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Dawny Cesarski Urząd Pocztowy (obecnie Poczta Główna) / Racibórz
Starý císařský poštovní úřad (dnes Hlavní pošta) / Racibórz
Kościół Najświętszej Maryi Panny / Racibórz
Kostel Nejsvětější Panny Marie / Racibórz
Figura św. Jana Nepomucena / Racibórz
Socha sv. Jana Nepomuckého / Racibórz
Baszta i mury obronne / Racibórz
Opevnění a bašta / Racibórz
Gmach sądu (obecnie Sąd Rejonowy) / Racibórz
Budova soudu (dnes okresní soud) / Racibórz
Kolumna Maryjna / Racibórz
Mariánský sloup / Racibórz
Podominikański kościół św. Jakuba / Racibórz
Dominikánský kostel sv. Jakuba / Racibórz
Dawny kościół dominikanek pw. Świętego Ducha / Racibórz
Dominikánský kostel sv. Ducha / Racibórz
Kościół św. Jana Chrzciciela / Racibórz
Kostel sv. Jana Křtitele / Racibórz
Zamek Piastowski / Racibórz
Piastovský hrad / Racibórz
Browar / Racibórz
Pivovar / Racibórz
Kościół św. Mikołaja / Racibórz
Kostel sv. Mikoláše / Racibórz
Sanktuarium Matki Bożej / Racibórz
Svatostánek Matky Boží / Racibórz
Zespół zabudowań więziennych / Racibórz
Komplex vězeňských budov / Racibórz
Zameczek przy RAFAKO / Racibórz
Zámeček u RAFAKA / Racibórz
Klasztor / Bieńkowice
Klášter / Bieńkowice
Muzeum kowalstwa / Bieńkowice
Muzeum kovářství / Bieńkowice
Aleja Hroza / Bieńkowice / Tworków
Alej Hroza / Bieńkowice / Tworków
Młyn / Tworków
Mlýn / Tworków
Ruiny zamku / Tworków
Zřícenina zámku / Tworków
Kościół parafialny św. Piotra i Pawła / Tworków
Farní kostel sv. Petra a Pavla / Tworków
Zabytkowa krypta rodu Reiswitzów / Tworków
Památkové hrobky rodu Reiswitzů / Tworków
Zabytkowe spichlerze / Bolesław
Historický špýchar/ Bolesław
Kościoł św. Urbana / Tworków
Kostel sv. Urbana / Tworków
Budynek bramny / Krzyżanowice
Portálová brána / Krzyżanowice
Pałac / Krzyżanowice
Zámek / Krzyżanowice
Figura św. Nepomucena / Krzyżanowice
Socha sv. Nepomuka / Krzyżanowice
Zamek / Chałupki
Zámek / Chałupki
Meandry Odry / Chałupki
Meandry Odry / Chałupki
Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla / Albrechtice
Drewniany kościół św. Piotra i Pawła / Albrechtice
Aquacentrum a Penzion ve věži / Bohumín
Aquapark i Pensjonat w wieży / Bohumín
Radniční budovy / Bohumín
Budynek Ratusza / Bohumín
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Nádraží / Bohumín
Dworzec kolejowy / Bohumín
Meandry řeky Odry a vodácká stezka / Bohumín
Meandry rzeki Odry i szlak kajakowy / Bohumín
Kostel sv. Marie Magdaleny / Dětmarovice
Kościół św. Marii Magdaleny / Dětmarovice
Srubová polygonální stodola / Dolní Lutyně
Wielokątna stodoła / Dolní Lutyně
Barokní kostel sv. Jana Křtitele / Dolní Lutyně
Barokowy kościół św. Jana Chrzciciela /Dolní Lutyně
Lékárna sv. Barbory / Dolní Lutyně
Apteka u św. Barbary / Dolní Lutyně
Národní dům / Doubrava
Dom Narodowy / Doubrava
DinoPark / Doubrava
DinoPark / Doubrava
Kotulova dřevěnka / Havířov
Chałupa Kotuli / Havířov
Památník životické tragédie / Havířov-Životice
Pomnik tragedii żywocickiej / Havířov-Životice
Historické jádro ve stylu socialistického realismu
(Kulturní dům Radost, Hlavní třída) / Havířov
Historyczne centrum w stylu realizmu socjalistycznego
(Dom Kultury Radost, ul. Główna) / Havířov
Přírodní památka Meandry řeky Lučiny / Havířov
Pomnik przyrody Meandry rzeki Lučiny / Havířov
Archeopark / Chotěbuz
Park archeologiczny / Chotěbuz
Hláska u zámku / Chotěbuz
Wieża strażnicza na zamku / Chotěbuz
Rybí dům – akvárium / Chotěbuz
Dom rybny – akwarium / Chotěbuz
Lázně Darkov, Lázeňský park a darkovský most Sokolovských
hrdinů / Karviná
Uzdrowisko Darkov, Park Zdrojowy i most darkowski Bohaterów
Sokolovskich / Karviná
Loděnice, park Boženy Němcové, Larischova hrobka / Karviná
Loděnice, Park Boženy Němcové, groby Larischów / Karviná
Městská památková zóna Karviná (zámek Fryštát, kostel Povýšení
sv. Kříže, kostel sv. Marka, měšťanské domy, kašna, radnice) / Karviná
Zabytkowy obszar miejski (zamek Fryštát, Kościół Podwyższenia
Świętego Krzyża, Kościół św. Marka, domy mieszczańskie,
fontanna, ratusz) / Karviná
Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary / Karviná-Doly
Krzywy kościół św. Piotra z Alkantary / Karviná-Doly
Staroměstské rybníky / Karviná
Staromiejskie stawy / Karviná
Golf Park Darkov / Karviná
Pole Golfowe Darkov / Karviná
Kostel Narození Panny Marie / Orlová
Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny / Orlová
Zámeček / Petrovice u Karviné
Empirowski pałacyk / Petrovice u Karviné
Dřevěný kostel Nanebevstoupení Páně / Petrovice u Karviné
Drewniany kościół Wniebowstąpienia Pana / Petrovice u Karviné
Petrovická kotlina (motokros)
Kotlina Pietrowicka (motokros)
Technické muzeum / Petřvald
Muzeum Techniki / Petřvald
Zámek / Rychvald
Zamek / Rychvald
Kostel sv. Máří Magdalény / Stonava
Kościół św. Marii Magdaleny / Stonava
Jaškovská krčma / Těrlicko
Karczma Jaškovská / Těrlicko

Turystyka rowerowa stała się obecnie bardzo popularną formą spędzania
wolnego czasu, a także ciekawą formą relaksu. Zdają sobie z tego sprawę samorządy
miast i gmin, dokładając wszelkich starań, by jazdę rowerem uczynić zarówno
bezpieczną, jak i atrakcyjną. Wytyczają w tym celu specjalnie oznakowane trasy oraz
ścieżki rowerowe. Biegną one nie tylko po terenie miast i gmin, ale też spajają je
z okolicznymi miejscowościami, a zdarza się również, że przekraczają granice kraju,
stając się łącznikiem miejscowości sąsiadujących ze sobą państw. Tym samym dają
możliwość poznania wielu obiektów o wartości historycznej i kulturowej, przede
wszystkim zaś piękna krajobrazów i unikalnej przyrody. Jedna z takich ścieżek
rowerowych, której próbą popularyzacji jest niniejsza publikacja, prowadzi przez
ziemię raciborską i ziemię karwińską, wzdłuż malowniczo wijących się rzek Odry
i Olzy, począwszy od Miasta Racibórz, poprzez Gminę Krzyżanowice, Miasto Bohumín
do Miasta Karviné w Republice Czeskiej.
Ziemia raciborska, ze swoim głównym miastem Raciborzem, leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w dorzeczu górnego biegu rzeki
Odry, w obniżeniu ciągnącym się od Bramy Morawskiej w kierunku Niziny Śląskiej.
Położenie to sprawiło, iż w odległej już przeszłości, bo w okresie paleolitu, prowadziły
tędy migracje pierwszych grup ludzkich, a następnie szlaki handlowe z południa na
północ i z zachodu na wschód. Najsłynniejszym z nich był tzw. „szlak bursztynowy”,
którym od I wieku n.e. wyprawiano się z okolic basenu Morza Śródziemnego po
bursztyn spotykany nad Bałtykiem.
Krajobraz ziemi raciborskiej jest zróżnicowany w zależności
od występujących na jej terenie gleb. Mało urodzajne gleby we wschodniej części
porastają zwarte kompleksy leśne, z których najciekawszym jest leśno-stawowy rezerwat przyrody „Łężczok”, z zachowaną częściowo pierwotną szatą roślinną, obfitującą
w chronione gatunki drzew, ssaków, płazów, gadów i ptaków. Z kolei urodzajne gleby
gliniaste i lessowe z okresu czwartorzędu wykorzystywane były pod uprawę rolną
już w zamierzchłych czasach i podobnie jest obecnie. Równie urodzajna jest pokryta
namułami dolina górnej Odry. We wspomnianej dolinie odnaleźć można duży kompleks
stawowy Wielikąt, który wraz z Lasem Tworkowskim wytycza obszar występowania
wielu osobliwości przyrodniczych. Zaliczyć do nich można m.in. 226 gatunków ptaków,
z których część to gatunki zagrożone. Na tym terenie wyznaczono ścieżkę dydaktyczną
o długości czterech kilometrów z siedmioma punktami obserwacyjnymi.
Sieć wodną ziemi raciborskiej zdominowała Odra, wypływająca
w Górach Oderskich w czeskiej części Sudetów oraz jej dopływy, a także liczne
stawy, wypełniające przede wszystkim zakola starorzecza Odry, jak we wspomnianym
wcześniej rezerwacie „Łężczok”, który od 1993 r. wchodzi w skład, mającego na celu
ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tego regionu, Parku Krajobrazowego
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Osobliwością biegu Odry jest
pięć meandrów rozciągniętych na długości ponad siedmiu kilometrów. Wyraźne zakola
rzeki na pograniczu polsko-czeskim odzwierciedlają silne działanie korytotwórcze Odry.
Obszar ten pełni obecnie rolę ptasiej ostoi, czyli obszaru szczególnej ochrony ptaków
i jest atrakcją turystyczną tej ziemi.
Lewobrzeżnymi dopływami Odry są m.in. rzeki Psina i Troja, natomiast
prawobrzeżnymi: Olza, Łęgoń, Pleśnica i Ruda z Suminą. W 1934 r. rozpoczęto budowę
kanału zwanego „Ulgą”, odchodzącego w okolicy Bieńkowic od głównego nurtu Odry
w prawo i łączącego się znów z jego korytem w rejonie Miedoni. Uruchomienie kanału
pod koniec 1942 r. znacznie zmniejszyło zagrożenie powodziowe Raciborza, które
wcześniej pojawiało się stosunkowo często. Od wielu już lat planuje się zbudowanie
zbiornika retencyjnego w pobliżu miasta, który całkowicie wyeliminowałby takie
niebezpieczeństwo.
Klimat ziemi raciborskiej charakteryzuje się łagodnością z małymi wahaniami temperatury w ciągu roku, której średnia wynosi 8 ºC. Na takie ukształtowanie
klimatu ma wpływ oddziaływający od zachodu klimat oceaniczny, od wschodu klimat
kontynentalny, a od południa – poprzez Bramę Morawską – klimat śródziemnomorski.
Przeważający wpływ klimatu oceanicznego sprawia, że średnie temperatury stycznia są
na ziemi raciborskiej wyższe niż w innych regionach kraju, a średnie temperatury lipca
nieco niższe. Wieją natomiast tutaj wiatry głównie zachodnie i północno-wschodnie.
Na wykształcenie się szaty roślinnej ziemi raciborskiej wpłynęło przede
wszystkim położenie geograficzne. Wśród występujących na jej obszarze roślin spotkać
można gatunki przybyłe z południa przez Bramę Morawską (z Niziny Węgierskiej),
z Karpat oraz z Sudetów. Pierwotna jednak roślinność ziemi raciborskiej, której
charakterystyczną cechą była duża lesistość, uległa pod wpływem działalności człowieka
głębokim przemianom strukturalnym i gatunkowym. Obecnie lasy stanowią około
25 % powierzchni tego obszaru. Tam, gdzie gleby są najlepsze, lasy uległy najwcześniej
wycięciu, a uzyskane tereny przeznaczono na uprawy rolne. W gminie Krzyżanowice,
dla przykładu, lesistość wynosi zaledwie 0,4 % powierzchni, a występujące na jej
terenie lasy mają postać niewielkich zagajników, w których przewagę stanowią sosny,
świerki i brzozy. Największe i najciekawsze zarazem skupiska roślinne zlokalizowane
są w dolinie Odry.

