fotografii,
dalekich podróży i
żeglarstwa.

Marzec

2) 23 marca 2012 r. – uroczystość
wręczenia dyplomów UEFA B
absolwentom kursu zorganizowanego
przez Śląski Związek Piłki Nożnej
Podokręg w Raciborzu.

2) 30 marca 2012 r. –
wernisaż fotografii
katowiczanina Roberta Słomy 3) 26 – 27 marca 2012 r. –
pt. „Zaułki życia…”.
XI Raciborskie Targi Edukacyjne dla
uczniów i nauczycieli.

1) 4 kwietnia 2012 r. –
unikalne modele dawnych
okrętów żaglowych,
wykonane przez
raciborzanina Wolfganga
Beracza, można oglądać w
domu książęcym.

Kwiecień

1) 16 marca 2012 r. – podsumowanie
VII edycji Konkursu Pantofelek 2011.

4) 30 marca 2012 r. – odbyło się
coroczne zebranie Terenowego Koła
Hodowców Koni Racibórz.
1) 19 kwietnia 2012 r. – uroczyste
posiedzenie senatu i konwentu z okazji
10-lecia raciborskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej.

1) 6 marca 2012 r. – zorganizowano
spotkanie informacyjno – promocyjne
dotyczące VIII kampanii przyjmowania
wniosków obszarowych, ONW i
rolnośrodowiskowych.
2) 28 marca 2012 r. – Projekt pt.
„Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin”
realizowany przez Starostwo Powiatowe
w Raciborzu oraz Dom Współpracy
Polsko - Niemieckiej z siedzibą w
Gliwicach.

1) 20 kwietnia 2012 r. – konferencja pt.
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne w
Nowej Perspektywie Finansowej
Funduszy Europejskich 2014-2020”.
2) 28 kwietnia 2012 r. – wykład dr hab.
Piotra Olendra pt. „Historia okrętów
wojennych okresu „żagla”
(XVI-XVIII w.)”.

1) 14 marca 2012 r. –
powstaje zamkowa kolekcja
historii naturalnej.
2) 14 marca 2012 r. – model
raciborskiego Zamku został
umieszczony w Google
Earth.

1) 20 kwietnia 2012 r. –
Zamkowy Antykwariat
Naukowy, czyli nowe
ekspozycje: przyrodnicze,
techniczne oraz
kryminalistyczne.

Maj

1) 19 maja 2012 r. – można
już oglądać eksponaty
poświęcone historii
raciborskiego bractwa
kurkowego.

1) 11 maja 2012 r. – finał konkursu
„Zielone Tu i teraz”. Organizatorami
konkursu byli: Młodzieżowy Dom
Kultury i Starostwo Powiatowe w
Raciborzu.

2) 29 maja 2012 r. – otwarto
wystawę „Nieznany
modernizm. Architektura
Górnego Śląska w okresie
międzywojennym”.

2) 12 maja 2012 r. – Festiwal
Planszowych Gier Logicznych i
Układanek.
3) 19 maja 2012 r. – Raciborski Klub
Krótkofalowców SP9KJU wziął udział
w zawodach zamkowych.
4) 20 maja 2012 r. – można było
obejrzeć pełnometrażowy film
dokumentalny, opowiadający o ponad
stuletniej historii kina w Raciborzu, z
dziejami kina Bałtyk na czele.
5) 28 maja 2012 r. – wręczono Filary
Ziemi Raciborskiej, nagrody dla
biznesu i społeczników, przyznawane
przez Raciborską Izbę Gospodarczą
oraz samorząd miejski i powiatowy.

1) 22 maja 2012 r. – Projekt pt.
„Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin”
realizowany przez Starostwo Powiatowe
w Raciborzu oraz Dom Współpracy
Polsko - Niemieckiej z siedzibą w
Gliwicach.

1) 2 czerwca 2012 r. –
wernisaż fotografii
raciborzanina Marcina
Rychłego zatytułowany
„Cinematic”.
2) 20 czerwca 2012 r. –
wernisaż wystawy „Śląskie
Sherwood”. Ekspozycja
poświęcona gospodarce leśnej
i łowieckiej została
zorganizowana dzięki
przychylności Lasów
Państwowych i Nadleśnictwa
Rudy Raciborskie.

