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Racibórz

Zamek Piastowski w Raciborzu: http//www.zamekpiastowski.pl/site/start.html
Zamek Piastowski to stary gród, którego początki są nie do końca znane. To najcenniejszy 
średniowieczny zabytek w województwie śląskim. Zachowana do naszych czasów budowla, będąca
wynikiem wielu przebudów, dokonywanych w kolejnych wiekach, jest swoistą mieszanką stylów 
architektonicznych. Jednym z cenniejszych obiektów zamku jest kaplica św. Tomasza Becketa z 
Canterbury, zwana perłą śląskiego gotyku. 

Wystawa:Przy książęcym stole - wystawa w ramach polsko-czeskiego mikroprojektu 
http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/209/news/3264.html

Dokument o Kaplicy Zamku w Raciborzu - Gotycka Perła - 
https://youtu.be/KamWCgcjvoo

 Film „Wspólni przodkowie Racibórz - Hradec nad Morawicą” - wersja polska 
https://youtu.be/hwVBpk3OkR0

Zamek w Raciborzu. Historia odbudowy. - https://youtu.be/opp0ZSVY5dE

Podziemia Zamku Piastowskiego w Raciborzu - https://youtu.be/GhdIYHdZihs

Tani obiad można zjeść w Restauracji BeQuick: http://bequick.com.pl/o-restauracji 
(jest w pobliżu Zamku Piastowskiego) 

http://www.zamekpiastowski.pl/site/start.html
http://bequick.com.pl/o-restauracji
https://youtu.be/GhdIYHdZihs
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http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/209/news/3264.html


Muzeum w Raciborzu:

Wystawy stałe: 
– Dawne techniki dentystyczne
– Rok Obrzędowy nad Górną Odrą
– Beczka piwa, antałek wina

http://muzeum.raciborz.pl/muzeum-w-raciborzu/

http://muzeum.raciborz.pl/muzeum-w-raciborzu/panoramy/

Kościół pw. św. Jakuba – podominikański kościół pochodzący z XV wieku, który znajduje 
się na rynku w Raciborzu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_
%C5%9Bw._Jakuba_w_Raciborzu

Baszta więzienna – renesansowa, powstała prawdopodobnie w 1574 roku, zachowała się do 
dzisiaj. Wizerunek baszty znajduje się w logo Raciborza.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baszta_wi%C4%99zienna_w_Raciborzu
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W drodze powrotnej można się zatrzymać i zwiedzić:

Bieńkowice
Stary Klasztor w Bieńkowicach to piękny budynek z wielką starannością odrestaurowany.
Obecnie mieści się wnim Biblioteka oraz bardzo ciekawa ekspozycja wykopalisk i znalezisk z 
terenu Gminy Krzyżanowice.  Warte odwiedzenia. 

Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach

Położona nad rzeką Cyną w gminie Krzyżanowice wieś Bieńkowice jest znana pasjonatom 
kowalstwa nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami. Znajdujące się tutaj bowiem Muzeum 
Kowalstwa, założone przed wielu laty przez kowali z rodu Socha, stanowi najbogatszy zbiór
maszyn i narzędzi kowalskich w Polsce. Słynna kolekcja jest własnością mistrza kowala –  
pana Jana Sochy. Zabytkowe przedmioty gromadzone są przez rodzinę Sochów od 
dziewięciu pokoleń. Jest ich już ponad 100, a najstarszy pochodzi z 1702 r. Wśród narzędzi 
kowalskich można między innymi podziwiać wiele unikatowych egzemplarzy narzędzi i 
maszyn rolniczych wykonanych lub okuwanych przez kowali z rodu Sochów. Bez nich 
rolnictwo nie mogłoby się obejść. Rzemiosło oraz tradycje kowalskie, a także historia 
rodziny i kuźni są przekazywane w szacownym rodzie z pokolenia na pokolenie.



Tworków
Tworków to rozległa wieś nad lewym brzegiem Odry, 15 km na południe od Raciborza, niedaleko 
ujścia Psiny, od południowego zachodu graniczy z Czechami. Historycznie leży na Górnym Śląsku 
i jak wiele innych wsi w tym regionie, ma zachowane charakterystyczne ślady dawnego układu 
osadniczego. Do dziś zachował się centralny, wrzecionowato wydłużony plac dawnego nawsia, 
którego jeden z końców zajmuje kościół.

Ruiny Pałacu w Tworkowie

Choć do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie ruiny pałacu, to przedstawiają się one
niezwykle ciekawie i robią niemałe wrażenie na turystach. 

Kościół Św. Piotra i Pawła w Tworkowie
   w którym m. in. znajduje się krypta z trumnami z     
1650 roku 

   Znajduje się niedaleko pałacu w Tworkowie, przy 
ulicy Głównej. 

Młyn w Tworkowie   jest jednym z ostatnich
czynnych młynów w Polsce, produkujących mąkę
tradycyjnymi metodami. Murowany młyn wodny
zbudowany w 1914r. w miejsce poprzedniego,
drewnianego pochodzącego z 1703r.  Równie
zabytkowy jak młyn jest 300-letni dom, należący do
rodziny Pawlików, która od dziesięciu pokoleń
prowadzi w Tworkowie swą firmę świadczącą usługi
młynarskie. 



Krzyżanowice

Pałac w Krzyżanowicach
http://www.krzyzanowice.pl/turystyka/palac_w_krzyzanowicach.html

Pałac usytuowany jest w centralnej części Krzyżanowic, przy ul. Kolejowej. Zbudowany został 
w 1700 roku przez hrabiego Jana Bernarda Praschma, a po jego śmierci w 1708 roku sprzedany 
baronowi Karolowi Gabrielowi von Wengerski. 22 listopada 1775 roku pałac stał się własnością 
rodu Lichnowskich, którzy gruntownie go przebudowali około 1856 roku w stylu neogotyckim. Do 
chwili obecnej obiekt zachował zasadniczy kształt nadany mu podczas ostatniej przebudowy - 
wznosi się na planie rzutu prostokąta z trzema ośmiobocznymi basztami w narożach i wieżą od 
strony południowo-wschodniej, w której znajduje się kaplica. Pochodzący z XIX wieku zespół 
pałacowo parkowy w Krzyżanowicach, w którym niegdyś gościli sławni kompozytorzy - 
Franciszek Liszt i Ludwik van Beethoven 

Kościół pod wezwaniem św. Anny   stanął w Krzyżanowicach pod koniec XVIII wieku, 
dokładnie w latach 1791-93. Odbudowa nastąpiła w latach 1947-49. Budowniczowie nadali 
świątyni wygląd późnobarokowy. Ładnie prezentuje się portal wejściowy z kartuszem herbowym 
Lichnowskich nad drzwiami. Wewnątrz kościoła warto zobaczyć ołtarz główny z obrazem św. 
Anny, ufundowany przez właścicieli Krzyżanowic, Lichnowskich. 

Figura św. Jana Nepomucena - stoi przy ul. Głównej.
 Rzeźba w stylu późnobarokowym, pochodząca z XVII wieku 
przedstawia świętego, stojącego na leżącym diable
 z żeliwnymi skrzydłami nietoperza. 
Po bokach umieszczono adorujące aniołkí.

http://www.krzyzanowice.pl/turystyka/palac_w_krzyzanowicach.html
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