Łagodny klimat i zróżnicowana szata roślinna ziemi raciborskiej sprawiają, iż
spotkać można na jej terenie liczne gatunki zwierząt, począwszy od jeleni, danieli, saren
i dzików po lisy, zające, kuny, wiewiórki, jeże i drobne gryzonie. Niegdyś północnowschodnie połacie tej ziemi stanowiły atrakcyjny obszar łowiecki. Równie licznie
reprezentowane są na ziemi raciborskiej ptaki, zwłaszcza na terenie rezerwatu „Łężczok”
i meandrów rzeki Odry. W czystych natomiast akwenach, utworzonych w dawnych
wyrobiskach żwirowni, występują liczne gatunki ryb. Zachowaniem unikalnej fauny
i flory ziemi raciborskiej zajmuje się utworzone przez Polską Akademię Nauk, pierwsze
na Śląsku arboretum znajdujące się w Raciborzu, na terenie którego wytyczono dwie
ścieżki dydaktyczne: ekologiczną i dendrologiczną.
Dzieje ziemi raciborskiej sięgają bardzo odległych czasów, chociaż
udokumentowana źródłowo informacja o samym Raciborzu pojawia się dopiero
w „Kronice” Galla Anonima z roku 1108. Korzystne położenie na szlaku handlowym,
łączącym południe z północą i zachód ze wschodem, sprzyjało rozwojowi
gospodarczemu, społecznemu i politycznemu tego regionu. Do 1336 r. rządziła nim
dynastia śląskich Piastów. Po śmierci ostatniego z rodu Piastów, księcia Leszka, ziemia
raciborska przeszła na dwa wieki pod panowanie opawskich Przemyślidów, a następnie,
po kolejnych dwóch wiekach, w ręce Hohenzollernów, potem Habsburgów i stała
się częścią monarchii austriackiej. W tym czasie była widownią przemarszu w 1683 r.
wojsk króla polskiego Jana III Sobieskiego w drodze na odsiecz Wiednia. Gdy minęły
znowu dwa wieki, ziemia raciborska wraz z całym Śląskiem znalazła się w 1742 r.
w granicach Prus, pod których panowaniem doszło do kasacji w 1810 r. dóbr zakonnych.
Okres pruski przyniósł też spore przeobrażenia w rozwoju gospodarczym regionu.
Powstało wówczas wiele fabryk oraz nowych budowli, zwłaszcza państwowych,
a w 1846 r. oddano do użytku linię kolejową na odcinku Kędzierzyn – Racibórz.
W latach 1871–1922 ziemia raciborska znalazła się w granicach Rzeszy
Niemieckiej. W wyniku trzech powstań śląskich i plebiscytu, część Górnego Śląska
przyłączono do odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego. Ziemia raciborska została
wtedy podzielona: do Polski przyłączono niektóre wsie leżące na prawym brzegu Odry,
reszta, wraz z Raciborzem, pozostała w granicach Niemiec. Dopiero po zakończeniu
II wojny światowej tereny te znalazły się w granicach Polski.
Racibórz leży na skrzyżowaniu czterech ważnych szlaków rowerowych
i dzięki temu tworzy węzeł o znaczeniu ponadregionalnym. Główne szlaki przebiegające
przez miasto to:
- trasa nr 2 (żółta) z Katowic do Głubczyc prowadząca przez Dzimierz – Markowice –
Racibórz – Ocice – Pietrowice – Gródczanki;
- trasa nr 6 (czerwona) z Będzina do Krzanowic/Strachovic przez Łęg – Racibórz – Ocice –
Wojnowice – Bojanów;
- trasa nr 9 (niebieska) „Szlak Odry” lewobrzeżny z Wrocławia do Krakowa przez
Brzeźnicę – Miedonię – Racibórz – Bieńkowice – Tworków – Roszków – Zabełków,
stanowiąca również oś projektu Racibórz – Chotěbuz;
- trasa nr 9a (niebieska) „Szlak Odry” prawobrzeżny z Krosna Odrzańskiego do Olzy
przez Łęg – Racibórz – Nieboczowy – Buków – Odrę.
Wymienione szlaki prowadzą przez zróżnicowane tereny o urozmaiconej rzeźbie.
Przebiegają w otwartych przestrzeniach, drogami wśród pól i lasów. Szczególnie
malownicze są te przebiegające wzdłuż Odry, stawów i byłych żwirowni.
Trasa nr 9 (niebieska) w kierunku Zabełkowa w kilku miejscowościach gminy
Krzyżanowice krzyżuje się z innymi szlakami, tworząc lokalne węzły sieci szlaków
rowerowych. Do najważniejszych z nich należą:
Trasa 347(żółta) Owsiszcze – Urbanek – Bieńkowice – Bojanów – Tworków
Trasa 341 (zielona) Urbanek – Tworków – Bolesław – Borucin – Krzanowice
Trasa 39 (czarna) Tworków – Hat’ – Zabełków
Trasa R4 (zielona) Chałupki – Zabełków – Olza
Trasa 24 (czerwona) Chałupki – Zabełków – Olza
Trasa 355 (zielona) Zabełków – Chałupki – Rudyszwałd – Zabełków
Dnes se moderní cykloturistika stala velmi populární formou trávení volného času
i zajímavou formou relaxace. Uvědomují si to i samosprávné orgány obcí a měst, které
se snaží, aby jízda na kole byla bezpečná a zároveň atraktivní a pro tyto účely vyznačují
speciální cyklostezky a trasy. Vedou nejen na území měst a obcí, ale spojují také další
zajímavá místa v okolí. Cyklotrasy často přesahují hranice zemí a tím propojují jednotlivé
státy. Umožňují také poznávání řady objektů historické i kulturní hodnoty, především krás
místní krajiny a unikátních přírodních zajímavostí. Jedna z takovýchto cyklotras, kterou
se snaží popularizovat tato publikace, vede přes ratibořský region a Karvinsko podél
malebně se krajinou vinoucích řek Odry a Olše. Začíná ve městě Racibórz a jeho okolí,
dále vede obcí Krzyzanowice a na území České republiky vede přes Bohumín do Karviné.
Ratibořský region se svým hlavním městem Racibórz leží v jihozápadní části
Slezského vojvodství, v povodí horního toku Odry, v kotlině táhnoucí se od Moravské
brány směrem ke Slezské nížině. Tato poloha byla důvodem toho, že již v pradávných
časech paleolitu tudy vedly migrační trasy a následně i obchodní trasy vedoucí

z jihu na sever a z východu na západ. Nejslavnější z nich byla „jantarová stezka”,
po které se od 1. století n. l. cestovalo z oblasti Středomoří pro jantar k Baltskému moři.
Krajina Ratibořska je různorodá v závislosti na typu půd, které se na
jejím území vyskytují. Málo úrodné půdy ve východní části jsou porostlé hustými
lesními porosty, z nichž nejzajímavější je přírodní lesní a rybníkářská rezervace
„Łężczok”, v níž se dochovala téměř původní flóra a která poskytuje útočiště řadě
chráněných živočichů. Naopak úrodné hlinité a sprašové půdy z období čtvrtohor
byly využívány k zemědělské produkci již v pradávných dobách a ani dnes tomu
není jinak. Stejně úrodné je také údolí horní Odry, které je pokryto naplaveninami.
V uvedeném údolí najdete velký komplex rybníků Wielikąt, jež spolu s Tworkowským
lesem (Las Tworkowski) tvoří oblast, v níž se vyskytují četné přírodní zvláštnosti.
K nim patří mimo jiné 226 druhů ptáků, z nichž část patří k ohroženým druhům. Na
tomto území byla zřízena didaktická stezka délky čtyř kilometrů se sedmi rozhlednami.
Síti vodních toků Ratibořska dominuje řeka Odra se svými přítoky, která
pramení v Oderských vrších v české části Sudet. Je zde také nespočet rybníků, jež
vyplňují zejména meandry starého koryta Odry, jako je tomu právě v již zmíněné
rezervaci „Łężczok”. Tato rezervace je od roku 1993 součástí Chráněné krajinné
oblasti s názvem „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich” (Cisterciácké kompozice
Velkých Rud), která si klade za cíl chránit přírodní a kulturní dědictví tohoto regionu.
K zvláštnostem toku Odry patří pět meandrů, jež se táhnou na úseku více než
sedmi kilometrů. Výrazné zákruty řeky na polsko-českém pohraničí odráží
silné korytotvorné pochody Odry. Nyní tato oblast plní úlohu ptačích úkrytů,
čili území se zvláštní ochranou ptáků, jež je turistickou atrakcí této oblasti.
Levými přítoky Odry jsou mj. řeky Psina a Troja, pravými pak Olše, Łęgoń, Pleśnica
a Ruda se Suminou. V roce 1934 byla zahájena stavba kanálu nazvaného „Ulga”,
který se od koryta řeky Odry v okolí obce Bieńkowice odklání na pravou stranu
a opět se s ním spojuje v oblasti Miedonie. Díky otevření kanálu koncem roku 1942
se výrazně snížilo riziko častých povodní v Raciborzu. Již řadu let je v blízkosti města
plánována výstavba retenční nádrže, která by zcela eliminovala nebezpečí povodní.
Podnebí ratibořského regionu je mírné, s malými výkyvy teplot během
roku, průměrná roční teplota činí 8 °C. Tyto klimatické podmínky ovlivňuje od západu
působící oceánské klima, od východu klima kontinentální, z jihu sem Moravskou bránou
zase proudí vzduch středomořský. Převažující vliv oceánského klimatu způsobuje, že
průměrné lednové teploty jsou na území ratibořského regionu vyšší než je tomu v jiných
regionech Polska a průměrné červencové teploty jsou pak o něco nižší. Vanou zde
především západní nebo severovýchodní větry.
Na formování flóry ratibořského regionu měla vliv zejména jeho zeměpisná
poloha. Mezi rostliny, se kterými se zde můžeme setkat, patří např. druhy zanesené
z jihu přes Moravskou bránu (z Uherské nížiny), z Karpat a Sudet. Ovšem původní
rostlinstvo na území ratibořského regionu, jehož charakteristickou vlastností je husté
zalesnění, vlivem činnosti člověka doznává výrazných strukturálních i druhových změn.
V současné době lesy pokrývají cca 25% plochy oblasti. Tam, kde je kvalita půdy nejlepší,
byly lesy vykáceny nejdříve a získané plochy byly určeny k zemědělské produkci. V obci
Krzyzanowice, jen pro příklad, činí lesní porost jen 0,4% plochy a lesy, jež se zde vyskytují,
mají podobu spíše malých háječků, které zarůstají zejména borovicemi, smrky a břízami.
Naopak největší a nejzajímavější rostlinné porosty se nacházejí v údolí řeky Odry.
Mírné klima a různorodá flóra ratibořského regionu zaručují, že se zde
můžete setkat s četnými druhy zvířat počínaje jeleny, daňky, srnami a divokými
prasaty, z menších druhů jsou to lišky, zajíci, kuny, veverky, ježci a drobní hlodavci.
Kdysi byla severovýchodní část této země velmi atraktivním loveckým územím.
Stejně hojně jako zvířata jsou v ratibořském regionu zastoupeni ptáci, a to zejména
na území rezervace „Łężczok”. V čistých vodách dnes již zatopené bývalé štěrkovny
se vyskytují četné druhy ryb. O zachování bohaté a unikátní ratibořské fauny
a flóry pečuje první Arboretum ve Slezsku (Racibórz), které založila Polská akademie věd
a na jehož území byly zřízeny dvě didaktické stezky: ekologická a dendrologická.
Historie ratibořských zemí sahá do velmi dávných dob, i když dochovaná
zmínka o samotné Ratiboři se vyskytuje teprve v „Kronice” autora Galla Anonima
v roce 1108. Výhodná poloha na obchodních trasách spojujících sever s jihem
a východ se západem jen podpořila hospodářský, společenský a politický vývoj
regionu. Do roku 1336 zde vládla dynastie slezských Piastovců. Po smrti posledního
z rodu Piastovců, knížete Leška, přešlo Ratibořsko na dvě staletí do rukou opavských
Přemyslovců. Následně pak, po dalších dvou stoletích, do majetku Hohenzollernů, poté
Habsburků a region se stal součástí rakouské monarchie. V této době tudy v roce 1683
procházela vojska polského krále Jana III. Sobieského, který táhnul na pomoc Vídni.
Když uplynula další dvě staletí, Ratibořsko se spolu s celým Slezskem stalo v roce 1742
součástí území Pruska, pod jehož správou došlo v roce 1810 ke zrušení církevních majetků.
Pruské období s sebou přineslo rovněž řadu změn v hospodářském rozvoji regionu.
V této době vznikla celá řada továren a nových staveb, zejména těch státních a v roce
1846 byla zprovozněna železniční trať na úseku Kędzierzyn – Racibórz.
V letech 1871–1922 byl ratibořský region součástí Německé říše.
V důsledku tří slezských povstání a plebiscitu byla část Horního Slezska připojena

k polskému státu, který byl obnoven v roce 1918. Ratibořsko bylo tehdy rozděleno:
k Polsku byly připojeny některé obce ležící na pravém břehu Odry, zbytek, včetně
Racibórz, zůstal součástí Německa. Teprve po ukončení 2. světové války se tato území
stala součástí Polska.
Racibórz leží na křižovatce čtyř důležitých cyklistických stezek. Tvoří uzel
nadregionálního významu.
Hlavní trasy, které vedou městem jsou
- Trasa č. 2 (žlutá) z Katovic do Głubczyce přes Dzimierz – Markowice – Racibórz –
Ocice – Pietrowice – Gródczanki;
- Trasa č. 6 (červená) z Będzina do Krzanowic/Strachovic přes Łęg – Racibórz – Ocice
– Wojnowice – Bojanów;
- Trasa č. 9 (modrá) levobřežní „Stezka Odry”– z Wrocławia do Krakowa přes Brzeźnice
– Miedonie – Racibórz – Bieńkowice – Tworków – Roszków – Zabełków, jež je také
osou projektu Racibórz – Chotěbuz;
- Trasa č. 9a (modrá) pravobřežní „Stezka Odry” – z Krosna Odrzańského do Olzy přes
Łęg – Racibórz – Nieboczowy – Buków – Odru.
Tyto trasy vedou přes různorodou krajinu s rozmanitým terénem, vedou po
otevřených prostranstvích po polních cestách nebo lesními průseky. Zvláště malebné
jsou ty podél Odry, rybníků a bývalých štěrkoven.
Trasa č. 9 (modrá) ve směru do Zabełkowa v několika částech obce Krzyżanowice
se kříží s jinými stezkami a tvoří tak místní uzly sítě cyklistických stezek.
K těm nejdůležitějším patří:
Trasa 347 (žlutá) Owsiszcze – Urbanek – Bieńkowice – Bojanów – Tworków
Trasa 341 (zelená) Urbanek – Tworków – Bolesław – Borucin – Krzanowice
Trasa 39 (černá) Tworków – Hat’ – Zabełków
Trasa R4 (zelená) Chałupki – Zabełków – Olza
Trasa 24 (červená) Chałupki – Zabełków – Olza
Trasa 355 (zelená) Zabełków – Chałupki – Rudyszwałd – Zabełków
Region karwiński usytuowany jest w północno-wschodniej części Czech,
a jego północna granica jest równocześnie granicą państw: Republiki Czeskiej
i Rzeczypospolitej Polskiej. Rejon obejmuje obszar powiatu Karwina, na terenie którego znajduje się 7 miast – Karviná, Havířov, Bohumín, Český Těšín, Orlová,
Petřvald, Rychvald i dziewięć wsi. Region karwiński, to miejsce o bogatej historii
oraz ofercie kulturalnej i sportowej. Centrum edukacji oraz siedzibą uzdrowiska jest
miasto Karviná.
Nowo przybyli często kojarzą ten obszar z wydobyciem węgla i jego
negatywnym wpływem na środowisko. Zmiany krajobrazu spowodowane wydobyciem
złóż węgla w kopalniach głębinowych przyczyniły się jednak do wyjątkowego charakteru
tego rejonu, do jego niepowtarzalnego wyglądu.
Teren jest tu lekko pofałdowany, brak jednak charakterystycznych, wyraźnych
wzniesień. Średnia wysokość nad poziomem morza to 230 m. Najwyższy punkt
w regionie karwińskim znajduje się na wysokości 427 m n.p.m. – jest to kopiec Šachty
u Koňákova. Natomiast najniższy punkt – 193 m n.p.m. znajduje się koło Kopytova,
w miejscu, gdzie łączą się dwie rzeki, Odra i Olše. Większa, północna część, należąca
do Kotliny Ostrawskiej, jest lekko pofałdowana i charakteryzuje się wieloma akwenami,
które często powstały samoistnie po zapadnięciu się terenów w wyniku szkód górniczych.
W szerokich dolinach rzek znajdują się równinne odcinki obramowane stromymi,
niewysokimi tarasami z licznymi dopływami. W południowej części, na niedużym
obszarze, leży Pogórze Cieszyńskie, które przypomina nieco Beskidy.
Region karwiński należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. W sieci
wodnych cieków dominuje rzeka Odra wraz ze swym największym dopływem, mającą
swoje źródło w Beskidach i płynącą miejscami wzdłuż granicy z Polską, rzeką Olzą.
Wspomnieć należy o meandrach rzeki Odry, uznanych za pomnik przyrody. Inną ważną
rzeką jest Lučina, płynąca tuż obok miasta Havířov. Jej nieuregulowany, pełen zakoli
odcinek, jest istotną ciekawostką tamtejszej przyrody, objęty został ścisłą ochroną jako pomnik przyrody Meandry Lučiny. W rejonie płynie też rzeka Stonávka, zasilająca
Zaporę Těrlickou.
Zapora ta jest największym akwenem w regionie karwińskim, spełniającym
funkcje rekreacyjne. Poza publicznymi plażami znajdują się tam wypożyczalnie
łódek i wyciąg dla miłośników nart wodnych. Południowy brzeg zapory i okolica
meandrów Stonávky, przy jej ujściu, jest częścią ścieżki edukacyjnej Těrlické mokradła,
umożliwiającej zapoznanie się nie tylko z rzeką Stonávka, ale również z bogatą florą
lasów łęgowych oraz akwenów. W pobliżu zapory biegnie ścieżka rowerowa, będąca
fragmentem pętli rowerowej euroregionu Śląska Cieszyńskiego.
Rozległe akweny są charakterystyczne dla całego regionu karwińskiego. Oprócz wyżej wymienionej zapory znajduje się tu wiele zalanych powierzchni, które powstały w wyniku wydobycia żwiru, piasku oraz wskutek działalności kopalń węgla kamiennego. W rejonie tym zauważyć można wiele stawów. Te najstarsze zostały założone już
w XIV wieku. W stawach oraz innych akwenach żyje wiele gatunków zwierząt, na przykład