Czerwiec

1) 16 – 17 czerwca 2012 r. – XII
Festiwal Śląsk Kraina Wielu Kultur
2) 19 czerwca 2012 r. –
podsumowano akcję „Bezpieczny
Rowerzysta” (Powiatowa Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku).
3) 22 czerwca 2012 r. – oficjalne
otwarcie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego Bramy Morawskiej na
Zamku Piastowskim w Raciborzu.
4) 28 czerwca 2012 r. – koncert
laureatów I Festiwalu Piosenki
Europejskiej. Organizatorami
Festiwalu był Młodzieżowy Dom
Kultury w Raciborzu i Stredisko
Volneho Czasu w Opawie.
5) 29 czerwca 2012 r. – o godz. 20.00
rozpoczęła się Noc z Duchami.
6) 30 czerwca 2012 r. – Zamkowy
Jarmark Rzeczy Różnych „Na
Bursztynowym Szlaku” oraz warzenie
piwa.

1) 5 czerwca 2012 r. – z raciborzanami
spotkał się Michał Smolorz, ceniony a
zarazem kontrowersyjny felietonista
katowickiego dodatku do Gazety
Wyborczej oraz Dziennika
Zachodniego, specjalizujący się w
problematyce śląskiej.
2) 12 czerwca 2012 r. – Projekt pt.
„Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin”
realizowany przez Starostwo Powiatowe
w Raciborzu oraz Dom Współpracy
Polsko - Niemieckiej z siedzibą w
Gliwicach.

1) 11 lipca 2012 r. – „Ślady”
– wernisaż wystawy
malarstwa i rysunku Soni i
Ireneusza Botorów.

1) 6 lipca 2012 r. – odbyły się obrony
prac dyplomowych studentów
Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
2) 10 lipca 2012 r. – „Dzień z
Drengami”, czyli piknik
zorganizowany w ramach akcji Lato w
Mieście 2012.
3) 15 lipca 2012 r. – wojewódzkie
obchody Święta Policji z udziałem
komendanta głównego, nadinsp.
Marka Działoszyńskiego, wojewody
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka a
także władz samorządowych.

Lipiec

4) 19 lipca 2012 r. – doszło do
uroczystego podpisania współpracy
pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Raciborzu a
Uniwersytetem Śląskim w Opawie.

1) 12 lipca 2012 r. „Słownik polskoeuropejski” to cykl
programów, w trakcie
których eksperci w
dziedzinie językoznawstwa,
funduszy unijnych i
dziennikarze zastanowią się,
jak uprościć albo zastąpić
pewne pojęcia używane w
żargonie urzędniczym. 13.
odcinek cyklu zrealizowano
na Zamku Piastowskim w
Raciborzu. Wyemitowała go
TVP Katowice.

1) 2 - 31 sierpnia 2012 r. – akcja
Zamkowy Zuch 2012.
2) 11 sierpnia 2012 r. – letni koncert
pt. „PIOSENKI NA ZAMKU
CZAR...” w wykonaniu
wychowanków Młodzieżowego Domu
Kultury w Raciborzu.

Sierpień

3) 14 sierpnia 2012 r. – na dziedzińcu
dyżur miał Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w
Katowicach, działający w ramach sieci
koordynowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, który
realizował wakacyjną akcję promocji
atrakcji turystycznych województwa
śląskiego, dofinansowanych z
Funduszy Europejskich.
4) 17 sierpnia 2012 r. – Zamek
odwiedził niecodzienny gość - książę
Mieszko I Laskonogi, twórca księstwa
opolsko-raciborskiego. Relację z tego
wydarzenia można było obejrzeć w
TVP Katowice.
5) 31 sierpnia 2012 r. – Zamkowa
Noc Czerwonego Kura.

1) 14 sierpnia 2012 r. – na dziedzińcu
dyżur miał Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Katowicach,
działający w ramach sieci
koordynowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, który
realizował wakacyjną akcję promocji
atrakcji turystycznych województwa
śląskiego, dofinansowanych z Funduszy
Europejskich.
2) 17 sierpnia 2012 r. – odbyło się
drugie z cyklu promocyjnych spotkań z
dziennikarzami i beneficjentami
poświęcone prezentacji projektów
dofinansowanych ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013.

