
Lato KuLturaLne
Kultura w Krawarzu jest bardzo różnorodna i bogata. Miasto ma 
wiele do zaoferowania swoim gościom, którzy zawitają do tego 
malowniczego miasteczka. 

Maj janaczka:  
Symbolem Maja jest 
jeden z koncertów Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego Maj Janaczka. 
To doniosłe wiosenne święto muzyki 
klasycznej jest powodem do dumy 

mieszkańców Krawarzu 
ponieważ zostali wybrani 
do grona organizatorów 
tego przedsięwzięcia.

Miasto Krawarz już od kilku lat organizuje 
krawarski rockfest. Jest to open-air 
festiwal muzyki rockowej, który odbywa 
się w czerwcu w ośrodku kynologicznym 
w Krawarzu. Zobaczyć i usłyszeć 
można tu różne zespoły profesjonalne 
oraz amatorskie. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem tel.: 
+ 420 553 671 201, kom.: + 420 605 229 416 
lub na stronach internetowych: www.kravarskyrockfest.cz

Garden Party: Imprezę urządza Dom Seniora im. św. Jadwigi w Krawarzu. 
Odbywa się ona regularnie w drugą czerwcową sobotę i ma już ponad 5-letnią 
tradycję. Biorą w niej udział nie tylko pensjonariusze domu, ale także ich krewni 
i szerokie grono mieszkańców. Z uroczystością tą równocześnie organizowany jest 

dzień otwartych drzwi.
kontakt: 
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, 
příspěvková organizace, 
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře. 
Tel.: + 420 553 671 186, 
e-mail: asistent@dskravare.cz,
www.dskravare.cz

Prajzska rely: Imprezę od czerwca 2003 r regularnie urządza Motoklub Krawarz. 
Start na przemian ma miejsce w Krawarzu i Hlučínie. Zjeżdżają się tu krawarscy 
i hluczyńscy właściciele pojazdów zabytkowych oraz szerokie rzesze miłośników 
motoryzacji. Trasa przejazdu jest o tyle ciekawa, że prowadzi również przez Polskę. 
kontakt: Prajzska rely, Böhmova 16,  747 21 Kravaře. Kom.: + 420 604 189 379, 
e-mail: motokot@o2active.cz, www.motokrav.estranky.cz

Na terenie parku zamkowego w Krawarzu 
w każdą pierwszą sierpniową sobotę odbywa się spotkanie miłośników starych 
samochodów o nazwie „weterani na zaMku” wraz konkursem na najlepiej 
odrestaurowany pojazd. Fachowe jury ocenia harmonię samochodu i załogi. Zobaczyć 
można szerokie spektrum dwukołowych i czterokołowych „dziadków“, przyciągających 
gości niczym magnes. 
     
oldies Party: Tradycyjny, sierpniowy, 
wakacyjny przekrój muzyki rockowej lat 
60. – 80. XX wieku, zaprezentowany przez 
zespół muzyczny z Krawarza „The Hurican“, 
który znakomicie się słucha w plenerze na 
podwórzu zamkowym... 

koutski odPust:
Wznowiony został tradycyjny, sierpniowy 
odpust w dzielnicy Krawarz - Kouty, który 
odbywa się na tydzień przed głównym 
odpustem krawarskim. 

W ramach uroczystości przedodpustowych 
na terenie parku zamkowego odbywa 
się kino letnie – kineMatoGraf 
Braci ČadÍkÓw. Przez kilka wieczorów 
widzowie mogą obejrzeć popularne czeskie 
filmy. Początek seansów jest zawsze po 
zmroku. Odpłatność jest dobrowolna 
a przychód jest zawsze przekazywany na 
cele charytatywne. 

Krawarz najbardziej słynie ze swojego „Odpustu“ – jest to największy kiermasz 
odpustowy na Morawach. Odpust ten ma już stuletnią tradycję. Okres 

krawarskieGo odPustu co roku przypada na przedłużony weekend 
(piątek – poniedziałek) w terminie najbardziej zbliżonym do święta 

patrona krawarskiego kościoła parafialnego św. Bartłomieja. 
W niedzielę odbywa się msza dziękczynna 
z udziałem przedstawicieli miasta i 
zaproszonych gości. Karuzele i stoiska w 
ciągu czterech dni odpustu są oblegane 
przez dziesiątki tysięcy gości. Tę imprezę 
tradycyjnie kończy pokaz fajerwerków.