w zbiorniku sedymentacyjnym Pilňok w Karviná-Doly gnieżdżą się kolonijnie czaple
siwe.
Na obszarze regionu karwińskiego wyznaczono pięć chronionych
obszarów: Dwa rezerwaty przyrody – Velké doly, z pierwotnym lasem na prawym
brzegu rzeki Olše i Skučák; staw na terenie miasta Rychvald z rzadką florą i ptakami
wodnymi oraz trzy pomniki przyrody – Meandry Lučiny na terenie miasta Havířov,
Nadgraniczne Meandry Odry na terenie Bohumína oraz rzeka Olša wykazująca na
wysokości wsi Věřňovice unikatową wartość przyrodniczą.
W pobliżu miasta Havířov, w górnej części zapory, znajduje
się ścieżka edukacyjna Těrlické mokradła, prowadząca wzdłuż meandrów
cieku wodnego Stonávka. Ścieżka o długości około 2,5 km jest dostępna
przez cały rok, a na tablicach informacyjnych ustawionych na całej jej długości znajdują się informacje umożliwiające zapoznanie się nie tylko z samą rzeką
Stonávka, ale również z najbardziej pospolitymi drzewami i roślinami lasów łęgowych, oraz akwenów, wraz z ich interesującymi mieszkańcami.
Kolejną ścieżkę edukacyjną można odwiedzić w mieście Bohumín. Ścieżka
prowadzi odwiedzających meandrami rzeki Odry, będącymi pomnikiem przyrody,
do miejsc, w których znajdują się odkrycia archeologiczne, dawny port i dzika
przyroda. Okolice rzeki, jak również jej koryto są niezwykle atrakcyjne nie tylko
dla miłośników przyrody, ale i dla amatorów aktywnego spędzania czasu nad wodą.
Meandrami prowadzi trasa wodniacka aż do Polski. W Starém Bohumíně znajduje
się wypożyczalnia sprzętu wodnego, dzięki której wodniacy mogą obejrzeć meandry
również z poziomu rzeki.
Region karwiński ma również duże znaczenie z historycznego punktu
widzenia. Jego rola w przeszłości była wynikiem strategicznego położenia na szlaku
handlowym z Węgier nad Bałtyk. Położenie to umocniło region jako centrum handlu,
gospodarki i kultury. Świadczą o tym przeróżne znaleziska archeologiczne oraz
zachowane przedmioty.
Jednym z najbardziej znaczących i najciekawszych, z archeologicznego punktu widzenia miejsc znajdujących się na tym terenie, jest grodzisko
w miejscowości Chotěbuz-Podobora, gdzie w chwili obecnej znajduje się park
archeologiczny. Najstarsze ślady zasiedlenia grodziska pochodzą z późnej
epoki brązu i okresu halsztackiego. Po zdobyciu i spaleniu grodziska około
V wieku p.n.e., tereny te opustoszały aż do czasu ich zasiedlenia przez Słowian,
co nastąpiło mniej więcej dwanaście wieków później. Park archeologiczny jest wierną
repliką pierwotnego słowiańskiego grodu obronnego, przedstawiającą turystom życie
i wygląd warowni we wczesnym średniowieczu. Jest to fragment ścieżki edukacyjnej wiodącej do gminy Chotěbuz.
Bliższe zapoznanie się z historią regionu umożliwi Muzeum Ziemi
Cieszyńskiej (Muzeum Těšínska) w Českém Těšíně lub w jednej z jego filii
mieszczącej się w miejscowości Karviná, Havířov, Orlová czy Petřvald.
Warto obejrzeć historyczne centrum miasta Karviná z ratuszem w stylu
empirowym z renesansową wieżą, żeliwną fontanną z herbem miasta – na Masarykově
náměstí , jak również zamek w stylu empirowym z końca XVIII wieku, udostępniony
zwiedzającym wraz z sąsiadującym parkiem. Jedną z wielu atrakcji historycznych jest
też kościół św. Piotra z Alkantary z roku 1736. Obiekt ten w wyniku szkód górniczych
wyraźnie się pochylił (jest pochylony bardziej niż Krzywa Wieża w Pizie) i zapadł
się o 34 metry.
Z urbanistycznego punktu widzenia warto odwiedzić Muzeum Historyczne
w centrum Havířova, wybudowane w stylu socjalistycznego realizmu lub centrum
Bohumína z budynkami ratusza oraz tamtejszym dworcem kolejowym.
Nie należy również zapomnieć o uzdrowiskowym znaczeniu tego regionu.
Tradycja uzdrowiska sięga roku 1862, kiedy odkryto lecznicze solanki jodobromowe,
wykorzystywane do dziś w celach leczniczych w Lázních Darkov.
Region karwiński jest poprzecinany siecią tras rowerowych, które są
w terenie bardzo dobrze oznakowane drogowskazami z naniesionymi numerami
tras rowerowych lub pasowymi znakami turystycznymi. Wzdłuż tras rowerowych
umieszczone są tablice informacyjne, można je znaleźć w najbardziej uczęszczanych
miejscach. Rowerzyści mogą odpocząć w kilku, specjalnie przeznaczonych do tego
miejscach.
Trasy rowerowe Regionu karwińskiego:
Trasa nr 56 + 24 C: Bohumín – (CZ) / Chałupki – (PL)
Trasa nr 6063: Petřvald – Ostravská – Šenov – Škrbeň – Šimška – Sedliště
Trasa nr 6064: Vratimov – St. Ostrava – Bartovice – St. Ostrava – Horní Datyně –
Šimška – Škrbeň – Havířov
Trasa nr 6090: Dolní Domaslavice – Koňákov (Český Těšín) – Český Těšín (połączenie
z trasą nr 46 Trasa Jihlava – Český Těšín)
Trasa nr 6097: Albrechtice – Stonava – Karviná – Dolní Marklovice (Petrovice
u Karviné) – przejście graniczne Dolní Marklovice (CZ) / Marklowice Górne (PL)
Trasa nr 6098: Šumbark (Havířov) – Prostřední Suchá (Havířov) – Životice (Havířov) –
Pacalůvka (Těrlicko)

Trasa nr 6099: Horní Bludovice – Žermanice – zapora
Trasa nr 6100: Dolní Těrlicko – Chotěbuz – Chotěbuz Podobora – połączenie z trasą
nr 6097
Trasa nr 6109: Starý Bohumín – Pudlov (Bogumin) – Antošovická lávka
Trasa nr 6110: Karviná – przejście graniczne Karviná-Ráj II (CZ) / Kaczyce Górne (PL)
Trasa nr 46: Český Těšín (CZ) /Cieszyn (PL) – Komorní Lhotka
Trasa z Českého Těšína wokół zapór wodnych, Český Těšín
Karvinský region se nalézá na severovýchodě České republiky a jeho severní
hranice tvoří státní hranice s Polskou republikou. Region zahrnuje území okresu
Karviná, který tvoří 7 měst – Karviná, Havířov, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Petřvald,
Rychvald a devět obcí. Karvinsko je místem s bohatou historií, které nabízí bohaté
kulturní i sportovní vyžití. Centrem vzdělanosti regionu a zároveň sídlem významných
lázní je statutární město Karviná.
Nově příchozí si tuto oblast často ještě spojují především s těžbou uhlí
a s jejími negativními vlivy na životní prostředí. Změny povrchu krajiny způsobené
hlubinnou těžbou černého uhlí však dávají regionu výjimečný charakter a podobu u nás
se neopakující a zároveň neubírají nic na jeho přitažlivosti.
Zemský povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a průměrná nadmořská
výška činí 230 m. Nejvyšší bod území Karvinska je ve výšce 427 m n.m. – kopec Šachty
u Koňákova, nejníže položeným místem je soutok Odry a Olše u Kopytova – 193 m n.m.
Větší severní část regionu náleží k Ostravské pánvi, je mírně zvlněná s mnoha vodními
plochami, které často vznikly samovolně na místech poklesů vlivem poddolování.
V širokých nivách řek se nalézají spíše rovinné úseky lemované strmými, nepříliš
vysokými terasami s četnými prameništi. Menší území v jižní části tvoří Těšínská
pahorkatina a má charakterem blíže k Beskydám.
Karvinský region patří do povodí Baltského moře. Síti vodních toků vévodí
řeka Odra spolu se svým největším přítokem řekou Olší pramenící v Beskydech a tekoucí
podél hranice regionu s Polskem. Za zmínku stojí meandry řeky Odry, které jsou přírodní
památkou. Mezi další významné toky patří řeka Lučina protékající okrajem Havířova.
Tento neregulovaný meandrující úsek řeky je významnou přírodní pozoruhodností
a je zde vyhlášeno chráněné území – přírodní památka Meandry Lučiny. Dále regionem
protéká řeka Stonávka, jež napájí Těrlickou přehradu.
Těrlická přehrada je největší vodní plochou na Karvinsku a poskytuje
příležitost k rekreaci. Kromě veřejných pláží se zde nachází půjčovny loďek a vlek pro
vodní lyžování. Jižní břeh přehrady a okolí meandrů Stonávky při jejím ústí je součástí
naučné stezky Těrlické mokřady. Kolem přehrady vede také cyklistická trasa, po níž je
veden cyklistický okruh euroregionem Těšínské Slezsko.
Rozsáhlé vodní plochy jsou charakteristickým rysem Karvinského regionu.
Kromě Těrlické přehrady se zde nalézá množství zatopených ploch po těžbě štěrku
a písku a vlivem důlní činnosti, ale také množství rybníků. Ty nejstarší byly zakládány již
ve 14. století. Jak rybníky, tak zatopené poklesy z důlní činnosti poskytují útočiště řadě
živočichů, např. u sedimentační nádrže Pilňok (Karviná-Doly) hnízdí kolonie volavek
popelavých.
Na území Karvinska se v současnosti nachází pět chráněných území. Dvě
přírodní rezervace – Velké doly, přirozený lesní porost na pravém břehu řeky Olše
a Skučák, rybník na území Rychvaldu s vzácnou flórou a vodním ptactvem a tři chráněné
přírodní památky – Meandry Lučiny na území města Havířova, Hraniční meandry Odry
na území Bohumína a Věřňovice ve stejnojmenné obci.
Poblíž města Havířov, v horní části Těrlické přehrady, se nachází naučná
stezka „Těrlické mokřady”, která vede podél meandrů vodního toku Stonávka. Stezka je
dlouhá cca 2,5 km, je přístupná celoročně a na informačních tabulích po celé její délce
se návštěvníci seznámí nejen s řekou Stonávkou, ale i s hlavními dřevinami a rostlinami
lužních lesů a vodních ploch a jejich zajímavými obyvateli.
Další naučnou stezku můžete navštívit v Bohumíně. Stezka vede přes
přírodní památku meandry řeky Odry a návštěvníky zavede k místům archeologických
nálezů, bývalému přístavu a do divoké přírody. Okolí řeky a její koryto je atraktivní
nejen pro milovníky přírody, ale také pro vodáky. Přes meandry vede vodácká stezka až
do Polska. Ve Starém Bohumíně je půjčovna lodí, díky níž si mohou vodáci užít pohled
na meandry i z hladiny řeky.
Karvinský region je významný také z historického hlediska. Dějiny
nezačínají v 18. století v souvislosti s nálezem uhlí, ale sahají mnohem dál, což dokládají
nejrůznější archeologické nálezy a dochované památky. Význam regionu v minulosti
předurčovala jeho strategicky výhodná poloha na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, která
z něj učinila obchodní, hospodářské a kulturní centrum celé zdejší oblasti.
Jednou z nejvýznamnějších a nejzajímavějších archeologických lokalit, které
se zde nachází, je výšinné hradisko v Chotěbuzi-Podoboře u Českého Těšína, kde je dnes
vystavěn archeopark. Nejstarší osídlení hradiska spadá do období pozdní doby bronzové
a doby halštatské. Po dobytí a vypálení hradiska přibližně v 5. stol. př. n. l. zůstává
lokalita opuštěná až do osídlení Slovany o dvanáct století později. Archeopark je věrnou

replikou původního slovanského opevněného hradiště a ukazuje návštěvníkům život a
podobu ranně středověkého hradiště. Zároveň je archeopark součástí naučné stezky, která
vede do obce Chotěbuz.
Bližší poznání historie kraje umožní Muzeum Těšínska v Českém Těšíně
nebo některá z jeho poboček v Karviné, Havířově, Orlové nebo Petřvaldě.
Za vidění stojí určitě historické centrum Karviné s radnicí v empírovém
stylu a renesanční věží, litinová kašna s městským znakem na Masarykově náměstí
a v neposlední řadě zámek v empírovém slohu z konce 18. století, který je přístupný
veřejnosti spolu s navazujícím parkem. Mezi množství památek patří také kostel sv. Petra
z Alkantary z roku 1736, který je v důsledku poddolování výrazně nakloněn (víc než
šikmá věž v Pise) a oproti původnímu stavu klesl o 34 m.
Z urbanistického hlediska stojí za návštěvu historické centrum Havířova
ve stylu socialistického realismu nebo centrum Bohumína s radničními budovami
a železničním nádražím.
Nelze opomenout význam regionu také jako lázeňského místa. Tradice
lázeňství sahá až do roku 1862, kdy byla objevena léčivá jodobromová voda solanka,
která se dodnes využívá k léčebným účelům v Lázních Darkov.
Karvinský region je protkán sítí cyklotras, které jsou v terénu dobře značeny
směrovými tabulkami s číslem cyklotrasy nebo pásovými značkami tvořenými třemi
pruhy. Podél cyklistických tras můžeme najít informační tabule, které se nacházejí
na frekventovaných místech. K odpočinku cykloturistům poslouží také několik
odpočívek.
Trasy, které vedou karvinským regionem jsou následující:
Trasa č. 56 + 24 C: Bohumín (CZ) / Chalupki (PL)
Trasa č. 6063: Petřvald – Ostravská – Šenov – Škrbeň – Šimška – Sedliště
Trasa č. 6064: Vratimov – St. Ostrava – Bartovice – St. Ostrava – Horní Datyně – Šimška –
Škrbeň – Havířov
Trasa č. 6090: Dolní Domaslavice – Koňákov (Český Těšín) – Český Těšín (napojení
na trasu č. 46 Trasa Jihlava – Český Těšín)
Trasa č. 6097: Albrechtice – Stonava – Karviná – Dolní Marklovice (Petrovice u Karviné) – hraniční přechod Dolní Marklovice (CZ) / Marklowice Górne (PL)
Trasa č. 6098: Šumbark (Havířov) – Prostřední Suchá (Havířov) – Životice (Havířov) –
Pacalůvka (Těrlicko)
Trasa č. 6099: Horní Bludovice – Žermanice – přehrada
Trasa č. 6100: Dolní Těrlicko (Těrlicko) – Chotěbuz – Chotěbuz Podobora – napojení
na trasu č. 6097
Trasa č. 6109: Starý Bohumín – Pudlov (Bohumín) – Antošovická lávka
Trasa č. 6110: Karviná – hraniční přechod Karviná-Ráj II (CZ) / Kaczyzce Górne (PL)
Trasa č. 46: Český Těšín (CZ) /Cieszyn (PL) – Komorní Lhotka
Trasa z Českého Těšína kolem přehrad, Český Těšín
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Dawny Cesarski Urząd Pocztowy
(obecnie Poczta Główna)

