KraWaRZ dla miłośników

historiI i SZTUKI
Muzeum zamkowe:
Ekspozycja muzealna składa się z dwóch części. Na początku trasy zwiedzający zapoznaje
się z życiem mieszkańców Krawarza w XIX wieku. W kolejnych salach ekspozycja zamkowa
przywołuje barokową atmosferę życia rodu Eichendorffów na zamku w XVIII stuleciu.
Zwiedzanie obejmuje także kaplicę zamkową w której znajduje się unikalny fresk
F. Ř. I. Ecksteina. Corocznie ekspozycję uzupełniają towarzyszące wystawy tematyczne.
Kontakt: Zámecké muzeum Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře.
Tel.: + 420 553 671 201, e-mail: muzeum@kravare.cz.
Godziny otwarcia zamku:
październik – kwiecień: So. – Nd. godz. 10.00 – 11.00, 13.00 – 16.00
maj – wrzesień: codziennie oprócz poniedziałku, godz. 9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

ZAmek: Słusznie jest zaliczany do najznakomitszych budowli barokowych na Śląsku.
Swój obecny, wygląd uzyskał w latach 1721 – 1728. Przebudowa odbyła się za sprawą
rodu Eichendorffów, którzy byli właścicielami posiadłości w latach 1636 – 1782.
Zamek w Krawarzu jest obiektem wielofunkcyjnym, gdzie odbywają się imprezy
kulturalne i towarzyskie. Może odbyć się tu ceremonia kościelna w kaplicy zamkowej lub
ślub cywilny w Sali Rycerskiej. W obu przypadkach przez pary ślubne wykorzystywany
jest również park zamkowy. Do dyspozycji gości jest restauracja.
Kontakt: Zamek Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře. Tel.: + 420 553 671 201,
e-mail: zamek@kravare.cz, www.kravare.cz

Park zamkowy: Zamek otacza angielski park o powierzchni 22 ha ze stawami i
strumieniami. Wraz z zamkiem tworzy romantyczną atmosferę. Został on założony
na miejscu pierwotnego lasu łęgowego już w czasie przebudowy barokowej w XVIII
wieku. Rośnie tu prawie 100 gatunków drzew i krzewów, a niektóre cenne egzemplarze
mają ponad 200 lat. Wśród nich wyróżnia się obecnie już tylko pozostałość ogromnego
orzecha czarnego, który z pewnością pamięta powstanie parku. Związane z nim jest
podanie, że płakała pod nim sama cesarzowa Maria Teresa, kiedy w 1742 roku po
wojnie z Prusami straciła dużą część Śląska włącznie z Ziemią Hluczyńską.

Kościół św. Bartłomieja: Dominującym obiektem w Krawarzu jest zwarty
kompleks kościoła św. Bartłomieja, urzędu parafialnego i klasztoru sióstr zakonnych
Najświętszego Serca Jezusowego (aktualnie siedziba UM Krawarz), który jest dziełem
miejscowego budowniczego Josefa Seyfreida. Kościół św. Bartłomieja posiada
wiekowe wyposażenie i malowidła ścienne. Został on zbudowany w miejscu dawnego
kościoła w roku 1896, dobudowano go do renesansowej białej wieży pochodzącej
z 1. kwartale XV stulecia.
Kaplica św. Floriana: Kapliczka zbudowana na
planie kwadratu, jej front zdobią dwa antyczne słupy
z głowami aniołków, w szczycie umieszczono
wnękę z posążkiem
św. Floriana (na Śląsku
bardzo popularnego
patrona strażaków)
oraz datę „1772”.
Kaplica jest wzorcowym
przykładem
śląskiego
baroku.
Kaplica św. Michała: Niewielki budynek
zbudowany w 1822 roku, charakterystyczny
dzięki sześciokątnej wieżyczce. Wpisany do
rejestru zabytków w 1963 roku.
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RACIBÓRZ dla miłośników

historiI i SZTUKI
Muzeum w Raciborzu
Kontakt: ul. Rzeźnicza 15, 47-400 Racibórz;
tel./fax: +48 32 415 49 01;
e-mail: muzeum_raciborz@interia.pl,
www.muzeum.raciborz.pl
Kościół p.w. św. Ducha
Poświęcony w 1334 r., dawny klasztorny
kościół sióstr dominikanek. Obecnie
stanowi jeden z dwóch budynków
ekspozycyjnych raciborskiego muzeum.
Podczas pobytu w Raciborzu macie
Państwo możliwość zwiedzić stałe oraz
czasowe ekspozycje. Pośród stałych
wystaw proponujemy m.in.:

„Śladami człowieka prahistorycznego“
Prezentowane zabytki pochodzą z okresu
pradziejowego.
Zabytki Raciborza
Przybywając do Raciborza polecamy
Państwu udać się do Raciborskiego Centrum Informacji, gdzie otrzymacie Państwo
niezbędne informacje o mieście i okolicach.
Kontakt: ul. Długa 2, 47-400 Racibórz; tel.: +48 32 415 72 39;
e-mail: imprezy@rck.com.pl, www.rck.com.pl
Zamek Piastowski
Zbudowany w latach 1281-1287 przez
księcia Przemysława. Szczególną uwagę
zwraca kaplica św. Tomasza Kantuaryjskiego
zwana „perłą górnośląskiego gotyku“
oraz znajdujący się przy zamku browar
datowany na 1567 r. Obiekt w trakcie
remontu (ul. Zamkowa).
Wieża więzienna
Potocznie zwana basztą miejską datowana na ok. 1574 r. Jest
elementem fortyfikacji miejskich. Niedaleko, przy ul. Węglowej
mieszkał raciborski kat. Co najmniej dwa pokolenia rodziny Wilder
wykonywały tą profesję w Raciborzu. Warto wspomnieć że
kat był zawodem rzemieślniczym, mającym swój cech
(ul. Basztowa).

„W Domu Ozyrysa“
Na wystawie imitującej komorę grobową
prezentowany jest zespół zabytków
starożytnego Egiptu. Głównym elementem
ekspozycji jest zmumifikowane ciało
Egipcjanki Dżet-Amonet-ius-anch.

Kościół św. Jakuba
Jedyna pozostałość po klasztorze
dominikanów, zbudowany na początku
XIV w. Na prawo przed wejściem głównym
znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena
z 1729 r., a w środku m.in. kaplica z kryptą
rodową hrabiów von Gaschin.

„Dawne techniki dentystyczne“
Ekspozycja prezentuje przed-mioty
używane w stomatologii i technice
dentystycznej (XIX i XX w.), zebrane przez
kolekcjonerów Kazimierza i Wojciecha
Sterańczaków.

„Rok obrzędowy nad Górną Odrą“
Wystawa przedstawia niektóre obrzędy
doroczne i prezentuje towarzyszące im
specjalne akcesoria i rekwizyty.

Budynek Wyższego Sądu
Krajowego dla Górnego Śląska
Późnoklasycystyczny, opracowany na
planach Krausego przez wybitnego
architekta Karla Friedricha Schinkla w 1826 r.
Do dziś służy sądownictwu (ul. Nowa).

Kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Zbudowany prawdopodobnie w 1205 r., obecny
murowany w stylu gotyckim. We wnętrzu uwagę
przyciąga barokowy ołtarz główny dzieła Salomona
Steinhoffa z II poł. XVII w. (ul. Mickiewicza).
Kościół Matki Bożej
Pierwszy drewniany powstał w 1432 r., obecny murowany
w stylu barokowym datowany jest na 1727 r. Według
legend w przed obrazem Matki Bożej doszło do
cudownych uzdrowień. Do dnia dzisiejszego
tłumy pątników odwiedzają to miejsce w intencji
zdrowia (ul. Jana Pawła II.).
Kolumna
Matki Bożej
Póź n o b a ro kowa ,
zbudowana w latach
1725–1727 przez Jana Melchiora Oesterrreicha. Zwieńczenie
kolumny stanowi posąg Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia,
cokoły na narożach zajmują trzej orędownicy: św. Florian,
św. Sebastian, św. Marceli. Zgodnie z legendą, ruszenie cokołu
lub kopanie wokół niego spowoduje zatopienie miasta.
Warto wspomnieć, że podczas prac archeologicznych
wykonywanych w 1997 r. na płycie rynku Racibórz
nawiedziła jedna z największych w historii
powódź (Rynek).
Budynek dawnej fabryki
czekolady Sobtzicka z 1912r.
Wyroby Sobtzicka były tak wyśmienite, że
Feliks Sobtzick – założyciel firmy, otrzymał od
króla Fryderyka Wilhelma IV srebrne puzderko
a Franciszek Sobtzick (potomek) w 1882 r został
mianowany królewskim dostawcą dworu przez
cesarza Wilhelma I. Obecnie w budynku mieści się
Urząd Miasta (ul. St. Batorego).
Materiał przygotowany na podstawie publikacji
P. Newerli „Dzieje Raciborza i jego dzielnic“.