1) 15 września 2012 r.
wernisaż „Pejzaże” Anny
Wawrykowicz-Żakowicz
2) 23 września 2012 r. –
wernisaż pleneru malarskiego
p.n. „Sławne budowle
świata”.
3) 18 września 2012 r. –
wernisaż fotografii
raciborzanina Janusza
Mendyka, zdobywcy
ośmiotysięczników.

Wrzesień

1) 6 września 2012 r. – odbył się
Festiwal Sine Dictu, który był
podsumowaniem projektu „Live Talk
Sign! Żyj Rozmawiaj Migaj!”
prowadzonego przez Nieformalną
Grupę Młodzieży Homo Civilis.
Głównym celem projektu była
integracja jego uczestników i
przełamywanie barier wśród osób
niesłyszących i słabosłyszących w
regionie.
2) 9 września 2012 r. – dzieci i
młodzież z Młodzieżowego Domu
Kultury w Raciborzu pożegnali lato.
3) 11 września 2012r. – odbyło się
spotkanie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Dobro Ojczyzny,
które stanowiło podsumowanie
trzyletniej działalności tej organizacji.
4) 16 września 2012 r. –
podsumowano trzydniowe zawody
modelarskie 3 Pucharów Świata i 3
Pucharów Polski F1E, zorganizowane
przez Federację Sportu Modelarstwa
Lotniczego Ukrainy (FAMSU) oraz
Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy
Lotniczych (GSML).
5) 21 - 22 września 2012 r. – XXI
Festiwal Piosenki Religijnej
Spotkałem Pana 2012.
6) 28 września 2012 r. – na Zamek
przybyli uczestnicy 47. Rajdu
Szlakiem Husarii.

1) 2 września 2012 r. –
najnowszy numer magazynu
„Silesia Region” – Biuletyn
Informacyjny Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego w
dużej mierze poświęcony jest
raciborskiemu Zamkowi
Piastowskiemu.

1) 9 października 2012 r. –
wernisaż prac uczniów
Liceum Plastycznego przy
Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w
Raciborzu.

1) 25 - 26 października 2012 r. –
V Raciborskie Dni Nauki i Techniki.
2) 25 października 2012 r. –
promocja II wydania książki pt.
„Dzieje ziemi raciborskiej” autorstwa
raciborskiego historyka dr Norberta
Miki.
3) 27 października 2012 r. –
uroczyste zakończenie Regionalnych
Dni Olimpijczyka pod hasłem
„Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”, organizowanych
przez Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół w Raciborzu.

Październik

1) 18 października 2012 r. – szkolenie
nt. Możliwości uzyskania wsparcia na
realizację polsko-czeskich projektów w
ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz
Mikroprojektów POWT RCZ – RP
2007 – 2013.
2) 19 października 2012 r. – szkolenie
pt. „Edukacja ekologiczna w
gospodarstwie rolnym, w tym nowe
techniki sprzedaży”.
3) 23 października 2012 r. – Projekt pt.
„Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin”
realizowany przez Starostwo Powiatowe
w Raciborzu oraz Dom Współpracy
Polsko - Niemieckiej z siedzibą w
Gliwicach.
4) 24 października 2012 r. –
konferencja poświęcona realizacji
projektu pt. „E-przedsiębiorczość na
Ziemi Raciborskiej” i prezentacja
portalu www.przedsiebiorczyzamek.pl.
5) 24 października 2012 r. –
posiedzenie Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Współpracy
z Zagranicą Rady Powiatu
Raciborskiego poświęcone analizie
tendencji demograficznych na Śląsku ze
szczególnym uwzględnieniem powiatu
raciborskiego z udziałem prof. dra hab.
Romualda Jończego, kierownika
Katedry Ekonomii i Badań nad
Rozwojem Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.

1) 18 października 2012 r. –
zamkowa kolekcja
wzbogaciła się o śląskie
stroje.

1) 8 listopada 2012 r. –
„Straszki Śląskie” – nowa
wystawa prac, które powstały
w ramach III edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
Malarskiego,
zorganizowanego przez
Miejski Dom Kultury
Południe w Katowicach.
2) 13 listopada 2012 r. –
wernisaż Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu.
Wystawa przedstawiała prace
uczniów klas I – IV,
kształcących się w zawodzie
technik organizacji reklamy.