Racibórz

Starý císařský poštovní úřad
(dnes Hlavní pošta)

Racibórz

Pierwszy urząd pocztowy
w Raciborzu mieścił się w budynku
przy ul. Solnej, który zwano „starą pocztą” (późniejsze lokum sióstr
szarytek). 1 lipca 1850 r. znalazł
on siedzibę w   miejscu dzisiejszego
hotelu „Polonia”. Obecny gmach
urzędu pocztowego przy pl. Dworcowym wybudowano w latach 80.
XIX  w.  Oddanie go do użytku cesarskiemu urzędowi pocztowemu nastąpiło 8 grudnia 1889 r. Jest to
obiekt dwukondygnacyjny, wzniesiony   w stylu neorenesansu flamandzkiego, z elewacją licowaną czerwoną
cegłą i z dwoma ryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. Okna na
parterze zamknięte są łukowo, na piętrze nakryte gzymsem. Ozdobę elewacji stanowi kamienny detal oraz płaskorzeźby nad trójdzielnymi oknami
na parterze z groteskowymi motywami. Pierwotne wejście do budynku
zlokalizowane było w środkowej części frontonu, skierowanego w stronę
dworca kolejowego   i ujęte portalem
z kolumnami oraz trójkątnym przyczółkiem. Dziś wejście do gmachu
znajduje się od strony ul. Pocztowej.

První poštovní úřad
v Ratiboři se nacházel v Solné ulici
v budově, nazývané „stará pošta“
(později sídlo řádu milosrdných
sester). 1. července 1850 byl přemístěn do budovy, která se nacházela
v místech dnešního hotelu „Polonia“.
Dodnes užívaná velká budova poštovního úřadu na Nádražním náměstí byla vybudována v 80. letech
19. století. Pro potřeby císařské pošty
byla předána 8. prosince 1889. Dvoupodlažní budova byla postavena ve
stylu vlámské renesance s průčelím obloženým červenými cihlami
se dvěma ryzality propojenými trojhrannými štíty. Okna v prvním podlaží jsou oblouková, ve druhém podlaží
jsou okna zakrytá římsami. Průčelí
nad trojdílnými okny v prvním podlaží zdobí kamenné detaily a basreliéfy s groteskními motivy. Ve
střední části průčelí budovy, které
bylo situováno směrem k vlakovému
nádraží, se nacházel hlavní vchod do
budovy, ozdobený portálem, sloupy
a trojúhelníkovými opěrami. Dnes se
do budovy vchází z ulice Poštovní.

Kościół Najświętszej Maryi Panny
Racibórz
Kostel Nejsvětější Panny Marie
Racibórz
Powstanie
pierwszego
kościoła raciborskiego przypada
niewątpliwie na czas lokacji osady
miejskiej, czyli na początek XIII w.
Zgodnie z tradycją miało to nastąpić w 1205 r., aczkolwiek źródłową
wzmiankę o parafii w Raciborzu,
a zatem i istnieniu tu kościoła, odnotowano dopiero w 1285 r. Kościół
ten spłonął w 1300 r., ale został
wkrótce odbudowany i z tego właśnie okresu pochodzi nawa główna
i prezbiterium obecnego kościoła
farnego. Na przestrzeni wieków
świątynia była parokrotnie niszczona
przez nawiedzające miasto pożary,
podlegała też wielu przebudowom.
W związku z przeniesieniem w 1416 r.
kolegiaty z kaplicy zamkowej dobudowano od strony południowej
kapitularz i skarbiec. Po pożarze
z 1426 r. wzniesiono od zachodu kaplicę, zwaną później „kaplicą polską”,
a w 1892 r. od południa dobudowano
tzw. kaplicę różańcową. Przylegająca od strony północno-zachodniej do
korpusu kościoła wieża została dobudowana w XVI w. Najbardziej dotkliwe straty poniosła świątynia pod
koniec II wojny światowej, kiedy to
wiosną 1945 r., została spalona przez
wojska rosyjskie. Odbudowę kościoła rozpoczęto w 1947 roku. Dwa
lata później ks. infułat dr Bolesław
Kominek poświęcił odbudowaną
świątynię, choć rekonstrukcja ołtarza
głównego ukończona została dopiero
w 1954 r. Z okazji tysiąclecia Chrztu
Polski w 1967 roku prezbiterium kościoła ozdobiono dwunastoma obrazami z postaciami polskich świętych
i błogosławionych.
W 1992 roku na placu przed kościołem umieszczono tablicę poświęconą
księdzu Stefanowi Pieczce – wieloletniemu proboszczowi parafii.
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Předpokládané založení
prvního ratibořského kostela spadá
do období vzniku městské osady,
tedy na začátek 13. století. Podle pověsti to mělo být v roce 1205,
avšak první písemná zmínka o farnosti v Ratiboři a tím i o existenci kostela
byla zaznamenaná teprve v roce 1285.
V roce 1300 kostel vyhořel, ale velmi
brzy byl obnoven. Z té doby také pochází hlavní chrámová loď a presbytář
současného farního kostela. V průběhu let byla svatyně několikrát poničená požáry, které postihly město,
a byla také několikrát přestavěna. Protože do ní byl v roce 1416 přemístěn
kolegiátní kostel z kapitulní kaple
(která byla zlikvidována v době sekularizace pruské šlechty v roce 1810),
byl na jižní straně přistavěn kapitulář
a klenotnice. Po požáru v roce 1426
byla na západní straně chrámu vybudována tzv. růžencová kaple. Věž,
která se na severozápadě dotýká hlavní budovy kostela, byla postavena
v 16. století. Největší škody postihly svatyni na konci 2. sv. války,
když byla na jaře roku 1945 vypálena sovětskou armádou. Rekonstrukce
kostela byla zahájena v roce 1947.
O dva roky později kněz dr. Boleslav
Kominek obnovený svatostánek vysvětil, i když rekonstrukce hlavního
oltáře byla dokončena teprve v roce
1954. U příležitosti tisíciletého výročí přijetí křesťanství v Polsku,
v roce 1967, byl presbytář kostela
vyzdoben dvanácti obrazy s vyobrazením polských svatých a blahoslavených.
V roce 1992 byla na prostranství před
kostelem odhalena tabule věnovaná
knězi Stefanu Pieczkovi – dlouholetému faráři v této farnosti.
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Figura św. Jana Nepomucena
Racibórz
Socha sv. Jana Nepomuckého
Racibórz

Nie wiadomo, kiedy dokładnie figura powstała, ale niewątpliwie jej metryka sięga I poł. XVIII w.
Nie jest też znany autor figury, ale
prawdopodobnie wyrzeźbił ją Johann
Melchior Oesterreich, którego dziełem jest statua tegoż świętego, znajdująca się na Ostrogu oraz Kolumna
Maryjna na Rynku. Przeprowadzone
bowiem badania nad warsztatem
rzeźbiarskim Oesterreicha nie tylko potwierdzają wykonanie figury
w jego pracowni, ale jej wysoki poziom artystyczny pozwala przyjąć,
iż miał on znaczący udział w procesie
wykonania. Pierwotnie figura znajdowała się na dziedzińcu klasztoru
dominikanek. Po zsekularyzowaniu
klasztoru w 1810 r. zainteresował
się nią proboszcz kościoła farnego
– Jan Nepomucen Zolondek i spowodował jej przeniesienie na Nowy
Targ, bo taką nazwę nosił wówczas
pl. Długosza.
Figura przedstawia św. Jana Nepomucena dającego jałmużnę klęczącemu obok żebrakowi. Składa
się zasadniczo z trzech elementów:
cokołu, postumentu opiętego wolutami i zwieńczonego gzymsem oraz
unoszącej się na obłokach grupy
figuralnej – św. Jana Nepomucena
i żebraka.

Není známo, kdy přesně
socha vznikla, ale její původ
nepochybně spadá do 1. poloviny
18. století. Autor sochy je rovněž
neznámý, pravděpodobně je jím
Johann Melchior Oesterreich, jehož
dílem je socha téhož svatého na Ostrohu nebo Mariánský Sloup na
Náměstí. Probíhající bádání Oesterreichovy sochařské dílny potvrzují
nejen vznik sochy v jeho dílně.
Její vysoká umělecká hodnota naznačuje, že se na jejím vzniku
Oesterreich podílel osobně. Původně byla socha umístěna na nádvoří kláštera karmelitánek. Po sekularizaci kláštera v roce 1810 se o ni
začal zajímat farář farního kostela
Jan Nepomucký Zolondek a rozhodl
o přemístění na Nový Trh, jak se v té
době nazývalo Długoszovo náměstí.
Socha představuje sv. Jana Nepomuckého, který dává almužnu vedle
klečícímu žebrákovi. Tento motiv se
objevuje v jinak velmi bohaté ikonografii Nepomuckého jen zřídka.

Baszta i mury obronne
Racibórz
Opevnění a bašta
Racibórz
Prawdopodobnie już w I poł.
XIII w. miasto było otoczone wałami
drewniano-ziemnymi, które skutecznie oparły się najazdowi Tatarów
w 1231 r. W roku 1299 książę Przemysław, pierwszy władca odrębnego
księstwa raciborskiego, rozpoczął
budowę opasających miasto murów
obronnych. Wzmianka o ich istnieniu
występuje w 1306 r. W późniejszych
latach mury były rozbudowywane,
a w XV–XVI w. parokrotnie modernizowane, jak np. po pożarze w 1574 r.
czy w związku z niebezpieczeństwem
najazdu tureckiego w 1663 r. Na zewnątrz murów znajdowała się fosa,
a komunikację w ich obrębie umożliwiały trzy bramy: Odrzańska (Zamkowa), Mikołajska (Wielka) i Nowa
(Bieńkowicka). Od XVIII w. mury
zaczęto sukcesywnie rozbierać.
W latach 1756–1771 zasypano
fosę, a w latach 1817–1828 władze
pruskie dokonały rozbiórki niemal
całych murów i bram. Niewielkie
jedynie ich fragmenty zachowały się do dziś przy ul. Basztowej,
Batorego, Drzymały, Leczniczej
i Drewnianej. Istotny element fortyfikacji miejskich stanowiły baszty,
których w XVIII w. było 9. Do dziś
zachowała się tylko jedna baszta przy
(biorącej od niej właśnie nazwę) ul.
Basztowej. Zwie się ją też „wieżą
więzienną”, gdyż jeszcze w XIX w.
pełniła rolę aresztu miejskiego. Zbudowana została prawdopodobnie po
pożarze miasta w 1574 r. na zrębie
wcześniejszych murów obronnych.
W latach 1896–1900 baszta była częściowo rekonstruowana, a w 1958 r.
remontowana. Dziś jej wizerunek
znajduje się w logo Raciborza.
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Pravděpodobně již v 1. polovině 13. století bylo město
obehnáno zemními valy s dřevěnými
palisádami, které v roce 1231 účinně
odolaly nájezdu Tatarů. V roce 1299
začal kníže Přemysl, první vládce
ratibořského knížectví, budovat kamenné opevnění, obepínající město.
O jeho existenci se objevuje písemná
zmínka v roce 1306. V pozdějších
letech bylo opevnění rozšiřováno
a v 15.–16. století několikrát zmodernizováno, jako například po požáru v roce 1574 nebo v souvislosti
s nebezpečím napadení Turky
v roce 1663. Na vnější straně obranných zdí se nacházel příkop. Dopravu přes opevnění umožňovaly tři brány: Oderská (Zámecká), Mikulášská (Velká) a Nová (Bienkovická). Od 18. století
se začalo s postupným bouráním
opevnění. V letech 1756–1771 byl
zasypán příkop a v letech 1817–1828
pruská správa dokončila likvidaci
téměř celého opevnění a bran.
Malé zbytky opevnění se dochovaly
do dnešní doby pouze v ulici Věžní, Batoryho, Drzymaly, Lázeňské
a Dřevěné. Významnými prvky
opevnění města byly věže, kterých
bylo v 18. století celkem devět. Do
dnešní doby se zachovala pouze
jedna ve Věžní ulici, podle věže ulice
vlastně získala svůj název. Věž bývá
nazývána také „vězeňskou věží“,
protože ještě v 19. století plnila
funkci městského vězení. Postavena
byla pravděpodobně po požáru města
v roce 1574 na zbytcích původních fortifikací. V letech 1896–1900
byla věž částečně zrekonstruována
a v roce 1958 přestavěna. Dnes se její
zobrazení nachází ve znaku města
Ratiboře.
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Gmach sądu (obecnie Sąd Rejonowy)
Racibórz
Budova soudu (dnes okresní soud)
Racibórz

1 października 1817 r.
rozpoczął w Raciborzu działalność
Wyższy Sąd Krajowy dla Prowincji Górnośląskiej (Oberlandesgericht
für die Provinz Oberschlesien), który przeniesiono z Brzegu nad Odrą.
Pierwotnie zajmował on dwie kamienice na ulicy Nowej. Jesienią
1822 r. radca rządowy i budowlany
Krause z Opola sporządził projekt
reprezentacyjnego gmachu, który
stałby się siedzibą sądu i dokonał wyboru odpowiedniej parceli pod jego
budowę. Rysunki Krausego trafiły
na początku 1823 r. do wyższej komisji budowlanej w Berlinie, gdzie
zajął się nimi wybitny architekt Karl
Friedrich Schinkal i na ich bazie
opracował ostateczny projekt budynku sądu. Jego budowa przy końcu
ul. Nowej trwała trzy lata i zakończyła
się poświęceniem 28 kwietnia 1826 r.
Gmach sądu, w którym w wyniku reorganizacji z 1 czerwca 1975 r. mieści się obecnie Sąd Rejonowy, jest
budynkiem wolnostojącym, dwupiętrowym, podpiwniczonym, murowanym na rzucie prostokąta w stylu
późnego klasycyzmu, usytuowanym
kalenicowo. Posiada on od ul. Nowej
elewację frontową z wyłaniającym
się w części centralnej siedmioosiowym ryzalitem, w którego środku
znajduje się potrójne wejście główne
do budynku. Nad ryzalitem umieszczony jest niski, trójkątny przyczółek. Ryzalit oraz naroża ujęte są pilastrami w typie toskańskich, które
dźwigają uproszczone belkowanie
z kostkowym gzymsem. Przed wejściem do budynku znajduje się podwyższony, dwubiegowy podjazd.
Układ wnętrza jest dwutraktowy,
z korytarzem między traktami i obszerną sienią na osi budynku żaglasto
sklepioną na sześciu filarach, w której przedłużeniu znajduje się również
dwubiegowa klatka schodowa.