krawarskie

www.kravare.cz www.i-kravare.info



dni raciBorza 
Czerwcowe wydarzenie kulturalne, integrujące raciborzan 
i zachęcające gości – turystów – do odwiedzenia miasta; bogaty 
program artystyczny. termin realizacji: czerwiec.
organizator: Urząd Miasta Racibórz; tel.: +48 32 755 07 00
www.raciborz.pl

odra rzeką inteGracji 
euroPejskiej – „Pływadło” 
Międzynarodowe, niecodzienne 
przedsięwzięcie przyciągające do 
Raciborza miłośników spływu „na byle 
czym”. Spływ rozpoczyna się w sobotę 
około południa kończy w niedzielę 
w partnerskim mieście Kędzierzyn-Koźle. 
termin realizacji: czerwiec. organizator: Urząd Miasta Racibórz;
tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl

akcja lato w Mieście
Wakacje nie muszą być nudne. Coroczna akcja prowadzona przez Urząd Miasta we 
współpracy z placówkami kultury i ośrodkiem sportu zapewnia dzieciom i młodzieży 
pozostającym w wakacje w Raciborzu wiele zajęć, uatrakcyjniajacych czas wolny. 

Zajęcia dają możliwość przyjemnego, aktywnego spędzenia wakacji, jak 
również rozwijania swoich umiejętności 
dzięki warsztatom plastycznym, 
tanecznym, muzycznym, teatralnym itp. 
termin realizacji: lipiec - sierpień.
organizator: Urząd Miasta Racibórz;
tel.: +48 32 755 07 00;
www.raciborz.pl

jarMark św. MarceleGo 
Jest szansą na prezentację lub  zakup wyrobów rękodzielniczych i  rzemieślniczych, 
zapoznanie się z twórczością tradycyjną podczas warsztatów i pokazów. Jarmarkowi 
towarzyszy kiermasz przedmiotów o wartości historycznej oraz bogaty program 
artystyczny. termin realizacji: czerwiec.
organizator: Urząd Miasta Racibórz; tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl

Międzynarodowe sPotkania artystyczne
– „śląsk krainą wielu kultur”
To festiwal  prezentujący całą gamę 
rozmaitości kulturowej Śląska poprzez 
koncerty plenerowe, korowody, warsztaty 
artystyczne, prelekcje oraz wystawy. 
Corocznie w imprezie bierze udział 15 
zespołów raciborskiego „Źródła” oraz 15 
zespołów zaproszonych z kraju i zagranicy. 

termin realizacji: czerwiec. organizator: Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej  
“Źródło”; tel.: +48 32 608 111 067, 32 415 43 19; www.skzr.raciborz.com.pl

Viii raciBorski konwent MiłośnikÓw fantastyki i rPG  „GoBlikon 2010”
Trzydniowa impreza gromadząca miłośników literatury fantastycznej i RPG. 

W programie spotkania z pisarzami, 
prezentacje, prelekcje, konkursy i LARP-y. 
termin realizacji: sierpień.
organizator: Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Raciborzu;
tel.: +48 32 415 37 24;
e-mail: biblrac@poczta.onet.pl,
www.biblrac.pl

raciBorskie lato filMowe
Cykl poranków filmowych dla dzieci i młodzieży. termin realizacji: lipiec - sierpień.
organizator: Raciborskie Centrum Kultury; tel.: +48 32 415 32 14;
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl

kino Plenerowe – Cykl filmów plenerowych. Seanse nocne w amfiteatrze Dom 
Kultury Strzecha. termin realizacji: lipiec - sierpień; organizator: Raciborskie 
Centrum Kultury; tel.: +48 32 415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl

koncerty letnie
Plenerowe koncerty zespołów amatorskich i zawodowych w każdy weekend lata. 
termin realizacji: lipiec - sierpień.
organizator: Raciborskie Centrum Kultury i Urząd Miasta Racibórz;
tel.: +48 32 415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com.pl

MeMoriał iM. Mł. kPt. a. kaczyny i dh. a. MalinowskieGo
Coroczny memoriał organizowany ku czci poległych w 1992r. w pożarze lasów (wówczas 

największym we współczesnej historii 
Europy) strażaków. W programie turniej 
zapaśniczy, bogaty program artystyczny 
oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. 
termin realizacji: sierpień.
organizator: Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej  w Racibórz 
oraz Miejski Klub Zapaśniczy Unia 

Racibórz. kontakt: Stanisław Borowik; tel. kom: +48 697 050 857; 
e-mail: biuro@memorial.com.pl, www.memorial.com.pl

letni teatr na schodach
Przedstawienia teatralne w plenerze. W repertuarze musicale oraz klasyka teatru:
”Wesele”, “Zemsta”, “Tango” i in. termin realizacji: lipiec - sierpień.
organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu; tel.: +48 32 415 
37 24; e-mail: biblrac@poczta.onet.pl, www.biblrac.pl

raciBorskie
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