Listopad

3) 20 listopada 2012 r. –
wernisaż wystawy malarstwa
Jana Michała Stuchlego „W
krainie kolorów”.
4) 27 listopada 2012 r. –
wernisaż autorskich fotografii
raciborzanki Wiesławy
Hołyńskiej,
przedstawiających rezerwat
przyrody Łężczok.

1) 3 – 4 listopada 2012 r. –
IX Raciborski Festiwal Podróżniczy
Wiatraki 2012.
2) 18 listopada 2012 r. – koncert pt.
„Piosenki na zamku czar...Jesień” w
wykonaniu wychowanków MDK w
Raciborzu.
3) 21 listopada 2012 r. – piętnastu
raciborskich lekarzy odebrało
okolicznościowe adresy i
podziękowania za dotychczasową
pracę i zasługi dla medycyny.

1) 6 listopada 2012 r. – Projekt pt.
„Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin”
realizowany przez Starostwo Powiatowe
w Raciborzu oraz Dom Współpracy
Polsko - Niemieckiej z siedzibą w
Gliwicach.
2) 9 listopada 2012 r. – odbyła się
debata o młodzieży „Zostanę w
powiecie raciborskim pod warunkiem,
że...”(Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Współpracy
z Zagranicą Rady Powiatu
Raciborskiego).
3) 23 listopada 2012 r. – odbyło się
seminarium poświęcone obligacjom,
jako sposobowi finansowania inwestycji
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
4) 28 listopada 2012 r. – odbyła się
lekcja nt. działalności samorządu
powiatowego. Z uczniami Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w
Raciborzu spotkał się starosta raciborski
Adam Hajduk.

1) 17 listopada 2012 r. –
Zamek został ujęty w 3.
edycji cyklu „Śląsk Na
Poziomie”, organizowanym
przez Muzeum Śląskie w
Katowicach. Celem spotkań
jest przybliżenie
Górnoślązakom historii i
sztuki naszego regionu.

1) 8 grudnia 2012 r. –
wernisaż nowej wystawy
„PRL od kuchni – starszym
ku przypomnieniu, młodszym
ku nauce”, którą przygotował
raciborski Domgos.

Grudzień

1) 2 grudnia 2012 r. – I Zamkowe
Spotkanie Odkrywców Tajemnic.
2) 6 grudnia 2012 r. – „Tradycje i
zwyczaje związane ze Świętami
Bożego Narodzenia”, przedsięwzięcie
odbyło się w ramach projektu
Możemy przekraczać granice –
Kultura bez G-hranic, realizowanego
przez MDK w Raciborzu oraz
Stredisko Volnego Casu w Opawie.

1) 4 grudnia 2012 r. – Projekt pt.
„Historia lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin”
realizowany przez Starostwo Powiatowe
w Raciborzu oraz Dom Współpracy
Polsko - Niemieckiej z siedzibą w
Gliwicach.
2) 9 grudnia 2012 r. – odbyło się VIII
Forum Osób Niepełnosprawnych pod
hasłem: „Transplantacja – Jestem na
TAK”.

3) 8 grudnia 2012 r. – Święty Mikołaj
pojawił się na Zamku.
3) 10 grudnia 2012 r. – szkolenie,
skierowane do uczniów ZSBiRR,
4) 11 grudnia 2012 r. – zamkowe
studentów Państwowej Wyższej Szkoły
wolontariuszki i wolontariusze
Zawodowej w Raciborzu, uczniów
odebrali podziękowania oraz zamkowe gimnazjów oraz przedsiębiorców
pamiątki.
budowlanych.
4) 18 grudnia 2012 r. – szkolenie pt.
„VAT oraz inne podatki w rolnictwie po
2013 r.”.

1) 8 grudnia 2012 r. –
Zamek był miejscem
nadawania audycji Radia
Plus Opole.
2) 19 grudnia 2012 r. –
rozgłośnia Radia 90
nadawała na żywo z
plenerowego studia na
Zamku.
3) 21 grudnia 2012 r. –
zamkowy skarbiec wzbogacił
się o nowe eksponaty: cztery
nowe historyczne stroje,
repliki narzędzi tortur (dyby i
pręgierz), łuk oraz tarcza
strzelnicza, piękna kopia
zbroi kirasjerskiej z XVI
wieku oraz dwie, poddane
renowacji kraty.