Dne 1. října 1817 zahájil svou činnost v Ratiboři
tzv. Vyšší krajský soud Hornoslezské
provincie (Oberlandesgericht für die
Provinz Oberschlesien), který sem
byl přemístěn z Břehu nad Odrou.
Soud původně sídlil ve dvou
kamenných zděných domech v Nové
ulici. Pro náležitě reprezentativní
sídlo soudu vypracoval projekt samostatné budovy vládní rada a stavební poradce Krause z Opole na
podzim roku 1822, který také vybral
vhodný pozemek. Krausovy plány
se dostaly na začátku roku 1823
k vyšší stavební komisi v Berlíně, kde
zaujaly architekta Karla Friedricha
Schinkalu, který na jejich základě
vypracoval konečný projekt budovy
soudu. Stavební práce na konci Nové
ulice trvaly tři roky a byly ukončeny
vysvěcením budovy dne 28. dubna
1826.
Budova soudu, v níž sídlí po reorganizaci polského soudnictví od
1. června 1975 okresní soud, je dvoupatrovou podsklepenou samostatně stojící stavbou, vystavěnou na
obdélníkovém půdorysu ve stylu
pozdního   klasicismu s hřebenovou
střechou. Průčelí v Nové ulici tvoří
patnáctiosý, v centrální časti sedmiosý ryzalit, v jehož středu se nachází trojitý hlavní vchod do budovy. Nad ryzalitem je umístěn nízký
trojúhelníkový opěrný pilíř. Ryzalit,
stejně jako nároží, jsou olemovány
pilastry toskánského typu, které zvedají jednoduché trámoví s krychlovou římsou. Před vstupem do budovy se nachází zvýšený dvousměrný
podjezd. Rozmístění uvnitř je dvoutraktové, s chodbami mezi trakty
a prostornou halou uprostřed budovy,
která má klenuté žebrování na šesti pilířcích a na jejímž prodloužení se
nachází dvouramenné schodiště.

Kolumna Maryjna
Racibórz
Mariánský sloup
Racibórz
Według tradycji, nieudokumentowanej wszakże źródłowo,
raciborska Kolumna Maryjna stanowi wotum dziękczynne za ustanie zarazy, jaka w 1715 r. nawiedziła miasto i szerzyła się w okolicy. Faktem
jest, że epidemia taka objęła wówczas Górny Śląsk i czyniła straszliwe
spustoszenie. Prawdą jest również,
że powstanie Kolumny przypada na
okres tzw. katolicyzmu walczącego
i szczególnego rozkwitu kultu Matki
Boskiej na Śląsku. Fundatorem Kolumny była hrabina Maria Elżbieta
von Gaschin, która zobowiązała
w testamencie swojego syna Karola
Ludwika do postawienia na Rynku
w Raciborzu pomnika ku czci Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej.
Wkrótce po śmierci matki (zmarła
w 1724 r.), hrabia przystąpił do
wypełnienia jej ostatniej woli, powierzając wykonanie zadania utalentowanemu rzeźbiarzowi przybyłemu z Wiednia – Johannowi Melchiorowi Oesterreichowi, który stał
się z czasem jednym z najwybitniejszych twórców doby baroku na Śląsku.
Praca nad budową Kolumny Maryjnej zajęła mu dwa lata (1726–1727).
W efekcie powstało dzieło godne
najwyższego zachwytu i podziwu.
Pomnik, mierzący ok. 14 m wysokości, wykonany został z piaskowca
i składa się zasadniczo z czterech
części: trójkątnego cokołu o wklęsłych bokach, na nim znajdującej
się nastawy ze stojącymi w jej narożach postaciami trzech świętych,
wyrastającego z niej słupa w postaci
kłębiących się obłoków oraz figury Maryi na jego szczycie. Każdy
z trzech wklęsłych boków cokołu
posiada łacińską inskrypcję. Z napisu
umieszczonego od strony zachodniej
dowiedzieć się można, iż pomnik ten
„ostatnią swą wolą nakazała wznieść
i ustanowić jaśnie wielmożna pani
Maria Elżbieta hrabina Gaszyńska”.
Napis na wschodniej stronie informuje z kolei, że „pobożną wolę ukochanej matki wykonał, jako posłuszne
dziecko” jej syn Karol Ludwik. Napis
ten jest jednocześnie tzw. chronostychem, zawierającym datę zakończenia budowy Kolumny – 1727. Trzeci
napis, umieszczony na południowej
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ścianie cokołu, stanowi dedykację
stwierdzającą, iż Kolumna została
wzniesiona ku czci Niepokalanego
Poczęcia Maryi oraz trzech świętych,
których posągi stoją na wysuniętych
narożnikach znajdującej się nad cokołem nastawy: Sebastiana – patrona
od zarazy, Floriana – patrona od
pożaru   i biskupa Marcelego – legendarnego patrona Raciborza. Powyżej tego napisu, już na nastawie,
wyrzeźbiony jest kartusz z herbem
Gaszyńskich. Ze środka nastawy wyrasta słup uformowany z obłoków.
Na jego szczycie osadzono naturalnej
wielkości figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej depczącej smoka
i wpatrzonej w niebo. W ręce Maryja
trzyma lilię – symbol niewinności.
Kolumna została w 1993 r. odrestaurowana staraniem władz miasta
Raciborza ze środków finansowych
Republiki Federalnej Niemiec –
Fundacji Haus Oberschlesien w Ratingen-Hösel. W 2008 r. poddano
ją ponownej renowacji.

Podle pověsti, která však
není písemně doložena, představuje
ratibořský Mariánský sloup votivní
dar jako poděkování za zastavení
nákazy, která v roce 1715 postihla
město a šířila se také po okolí. Faktem
je, že morová epidemie Horní Slezsko
v té době sužovala a způsobila
ohromnou spoušť, ale zároveň je
pravdou, že vznik Mariánského
sloupu spadá do období tzv. válečného
katolictví a zejména do období rozkvětu kultu Matky Boží ve Slezsku.
Zakladatelkou sloupu se stala hraběnka Marie Alžběta von Gaschin
(Gašínová), která ve své závěti
zavázala svého syna Karla Ludvíka
výstavbou
pomníku
ke
cti
Neposkvrněného početí Matky Boží
na ratibořském náměstí. Krátce po její
smrti v roce 1724 přistoupil hrabě ke
splnění matčiny poslední vůle, když
pověřil splněním zadání talentovaného sochaře Melchiora Oesterreicha
z Vídně. Oesterreich se v krátké
době stal jedním z nejvýznamnějších
tvůrců období baroka ve Slezsku.
Práce na stavbě ratibořského sloupu
mu trvala dva roky (v letech 1726
a 1727). Výsledkem je dílo dodnes
hodné nejvyššího nadšení a obdivu.
Pomník, vysoký asi 14 m, je zhotoven
z pískovce a obecně vzato se skládá ze čtyř částí: trojúhelníkového
podstavce s vkleslými stranami, na
něm se nacházejícího nástavce se
třemi stojícími postavami svatých,
z nějž vyrůstá sloup v podobě
spojujících se oblouků a na vrcholu
s postavou Panny Marie. Na každé ze
tří vkleslých stran je latinský nápis.
Z nápisu na západní straně se můžeme
dozvědět, že tento pomník „svou
poslední vůlí přikázala vybudovat
a umístit nejjasnější vznešená
paní Marie Alžběta hraběnka
Gašínová”. Nápis na východní
straně zase informuje, že „zbožné
přání své milované matky vykonal
jako poslušné dítě” její syn Karel

Ludvík. Tento nápis jednoznačně
datuje dokončení stavby sloupu
do roku 1727. Třetí nápis, umístěný
na jižní straně podstavce, představuje
věnování, které dokládá, že sloup byl
vybudován ke cti Neposkvrněného
početí Marie a zároveň tří svatých, jejichž postavy stojí na vystupujících rozích, nacházejících se nad
podstavcem: sv. Sebastiána –  ochránce před nákazou, sv. Floriána – patrona hasičů a biskupa, sv. Marcela –
legendárního ochránce města Ratiboře. Nad tímto nápisem, už na
nástavci, je vyobrazen kartuš s erbem
Gašínových. Ze středu nástavce se
vypíná vzhůru štíhlý sloup tvořený
oblouky. Na vrcholu sloupu je
umístěná figura Neposkvrněného
početí Matky Boží v životní velikosti,
jež vzhlíží k nebi, v ruce při tom
drží symbol nevinnosti – lilii a nohama zašlapává pekelného draka.
Kovová destička na podstavci nás
vyrytým polsko-německým nápisem informuje, že mariánský sloup
byl v roce 1993 restaurován péčí
vedení města Ratiboře z finančních
prostředků poskytnutých Nadací
Haus Oberschlesien v Ratingen ve
Spolkové republice Německo.

Podominikański kościół św. Jakuba
Racibórz
Dominikánský kostel sv. Jakuba
Racibórz

Przyjmuje się powszechnie w literaturze, iż obecny kościół,
który należał do klasztoru dominikanów, został wybudowany w stylu
gotyckim na początku XIV w. po
pożarze miasta w 1300 r. Prawdopodobnie już dużo wcześniej stała
w tym miejscu drewniana świątynia
dominikańska, w której książę raciborsko-opolski, Mieszko Otyły,
chciał być pochowany i przeznaczył
w swoim testamencie z 1246 r. 200
grzywien srebra na budowę świątyni i klasztoru, a jego brat i następca Władysław uposażył konwent
w 1258 r. w liczne przywileje i nadania. Według tradycji właśnie w tymże
roku odbyła się konsekracja owego
kościoła przez biskupa wrocławskiego Tomasza II. Przypuszcza się również, że w tym pierwotnym klasztorze
raciborskich dominikanów powstała
kronika, w której zapisano pierwsze
polskie zdanie: „gorze szo nam stalo” – okrzyk księcia Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą w 1241 r.
Zasadnicza bryła kościoła: jednonawowa, z wydłużonym prezbiterium
trójbocznie zamkniętym i opięta
na zewnątrz skarpami, pozostała nienaruszona od czasów średniowiecza.
Na przełomie XIV i XV w. dobudowano do kościoła wieżę w południowym narożniku, między prezbiterium i nawą. Po kolejnym pożarze
z 1637 r. wnętrze kościoła przebudowano, nadając mu obecny układ przestrzenny. Nawę i prezbiterium nakry-

7

to wówczas sklepieniem kolebkowym
z lunetami, a w przęśle wschodnim
nawy wydzielono dwie kaplice:
od strony południowej Różańca
Świętego, od północnej natomiast
jako kaplicę grobową rodu von Gaschin.
W wyniku przebudowy kościoła
w 1874 r. zmieniono zachodnią
elewację na neoromańską, natomiast wieży i elewacjom bocznym
przywrócono styl gotycki. Podczas
II wojny światowej spalił się dach
i ołtarz główny kościoła, a sklepienie
prezbiterium uległo uszkodzeniu.
Odbudowa uszkodzeń trwała do
1947 r. Dziś obiekt ten pełni funkcję
kościoła filialnego parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

V literatuře se všeobecně
uvádí, že současný kostel, který
patřil k dominikánskému klášteru,
byl vybudován v gotickém slohu
na začátku 14. století, po požáru
města, k němuž došlo v roce 1300.
Pravděpodobně již mnohem dříve
stála na stejném místě dřevěná
dominikánská svatyně, v níž byl
pochován i ratibořsko-opolský kníže Měšek Tlustý. Ve svém testamentu z roku 1246 kníže odkázal
200 hřiven stříbra na vybudování
svatyně a kláštera. Jeho bratr
a nástupce kníže Vladislav přidělil
konventu darovací listinou v roce
1258 četné výsady. Podle tehdejších
zvyklostí se ve stejném roce konalo
vysvěcení kostela vratislavským
biskupem Tomášem II. Připouští se
také, že v tomto původním klášteře
ratibořských dominikánů byla založena kronika, do níž byl zapsán
i první polský záznam, slova zle
se nám stalo představovala údajný
výkřik knížete Jindřicha Pobožného,
jenž měl zaznít v bitvě u Lehnice
v roce 1241.
Základ budovy kostela tvoří loď
s prodlouženým presbytářem uzavřeným ze tří stran, zevně obepnutá
příporami, která zůstala od středověku
neporušená. Na přelomu 14. a 15.
století byla mezi presbytářem
a kostelní lodí v jižním rohu stavby
dostavěna věž. Po požáru v roce
1637 byl interiér kostela přestavěn
do současné podoby. Kostelní loď
i presbytář byly přikryty společnou
obloukovou klenbou s lunetami
a ve východním profilu lodi byly
odděleny dvě kaple: na jižní straně
kaple Svatého růžence a na severní
straně hrobka rodu Gašínových.
Při přestavbě kostela v roce 1874 došlo ke změně jeho západního průčelí,
které bylo upraveno v novorománském slohu, kdežto věži a bočním
průčelím byl vrácen styl gotický.

V době 2. sv. války shořela střecha
a hlavní oltář a klenba presbytáře
byly poškozeny. Oprava škod se
protáhla do roku 1947. Dnes plní
chrám Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie funkci farního kostela.

Dawny kościół dominikanek
pw. świętego Ducha
Racibórz

Dominikánský kostel sv. Ducha
Racibórz

Powstanie kościoła pw.
Świętego Ducha związane jest
z ufundowaniem przez księcia raciborskiego Przemysława klasztoru
dominikanek. Wolę założenia tego
konwentu w Raciborzu książę oznajmił już w 1299 r., a potwierdził ją
dokumentem z 9 kwietnia 1306 r.,
w którym dokładnie określił miejsce pod zabudowania klasztorne.
Ponieważ snuł plany dotyczące losów swojej małoletniej córki Eufemii, która miała wejść w grono
sióstr, szczodrze uposażył swoją
fundację. Dokładny moment rozpoczęcia budowy kościoła klasztornego
nie jest znany. Przyjmuje się jedynie, że nie nastąpił on wcześniej niż
w 1317 r. Z drugiej strony, gdy księżniczka Eufemia wstępowała w 1313 r.
do zgromadzenia dominikanek, to teren przeznaczony klasztorowi musiał
już być zagospodarowany przynajmniej częściowo. Być może w tym
miejscu, około roku  1306 r., wzniesiono   kaplicę, która stała się zaczątkiem kościoła Świętego Ducha,
bądź też zamieniona została później
w kaplicę św. Dominika (takowa
istniała   przy jego północnej ścianie
aż do początku XIX w.). Szereg zachowanych dotąd w niezmienionej
postaci form architektonicznych
kościoła zdecydowanie określają
czas jego powstania na lata około
1320–1330. Wiadomo też, że jego
konsekracji dokonał biskup wrocławski Nanker w 1331 r.
Kościół Świętego Ducha zdecydowanie wyróżnia się na tle współczesnych kościołów raciborskich:
parafialnego pw. Wniebowzięcia
NMP i dominikańskiego pw. św. Jakuba. Jest w stosunku do nich dziełem niewątpliwie późniejszym, stąd
i jego inna architektura, bo utrzymana
w konwencji tzw. gotyku redukcyjnego, w którym zanika bogactwo i nadmiar detali, ale w porównaniu z nimi
posiada bardziej atrakcyjne kształty.
Zbudowany został na planie dwóch
wyraźnie wydzielonych i różnej
wielkości przestrzeni: nawy i prezbiterium, rozgraniczonych wydatnym
łukiem tęczy. Nawa posiada strop
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belkowy, natomiast niższe od niej
prezbiterium zamknięte jest dwoma
przęsłami sklepienia krzyżowo-żebrowego. W południowo-zachodnim
narożniku nawy wznosi się masywna, kwadratowa wieża, która stanowi
ciekawy element tej klasztornej świątyni (jej budowania zabraniały stare
przepisy zakonne). Zarówno nawa
jak i prezbiterium kościoła nakryte
są dwuspadowym dachem, wieża
zaś zwieńczona jest kopułką. Światło
do wnętrza świątyni wpadało przez
ostrołukowe okna, z których jedno,
wypełnione kamiennym maswerkiem
i laskowaniem, wykonano również
w prosto zamykającej prezbiterium
ścianie wschodniej. Na zewnątrz
cała budowla kościoła opięta została
wzmacniającymi ją szkarpami.
Zapewne od samego początku istnienia kościół Świętego Ducha przeznaczony był na nekropolię książęcą.
Nie potwierdzono dotąd, czy pochowani zostali w nim – lub przylegającej do jego północnej ściany
kaplicy św. Dominika, jak uczyniono
to ze zmarłą w 1359 r. Eufemią
– ostatni przedstawiciele raciborskich Piastów, ale na pewno stał
się on miejscem spoczynku książąt
z rodu opawskich Przemyślidów.
W wyniku wprowadzonej w 1810 r.
przez władze pruskie sekularyzacji
dóbr kościelnych, konwent dominikanek został rozwiązany, a ich
kościół przekazany gminie ewangelickiej. Po wybudowaniu przez
ewangelików nowej świątyni przy
obecnej ul. Ogrodowej, w dawnym
kościele Świętego Ducha otwarto
w 1927 r. muzeum i taką też rolę pełni on do dziś.

Vznik kostela Sv. Ducha
je spojen se vznikem dominikánského
kláštera, který založil ratibořský
kníže Přemysl. Vůli založit tento
konvent v Ratiboři oznámil kníže již
v roce 1299 a potvrdil ji dokumentem
z 9. dubna 1306, ve kterém přesně
vyznačil místo pro vystavění
klášterních staveb a zároveň štědře
zajistil svou nadaci s přesvědčením,
že jeho dcerka Eufemie po dosažení
plnoletosti do kláštera vstoupí. Tak se
také o sedm let později stalo. Přesné
datum počátku výstavby klášterního
kostela není známo. Předpokládá
se, že nenastalo před rokem 1317.
Na druhou stranu, když Eufemie
vstupovala v roce 1313 do řádu
dominikánek, musel už být pozemek,
vymezený klášteru, alespoň částečně
zastavěn. Je možné, že v tom místě
byla vystavěna nejdříve kaple,
která se stala základem pozdější
výstavby kostela sv. Ducha případně
byla později přeměněna na kapli
sv. Dominika. Řada dosud zachovaných architektonických znaků datuje dobu vzniku kostela do let
1320–1330. Je také doloženo, že
kostel vysvětil vratislavský biskup
Nanker v roce 1331. Kostel sv.
Ducha se výrazně odlišuje od
ostatních ratibořských kostelů: farního kostela Nanebevzetí Nejsvětějsí Panny Marie a dominikánského kostela sv. Jakuba. Je
v porovnání s nimi určitě dílem
z pozdější doby, proto je jiná i jeho
architektura, v níž byly dodrženy
zásady tzv. redukované gotiky.
Kostel byl postaven na základě

výrazně oddělených a různě
velkých částí: lodě a presbytáře,
oddělených výrazným obloukem ve
tvaru duhy. Loď má strop trámový,
zatímco nižší presbytář je uzavřen
křížovožebrovou kamennou klenbou. V severozápadním rohu lodě
se vypíná masivní čtyřhranná věž,
která je zajímavým prvkem svatyně,
protože její výstavbě bránily staré
právní předpisy. Loď i presbytář
kostela jsou chráněny dvojspádovou
střechou, věž je zakončena kopulkou.
Světlo do kostela proudilo okny
s klenutými oblouky, z nichž
jedno, vyplněné kamennými žebry
a kružbou, bylo také ve východní
stěně uzavírající presbytář. Zevně
byla celá budova kostela zpevněna
příporami.
Pravděpodobně od začátku byl kostel
sv. Ducha určen k pohřbívání knížat.
Dosud to však není potvrzeno,
je možné, že poslední představitelé
ratibořských Piastovců spočinuli
v kapli sv. Dominika, přiléhající
k severní stěně kostela, v níž byla
pochována v roce 1359 dcera knížete Přemysl Eufémie. S určitostí
se kostel stal místem posledního
odpočinku knížat z rodu opavských
Přemyslovců.
V roce 1810 provedla pruská správa sekularizaci církevního majetku, konvent dominikánek byl zrušen a jejich kostel byl předán evangelickému farnímu úřadu. Když si
evangelíci postavili v Zahradní ulici
novou vlastní svatyni, bylo v roce
1927 v dřívějším kostele sv. Ducha
otevřeno muzeum a tuto funkci plní
budova dodnes.

Kościół św. Jana Chrzciciela
Racibórz
Kostel sv. Jana Křtitele
Racibórz
Pierwsza wzmianka o świątyni na Ostrogu pochodzi z roku 1307.
Obecny kościół został zaprojektowany przez Vinzenza Statza z Kolonii
i zbudowany w latach 1856–1860
w stylu neogotyckim pod kierunkiem
mistrza murarskiego i kamieniarskiego Jana Kirsteina z Koźla. Kościół
jest trójnawową bazyliką na rzucie
krzyża łacińskiego, z transeptem
i poligonalnie zamkniętym prezbiterium, opięty na zewnątrz szkarpami
i łukami oporowymi. Na zachodniej
stronie kościoła znajduje się wysoka
wieża z licznymi wieżyczkami schodowymi w górnej kondygnacji.
Na osi wieży w przyziemiu zlokalizowane jest główne wejście, zdobione
profilowanym portalem z wimpergą
w zwieńczeniu. Portal ten, zaprojektowany również przez Vinzenza Statza, został wykonany w 1890 r. przez
znany zakład kamieniarski Kokeša
i Jungbluta w Raciborzu. We wnętrzu
kościoła istnieje sklepienie krzyżowo-żebrowe. Piękne witraże w oknach
transeptu wykonała w 1902 r. firma
Franza Mayera w Monachium oraz
raciborska pracownia Otto Lazara.
Pod koniec II wojny światowej kościół poniósł duże straty. Zniszczeniu
uległ szczyt wieży wraz z wieńczącą
go iglicą.  Odbudowa kościoła trwała w latach 1946–1955, a w 1997 r.
nakryto wieżę stożkowym hełmem.
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První zmínka o svatyni
na Ostrohu pochází z roku 1307.
Současnou budovu zděného kostela
projektoval Vincenc Statz z Kolína
nad Rýnem, postavena byla v letech
1856–1860 v neogotickém slohu pod
vedením zednického a kamenického
mistra Jana Kirsteina z Kozlí. Jedná
se o trojlodní baziliku ve tvaru latinského kříže s příčnou lodí a polygonálně umístěným presbytářem, který je obepnut zevnitř opěrnými pilíři
a oblouky. Na západní straně se
nachází věž s mnoha stupňovitými
věžičkami v horním podlaží. V ose
s věží se v přízemí nachází hlavní
vchod, ozdobený tvarovaným portálem zakončeným gotickým štítem.
Portál, který rovněž projektoval
Vincenc Statz, byl zhotoven známou kamenickou dílnou Kokeš
a Jungblut v Ratiboři v roce 1890.
Uvnitř má kostel křížovo-žebrovou
klenbu. Krásné vitráže oken zhotovila v roce 1902 firma France
Mayera z Mnichova ve spolupráci
s ratibořskou dílnou Otto Lazara.
Na konci 2. sv. války utrpěl kostel
velké škody, především byl zničen
štít věže se střechou. Oprava kostela
probíhala v letech 1945–1955,
v roce 1997 byla věž přikrytá
kuželovitou plechovou střechou.
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Zamek Piastowski
Racibórz
Piastovský hrad
Racibórz

Zamek położony na Ostrogu nad prawym brzegiem Odry zbudowany został w miejscu dawnego
grodu drewniano-ziemnego, którego
powstanie datuje się na II poł. X w.
i który wchodził w skład obronnych
warowni pogranicza śląsko-morawskiego. Pierwsza wzmianka o raciborskim grodzie występuje w „Kronice” Galla Anonima i mówi o zajęciu go w 1108 r. przez wojów
Bolesława Krzywoustego. Od tego
momentu gród znajdował się pod panowaniem Piastów.
Po śmierci Krzywoustego w 1138 r.
przeszedł wraz z całym Śląskiem
w ręce jego syna i zwierzchniego księcia Polski, Władysława II Wygnańca, który   przebywał w nim krótko
w 1146 r., zanim znalazł schronienie
w Niemczech po wypędzeniu go przez
swoich braci. Jego   synowie, Bolesław Wysoki i Mieszko Laskonogi,
odzyskali Śląsk w 1163 r. Młodszy
z nich, Mieszko, otrzymał we władanie, wydzielone z dzielnicy, księstwo
raciborskie obejmujące trzy kasztelanie: raciborską, cieszyńską i toszecką
i za swoją stolicę obrał w 1172 r. Racibórz. Odtąd gród raciborski stał się
siedzibą księcia Mieszka Laskonogiego, który w 1180 r. przejął jeszcze
dwie dalsze kasztelanie: bytomską
i oświęcimską. W 1202 r. przyłączył
do swoich ziem księstwo opolskie,
zaś w 1211 r. objął tron senioralny
w Krakowie, gdzie parę miesięcy później zmarł. Po śmierci Laskonogiego
władzę w księstwie opolsko-raciborskim sprawował jego syn Kazimierz,
a następnie wnukowie: Mieszko Otyły i Władysław. W wyniku podziału
księstwa pomiędzy czterech synów
Władysława, właścicielem Raciborza i wydzielonego księstwa został
najmłodszy z nich – Przemysław.
On też, jako pierwszy książę raciborski, zapoczątkował w latach
80. XIII w. budowę zamku murowanego wraz z kaplicą, określoną
w literaturze „perłą śląskiego gotyku”.
W 1288 r. biskup wrocławski Tomasz II, który w czasie sporu
z księciem wrocławskim Henrykiem
schronił się w Raciborzu pod opiekę
księcia Przemysława, podniósł ka-

plicę do rangi kolegiaty i poświęcił
ją św. Tomaszowi z Canterbury. Kiedy syn Przemysława, Leszek, zmarł
bezpotomnie w 1336 r. i linia raciborskich Piastów tym samym wygasła,
księstwo wraz z zamkiem przeszło
w ręce jego szwagra, księcia Mikołaja II, z rodu opawskich Przemyślidów, którzy władali nim przez następnych blisko 200 lat. W tym
okresie zmodernizowany między
innymi został system obronny
zamku, a wały zastąpiono murami
z basztami. Po śmierci w 1521 r.
ostatniego Przemyślidy, księcia
Walentego, władzę w księstwie raciborskim objął na krótko Jan III
Dobry, piastowski książę Opola,
i odtąd ziemia raciborska dzieliła lo-

sy księstwa opolsko-raciborskiego.
Gdy wkrótce on także zmarł na zamku w Raciborzu, księstwo przeszło
w ręce Hohenzollernów, jako lenników czeskich, a następnie znalazło
się pod bezpośrednim panowaniem
cesarzy Habsburgów, którzy oddawali je różnym możnym rodom. Druga połowa XVI w. oraz wiek XVII to
czas, kiedy zamkiem władało kolejno
kilku zarządców księstwa. Wśród
nich znaleźli się m.in.: Izabela Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego
i Bony Sforzy, hrabia Jerzy Oppersdorff, baron Mettich, polscy Wazowie, którzy schronili się w zamku,
uciekając przed „potopem szwedzkim”. W 1683 r. zamek odwiedził
w drodze pod Wiedeń król Polski
Jan III Sobieski. Od 1740 r. księstwo
przeszło pod panowanie Prus.
W 1820 r. księstwo wraz z zamkiem
objął landgraf Wiktor von Hessen-Rotenburg. Kiedy zmarł bezpotomnie w 1834 r., dobra raciborskie
przejął jego krewny Wiktor von Hohenlohe-Schillingsfürst, który uzyskał w 1840 r. tytuł księcia raciborskiego (Herzog von Ratibor). W rękach jego potomków znajdowały się
one aż do 1945 r. Koniec II wojny
światowej przyniósł dewastację zabudowań zamkowych, które z biegiem
czasu popadać zaczęły w ruinę. Po
wojnie zamek został znacjonalizowany i przeszedł na własność Skarbu
Państwa.
W latach PRL nie starano się o odrestaurowanie zamku. Dopiero w latach 80. XX w. powołany został do
życia Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Piastowskiego, którego
głównym zadaniem było zbieranie
pieniędzy na odbudowę tego obiektu.
W roku 2008 udało się uzyskać na
ten cel fundusze Unii Europejskiej.

Hrad na Ostrohu nad
pravým břehem řeky Odry byl
vystavěn na místě bývalé dřevěné
tvrze, jejíž vznik se datuje do
2. poloviny 10. století, která patřila
mezi obranné hlásky na slezsko-moravské hranici. První zmínka
o ratibořském hradu pochází z „Kroniky„ jejímž autorem je Gall Anonim a hovoří se v ní o obsazení
hradu vojsky Boleslava Křivoústého
roku 1108. Od té doby ovládali
hrad Piastovci. Po smrti Boleslava
Křivoústého v roce 1138 přešel hrad
spolu s celým Slezskem do rukou
jeho syna, celopolského knížete
Vladislava II. Vyhnance, který
v něm, dříve než našel po vyhnání
svými bratry útočiště v Německu,
také krátce v roce 1146 pobýval. Jeho
synové Boleslav Vysoký a Měšek
Ploskonohý získali Slezsko v roce
1163. Mladší, Měšek spravoval
ratibořské knížectví, pod které
spadaly tři kastelánie – ratibořská,
těšínská a tošecká. Za své sídlo
si v roce 1172 zvolil Ratiboř. Tak
se stal ratibořský hrad knížecím
sídlem. V roce 1180 připojil Měšek
ke svému panství i další kastelánie –
bytomskou a osvětimskou. V roce
1202 připojil ke svému území také
opolské knížectví, dosud spravované
Boleslavem, a v roce 1211 usedl
na seniorní trůn v Krakově. Po
několika měsících však zemřel.
Po jeho smrti převzal vládu nad
opolsko-ratibořským knížectvím jeho syn Kazimír a po něm jeho
vnukové: Měšek Otylý a Vladislav.
V důsledku rozdělení opolského
knížectví mezi čtyři Vladislavovy syny
se stal pánem Ratiboře i připojeného
knížectví nejmladší Měškův vnuk –
Přemysl. Ten, jako první ratibořský
kníže, započal v 80. letech 13.
století výstavbu zděného hradu

a kaple, označované v literatuře jako
„perla slezské gotiky”. V roce 1288
vratislavský biskup Tomáš II., který
se při sporu s vratislavským knížetem
Jindřichem uchýlil do Ratiboře pod
ochranu knížete Přemysla, povýšil
kapli na kolegiální kostel a zasvětil
jej sv. Tomáši z Canterburry.
Když Přemyslův syn Lešek zemřel
v roce 1336 bez potomků a linie
ratibořských Piastovců tak vymřela,
toto slezské knížectví se stalo lénem
Koruny české a osudy českého
státu sdílelo po více než čtyři
staletí. Hrad se stal sídlem Leškova
švagra, knížete Mikuláše II. z rodu
opavských Přemyslovců, kteří na
něm sídlili po další téměř dvě staletí.
V tomto období došlo k modernizaci
obranného systému hradu, původní
sypané zemní valy byly nahrazeny
kamennými obrannými zdmi a věžemi. V roce 1521, po smrti posledního přemyslovského knížete
Valentina, krátce vládl ratibořskému
knížectví Jan III. Dobrý, opolský
kníže z rodu Piastovců v rámci
opolsko – ratibořského knížectví, po
jeho smrti knížectví přešlo pod vládu
Hohenzollernů, českých lenních pánů
a následně pod přímou vládu
českých králů, jimiž v té době
byli Habsburkové, kteří ho pak
přidělovali různým zámožným rodům. V druhé polovině 16. a po
celé 17. století ovládalo zámek
několik správců knížectví, mezi
nimi např. Isabela Jagellonská,
dcera polského krále Zikmunda
I. Starého, hrabě Jiří z Oppersdorffu,
baron Jetřich apod. V roce 1683
navštívil při tažení na pomoc Vídni
obléhané Turky i polský král Jan III.
Sobieski. Po prohraných válkách
rakouského císaře a českého krále
o Slezsko s pruskými vojsky se roku
1740 ratibořské knížectví společně
s většinou Slezska stalo součástí
Pruska a následně Německa. V roce
1820 zámek a knížectví převzal
Wiktor von Hessen-Rotenburg. Když
v roce 1834 zemřel bez potomků,
ratibořské panství získal jeho
příbuzný Viktor von Hohenlohe-Schillingsfürst, jenž obdržel v roce
1840 také titul ratibořského knížete
(Herzog von Ratibor). V majetku
jeho potomků zůstalo ratibořské
panství i po první světové válce
až do roku 1945. Konec druhé
světové války přinesl devastaci
a zkázu zámeckých budov. Po válce
se Ratiboř stala součástí dnešního
Polska, hrad byl znárodněn a přešel
do majetku polského státu.

V časech Polské lidové republiky
nikdo nespěchal s obnovou hradních
ruin. Teprve v 80. letech 20. století
vznikl Občanský výbor pro obnovu
původního piastovského hradu. Jeho
hlavním úkolem bylo získávání
financí na restaurování, v roce 2008
se podařilo získat významnou dotaci
i z evropských fondů.

Browar
Racibórz
Pivovar
Racibórz
Browar zajmuje północno-zachodnie skrzydło dawnego
zamku raciborskiego. Jego pierwotne założenie – staraniem margrabiego Jerzego z Karniowa – miało miejsce prawdopodobnie około 1532 r.
Wodę do warzenia piwa doprowadzano tu z ujęcia, znajdującego się
na terenie obecnego lasu miejskiego
zwanego Oborą specjalnymi rurami,
wykonanymi z wydrążonych pni
dębowych. Na skutek pożaru, jaki
wybuchł w 1858 r., prawie wszystkie zabudowania browaru uległy
zniszczeniu. Już jednak w roku
następnym został on odbudowany
z fundacji ówczesnego właściciela
zamku, Wiktora Maurycego, noszącego tytuł księcia raciborskiego. W latach 1896–1897 dokonano
całkowitej przebudowy i modernizacji browaru, po której rozpoczęto
w nim produkcję piwa jasnego dolnej fermentacji typu pilsner. Stan
dobrej koniunktury browaru trwał
aż do okresu międzywojennego, kiedy to podczas kryzysu gospodarczego poważnie podupadł.
Po II wojnie światowej browar
raciborski został znacjonalizowany przez państwo polskie,
a w 1953 r. włączony w skład Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych
w Głubczycach. Przeprowadzona
wkrótce reorganizacja głubczyckich
zakładów sprawiła, że od 1958 r.
administracja browaru znalazła się
w Raciborzu, by w 1973 r. trafić
ponownie do Głubczyc. W 1975 r.
browar połączono z Górnośląskimi
Zakładami Piwowarskimi z siedzibą
w Zabrzu, które pod koniec lat 90.
XX w. ogłosiły bankructwo. Tym
samym też browar raciborski został
w 1999 r. zamknięty, a jego majątek
wystawiono na sprzedaż. W 2004 r.
po remoncie i zainstalowaniu nowych urządzeń browarniczych, ponownie uruchomiono działalność
obiektu pod nazwą Browar Książęcy Racibórz. Wkrótce znów browar
przeżywał kryzys i w sierpniu 2009 r.
trzeba było wstrzymać produkcję
piwa. W 2010 r. ponownie go reaktywowano. Obecnie nosi on nazwę
Browar Zamkowy.
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Pivovar
je
umístěn
v severozápadním křídle starého
ratibořského hradu. Založil ho pravděpodobně kolem roku 1532 markrabě Jiří Krnovský. Voda byla
do pivovaru přiváděna zvláštním
potrubím z vydlabaného dubového
dřeva z jímadla v městském lese, dnes
zvaného Obora. Při požáru v roce
1858 byly téměř všechny budovy
pivovaru zničeny. Následující rok byl
pivovar znovu vystavěn z prostředků
tehejšího majitele ratibořského hradu Viktora Mauryceho. V letech
1896–1897 proběhla úplná rekonstrukce a modernizace pivovaru. Po
této rekonstrukci v něm začali vyrábět
světlé pivo se spodní fermentací
plzeňského typu, tzv. „pilsner“. Dobré
obchodní podmínky pro pivovar
trvaly až do meziválečného období,
kdy v době hospodářské krize došlo
k postupnému úpadku pivovaru.
Po druhé světové válce byl ratibořský
pivovar znárodněn a v roce 1953
byl začleněn do Pivovarsko-sladovnických závodů v Hlubčicích.
Brzy se při reorganizaci podniku
administrativa závodu přestěhovala
v roce 1958 do Ratiboře, ale v roce
1973 se vrátila zpět do Hlubčic.
V roce 1975 došlo ke sloučení
pivovaru s Hornoslezskými pivovarnickými závody se sídlem ve
městě Zabrze, které však koncem
90. let 20. století zkrachovaly.
Ratibořský pivovar v roce 1999
ukončil výrobu a byl určen k prodeji.
V roce 2003 jej koupil Jiří   Łazarczyk ze Sosnovce. Po rekonstrukci
a instalaci nové pivovarnické technologie obnovil v roce 2004 podnik
činnost jako Knížecí pivovar Ratiboř,
od roku 2010 nese název Zámecký
pivovar.

Kościół św. Mikołaja
Racibórz
Kostel sv. Mikoláše
Racibórz

Gdyby zawierzyć tradycji, to kościół w dzielnicy Stara Wieś
miałby już powstać ok. 1060 r. O wiele bardziej jednak prawdopodobne
wydaje się być jego istnienie dopiero
od XIII w. Właśnie w tym gotyckim
kościele, poświadczonym źródłowo
w 1296 r., miał się modlić biskup
wrocławski Tomasz II oraz książę
Henryk IV Probus, gdy po długotrwałym sporze doszło do pojednania między nimi w miejscu, gdzie
jest usytuowana tzw. statua zgody. Obiekt był   wielokrotnie przebudowywany. Kiedy pod koniec
XIX w. okazał się za mały, a kolejny jego remont nieopłacalny,
wybudowano w latach 1899–1902
obecny kościół neogotycki według projektu Ludwiga Schneidera pod kierunkiem budowniczego Franza Klose z Raciborza.
Świątynia jest trójnawowa, z transeptem na rzucie krzyża łacińskiego, z poligonalnie (wielobocznie)
zamkniętym prezbiterium i aneksami
po jego bokach, opięta na zewnątrz
szkarpami, z dostawioną od wschodu
wieżą ze spiczastym hełmem. Drzwi
transeptu zdobione są portalami
i tympanonami, w których znajdują się płaskorzeźby przedstawiające
sceny ze Starego Testamentu: „Stworzenie Ewy”, „Wygnanie z Raju”,
„Ofiara Izaaka”, „Kain i Abel”.
Wejście główne natomiast zdobione
jest portalem profilowanym i tympanonem, w którym znajduje się
mozaika przedstawiająca Chrystusa
w majestacie. Wnętrze kościoła
posiada bogaty wystrój architektoniczny. Głównym elementem
prezbiterium jest ołtarz z obrazem
św. Mikołaja, który wykonała firma
Meyer z Monachium.
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Kdybychom věřili legendám, kostel ve čtvrti Stará Ves byl
postaven kolem roku 1060. Mnohem
pravděpodobnější se však zdá, že byl
postaven až ve 13. století, písemně
dokládá jeho existenci zápis z roku
1296. Právě v tomto gotickém kostele
se měli po dlouholetém sporu společně
modlit vratislavský biskup Tomáš
II. a kníže Jindřich IV. Probus –
v místě, kde je dnes umístěna tzv.
socha dohody. Kostel byl mnohokrát
přestavěn. Když koncem 19. století
zjistili, že je malý a další oprava
se ukázala jako nevýhodná, byl
na jeho místě stavitelem Franzem
Klosem z Ratiboře v letech
1899–1902 postaven podle projektu
Ludvika Schneidera stávající novogotický kostel.
Nová svatyně je trojlodní, s příčnou lodí, mnohostranně uzavřeným presbytářem s přístavky po jeho bocích, z východní strany s přistavěnou věží se špičatou kopulí.
Dveře do příčné lodě jsou zdobeny portály a tympanony s basreliéfy představujícími výjevy ze
Starého zákona: Stvoření Evy,
Vyhnání z Ráje, Izákova oběť, Kain
a Ábel. Hlavní vchod je zdoben
profilovaným portálem a tympanony,
ve kterých je mozaika představující
vznešeného Ježíše Krista. Vnitřek
kostela se vyznačuje bohatým architektonickým dekorem. Hlavním prvkem presbytáře je oltář s vyobrazením sv. Mikuláše, zhotovený firmou Meyer z Mnichova.
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Sanktuarium Matki Bożej
Racibórz
Svatostánek Matky Boží
Racibórz

Według legendy pierwszy kościół w tym odległym od murów miejskich miejscu wzniesiony
został w 1432 r. i był darem dziękczynnym hrabiego węgierskiego
za uzdrowienie z ciężkiej choroby.
Inna legenda wiąże powstanie kościoła Matki Bożej i znajdującego
się w nim  obrazu, podobnego do wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, z najazdem husytów na Śląsk
i również wskazuje na wotywny
charakter świątyni. W materiałach
źródłowych znajdujemy potwierdzenie istnienia świątyni w 1445 r. Następny, również drewniany kościół,
wybudowano w latach 1613–1617.
W roku 1723 przeniesiony został
do Pawłowa, gdzie stał jeszcze prawie dwieście lat, zanim go rozebrano. Na jego miejscu ówczesny
proboszcz starowiejski, Wawrzyniec Klentzka, doprowadził do wybudowania w latach 1723–1727
obecnego kościoła, jednonawowego z zamkniętym trójbocznie prezbiterium i dwiema kwadratowymi
wieżami po przeciwnej stronie,
utrzymanego w stylu barokowym.
Wnętrze nakryte jest sklepieniem
kolebkowym z lunetami, wspartym na przyściennych filarach.
W ołtarzu głównym kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Raciborskiej, pochodzący prawdopodobnie z przełomu XVI
i XVII w., będący kopią częstochowskiego wizerunku Czarnej Madonny. W 1932 r., w którym przypadała 500. rocznica wybudowania
kościoła, obraz został przyozdobiony koronami. Korony te zaginęły
w 1945 r. Ufundowane w 1955 r.
nowe korony skradziono pod koniec
1985 r. Znajdujące się obecnie na
obrazie kolejne korony poświęcił
w 1987 r. w Częstochowie papież
Jan Paweł II, którego   pomnik odlany z brązu stanął przed kościołem
w 2006 r.

Podle pověsti byl na
tomto místě – tak vzdáleném od
městských hradeb – postaven první
dřevěný kostel v roce 1432, jako
poděkování jistého maďarského
hraběte za uzdravení z těžké
nemoci. Jiná legenda spojuje
vznik kostela Matky Boží a obrazu
shodného s podobiznou Matky Boží
Čenstochovské s nájezdy husitů
do Slezska, zároveň poukazuje na
votivní charakter svatyně. Písemné
prameny potvrzují její existenci
v roce 1445. Další, rovněž dřevěný,
kostel byl na tomto místě postaven
v letech 1613–1617. Ten byl však
v roce 1723 rozebrán a přemístěn
do Pavlova, kde stál ještě dalších
200 let. Na jeho místě nechal
tehdejší staroveský farář Vavřinec
Klentzka v letech 1723–1727 postavit současný jednolodní kostel
v barokním slohu, s presbytářem,
uzavřeným třemi stěnami, a se dvěmi čtvercovými věžemi po stranách.
Uvnitř se vypíná oblouková klenba
s lunetami vzepřená o pilíře u stěn.
Hlavní oltář zdobí důvěru vzbuzující
obraz Matky Boží Ratibořské, který pochází pravděpodobně z přelomu 16. a 17. století a je kopií
čenstochovské podobizny tzv. Černé
Madony. V roce 1932 byl obraz
u příležitosti oslav 500. výročí
založení kostela přizdoben korunkami. Tyto koruny zmizely v roce
1945. Nové, z roku 1955, byly
na konci roku 1985 ukradeny.  
Současné koruny na obraze posvětil
v roce 1987 papež Jan Pavel II. při
své návštěvě Čenstochové. Osobnost Jana Pavla II. od roku 2006
připomíná před kostelem bronzový
pomník.
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Zespół zabudowań więziennych
Racibórz
Komplex vězeňských budov
Racibórz

Znajdujący
się
przy
ul. Eichendorffa kompleks budynków Zakładu Karnego, wybudowany  
został w latach 1845–1851 na użytek
ówczesnego królewskiego zakładu
karnego. Autorem projektu kompleksu utrzymanego w stylu neogotyckim
był berliński architekt Carl Ferdinand
Busse, który przy sporządzaniu rysunków wzorował się na więzieniu
Pentoville w Londynie oraz więzieniu Moabit w Berlinie. Zabudowania
zakładu ułożone są w kształcie krzyża greckiego, ze skrzydłami zbiegającymi się w centralnym oktogonie.
W jego środku wznosi się czworoboczna wieża, zwieńczona krenelażem, która pełniła pierwotnie rolę
wieży ciśnień na potrzeby własne zakładu. Ściany wszystkich budynków
olicowane są czerwoną cegłą. Całość otoczona jest wysokim murem
z wieżami strażniczymi. W kaplicy
więziennej zakładu znajdowały się
trzy ołtarze, w których widniały rzeźby: Chrystusa Dobrego Pasterza –
w głównym oraz św. Piotra
i św. Pawła – w bocznych, wykonane w 1852 r. przez Karola Antoniego Mückego, profesora Akademii
Sztuk Pięknych w Düsseldorfie.
W XIX w. raciborski zakład karny
uznawany był za najnowocześniejsze
więzienie w Europie.

Komplex budov nápravného zařízení, který se nachází
v Eichendorffově ulici, byl vybudován v letech 1845–1851 pro
potřebu tehdejší pruské královské
správy věznic. Autorem projektu
komplexu, který byl vytvořen
v novogotickém stylu, byl berlínský
architekt Carl Ferdinand Busse,
který se inspiroval věznicemi Pentoville v Londýně a Moabit v Berlíně.
Půdorys stavby má podobu řeckého
kříže s křídly sbíhajícími se do
centrálního osmiúhelníku. Z jeho
středu se vypíná čtyřhranná věž
zakončená cimbuřím, která sloužila
původně jako vodojem pro potřeby věznice. Stěny všech budov
jsou lemované červenými cihlami.
Komplex je obehnaný vysokou zdí se
strážními věžemi. Ve vězeňské kapli
se nacházejí tři oltáře, na kterých byly
reliéfy Krista Dobrého Pastýře na
hlavním oltáři a sv. Petra a sv. Pavla
na bočních Karla Antonína Mückeho,
profesora Akademie výtvarných
umění v Düsseldorfu, z roku 1852.
V 19. století bylo ratibořské nápravné zařízení uznáváno jako
nejmodernější věznice v Evropě.

15

Zameczek przy Rafako
Racibórz
Zámeček u Rafaka
Racibórz

W 1896 r., na przedmieściach Raciborza wzniesiony został
zamek, będący siedzibą Raciborskiego Bractwa Strzeleckiego, które w niedalekiej okolicy posiadało
strzelnicę. Budowla posiada ozdobną
wieżę w kształcie rotundy zamkniętej dachem i balustradą. Zamek pełnił
różne funkcje, był m.in. miejscem odwiedzin i kwaterunku różnych grup
wycieczkowych, a także indywidualnych turystów. Na rok 1944 przypada okres rozbudowy zamku. Dzięki
dobudowaniu do niego dużej sali, zamek mógł pomieścić ok. 2000 osób.
W roku 1945 przez jakiś czas pełnił
funkcję aresztu, w którym nowe władze Polski przetrzymywały tymczasowo Niemców przygotowywanych
do deportacji i wysiedleń. Kiedy
na przełomie lat 40. i 50. zamek przestał pełnić tę funkcję, przez kilka lat
stał nieużywany. Dopiero w 1953
roku przekazano go na siedzibę Zakładowego Domu Kultury – Raciborskiej Fabryki Kotłów (RAFAKO).
Przed stanem wojennym, w okresie
działalności NSZZ „Solidarność”,
odbywały się tam spotkania delegatów. W 1997 roku zamek został
zniszczony przez powódź, a jego remont ukończono w 2008 roku.

V roce 1896 byl na
předměstí Ratiboře vybudován zámek, budoucí sídlo městského střeleckého spolku, který vlastnil v jeho blízkosti střelnici. Budova má
ozdobnou věž ve tvaru rotundy
zakončenou střechou a zábradlím.
Zámeček plnil různé funkce.
Mimo jiné byl místem návštěv
a ubytování různých výletních skupin nebo individuálních turistů.
V roce 1944 došlo k rozšíření budov
zámku, po přistavění velkého sálu
mohl zámek pojmout až 2 000 osob.
V roce 1945 se stal na nějakou dobu
vězením, ve kterém nová polská
správa
dočasně
soustřeďovala
Němce, kteří měli být deportováni
a vysídleni. Když na přelomu
40. a 50. let přestal zámeček plnit tuto
funkci, zůstal na několik let opuštěný.
Teprve v roce 1953 se stal Závodním
domem kultury Ratibořské továrny
kotlů (RAFAKO). Před vyhlášením
tzv. válečného stavu v Polsku, v době
působení nezávislých odborů NSZZ  
Solidarność, se zde konala setkání
jejích delegátů. Při povodních v roce
1997 došlo ke zničení zámku, jeho
rekonstrukce byla dokončena v roce
2008.

Klasztor
Bieńkowice
Klášter
Bieńkowice
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Znajdujący się przy
obecnej ul. Raciborskiej neogotycki
budynek dawnego klasztoru sióstr
elżbietanek wybudowano w 1900 r.
Z czasem został powiększony, olicowany czerwoną cegłą i otoczony
ogrodzeniem ozdobionym bramą
z kutej kraty. Obecnie jest siedzibą centrum kultury DFK, biblioteki
i lokalnego muzeum, zajmującym
się gromadzeniem zabytków z zakresu kultury materialnej regionu,
którym opiekuje się wieloletni przewodniczący DFK – Blasius Hanczuch. Wśród eksponatów w muzeum znajdują się okazy kamiennej
broni, ozdób i narzędzi codziennego
użytku, a także kły mamuta, pochodzące prawdopodobnie sprzed 40–50
tysięcy lat.

Novogotická
budova
kláštera sester Alžbětinek, která se
nachází v současné Ratibořské ulici,
byla vybudována v roce 1900. Později byla rozšířena, ozdobena červenými cihlami a obehnána plotem
s branou z kované mříže. V současnosti je budova sídlem kulturního centra DFK, knihovny a oblastního muzea, které shromažďuje sbírkové
předměty z celého regionu, o něž
pečuje dlouholetý ředitel DFK –
Blasius Hanczuch. Mezi exponáty
najdeme ukázky zbraní, ozdob a náčiní každodenní potřeby z doby kamenné, ale např. také kly mamuta,
pocházející pravděpodobně z období
před 40–50 tisíci lety.
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Muzeum kowalstwa
Bieńkowice
Muzeum kovářství
Bieńkowice

Na terenie wsi Bieńkowice znajduje się zabytkowa kuźnia
rodziny Socha, a przy niej muzeum
kowalstwa. Tradycja kuźni sięga podobno roku 1702 i wiąże się
z przemarszem wojsk króla Jana III
Sobieskiego przez ziemię raciborską na odsiecz Wiedniowi. Wśród
żołnierzy królewskich znajdował
się niejaki Janek Socha, kowal spod
Krakowa, który podczas postoju armii na polach bieńkowickich zakochał się w miejscowej wieśniaczce
i dlatego postanowił po rozgromieniu Turków powrócić do Bieńkowic
i dziewczynę pojąć za żonę. Słowa
dotrzymał – jak obiecał, tak uczynił: powrócił, wziął ślub z ukochaną
i osiadł we wsi, zakładając tam kuźnię
w 1702 r. Doczekał się syna Andrzeja, który odziedziczył zawód po ojcu,
a po nim kowalami kolejno byli: Franciszek, Urban, Antoni, Jan i urodzony
w 1910 r. Alojzy Socha. Jego dwaj
synowie, tak jak przez siedem wcześniejszych pokoleń, uprawiali ten
sam fach: starszy Willibald po pewnym czasie otworzył własny warsztat i nadal wierny był kowalstwu,
a młodszy Jan osiadł na ojcowiźnie –
w starej kuźni wymurowanej w 1840 r.
na miejscu dawnej drewnianej –
i wraz ze swoim synem Robertem,
mistrzem kowalstwa artystycznego,
nadal para się kuciem żelaza. Obydwaj założyli też przy kuźni prywatne muzeum kowalstwa, mogące
poszczycić się bogatymi zbiorami.

Na území obce Bieńkowice
se nachází historická budova kovárny rodiny Sochů a u ní muzeum
kovářství. Tradice kovárny začínají
pravděpodobně v roce 1702 a jsou
spojovány s dřívějším přechodem
vojsk polského krále Jana III.
Sobieského přes ratibořské území
na obranu Vídně. Mezi královskými
vojáky se nacházel nějaký Janek
Socha, kovář z Krakova, kterému
v době odpočinku armády na
okolních polích padla do oka
místní dívka a zamiloval se do ní
tak, že slíbil, že se po rozehnání
Turků vrátí a ožení se s ní. Slovo
dodržel – jak slíbil, tak učinil, vrátil
se, oženil se s milovanou dívkou
a usídlil se v obci Bieńkowice, kde
založil v roce 1702 kovárnu. Narodil
se jim syn Ondřej, který dílnu
po otci zdědil. Po něm se postupně
stali kováři František, Urban, Antonín, Jan a Alois Sochové, posledně
jmenovaný se narodil v roce 1910.

Jeho dva synové, stejně jako sedm
předcházejících pokolení, se věnují
stejnému řemeslu. Starší Vilibald
si po nějaké době otevřel vlastní dílnu
a je stále kovářem. Mladší Jan
se usídlil v rodinné staré kovárně,
která byla postavena v roce 1840 na
místě staré dřevěné, a spolu se synem
Robertem, mistrem uměleckého kovářství, se stále věnuje kování železa. Společně také založili poblíž kovárny soukromé muzeum kovářství, které se může pochlubit
bohatými sbírkami.
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Aleja Hroza
Bieńkowice/Tworków
Alej Hroza
Bieńkowice/Tworków

Jest to droga łącząca
Tworków z Bieńkowicami, biegnąca
w miejscu dawnej grobli. Znana
jest ona z licznie rosnących wzdłuż
niej starych, kilkusetletnich drzew –
a jest ich tam ok. 40. Są to m.in.:
klony (Acer), kasztanowce (Aesculus), dęby szypułkowe (Quercus
robur), lipy drobnolistne (Tilia
cordata).

V místě staré hráze
dnes vede silnice spojující Tvorkov
a Bieńkowice. Je proslulá asi 4
desítkami několik set let starých
stromů, které ji lemují. Jsou to
mimo jiné javory (Acer), kaštany
(Aesculus), duby stopkaté (Quercus
robur), lípy drobnolisté (Tilia
cordata).

Młyn
Tworków
Mlýn
Tworków

Przy
ul.
Młyńskiej
znajduje się na prywatnej posesji
zabytkowy
młyn,
zbudowany
w 1914 r. W miejscu tym wcześniej
stał młyn drewniany wodny,
wzmiankowany źródłowo w 1703 r.
Obecny jest murowany, napędzany
pierwotnie turbiną wodną, od 1927 r.
silnikiem spalinowym, a od 1948 r.
silnikiem elektrycznym. Od wielu
pokoleń młyn ten był własnością
rodziny Pawlik, która i dzisiaj go
użytkuje. Tworkowski młyn jest
jednym z ostatnich młynów w Polsce,
w których miele się zboże na małą
skalę tradycyjnymi metodami.
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V Mlýnské ulici se
nachází soukromý starobylý mlýn,
postavený v roce 1914. Na témže
místě stál původně dřevěný vodní
mlýn, zmiňovaný již v roce 1703.
Současný je zděný, poháněný byl
nejdříve vodní turbínou, poté od
roku 1927 spalovacím motorem a od
roku 1948 motorem elektrickým. Po
mnoho pokolení byl mlýn majetkem rodiny Pavlíků, která ho užívá
i v současnosti. Tvorkovský mlýn
je v Polsku jedním z posledních,
v nichž se mele obilí v malém množství tradičním postupem.
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Ruiny zamku
Tworków
Zřícenina zámku
Tworków

Prawdopodobnie już w średniowieczu istniał w Tworkowie zamek, o którym źródła wprawdzie
milczą, ale trudno przypuszczać, by
właściciele rozległych dóbr takowego nie posiadali. Wiadomo tylko
o rozpoczęciu w 1567 r. budowy
renesansowego zamku przez Kaszpera Krzysztofa Wyskotę z Wodnik,
którą zakończył dopiero w 1585 r.
Hynek Petrovic Chorwat z Wieczy.
Zamek ten w ciągu następnych  250
lat zapewne kilka razy przekształcano, nadając mu cechy rezydencji
mieszkalnej, ale również niewiele na
ten temat wiadomo, aż do momentu,
kiedy kolejny właściciel dóbr tworkowskich, hrabia Karl von Saurma-Jeltsch, zlecił w 1872 r. znanemu
architektowi Carlowi Heydenreichowi jego gruntowną przebudowę w stylu neorenesansowym z wykorzystaniem części dawnej budowli. Nowy
zamek wzniesiono na rzucie zbliżonym do podkowy, zwróconej otwartą
częścią na południe, z niesymetrycznymi i nieregularnymi skrzydłami.
Nad bryłą budowli dominowała wysoka czworoboczna wieża zegarowa,
ustawiona przy skrzydle zachodnim
od strony dziedzińca. Przy przeciwnym skrzydle wybudowano okrągłą
basztę. Renesansowy wystrój zamku
podkreślały liczne szczyty, facjatki,

wykusze, czy wreszcie dwukondygnacyjne arkady otaczające dziedziniec.
W nocy z 8 na 9 I 1931 r. na zamku wybuchł z nie wyjaśnionych
przyczyn wielki pożar, który strawił
cały budynek. Hrabia von Saurma-Jeltsch nie podjął się jego odbudowy. Parę lat później, podczas działań
wojennych w marcu 1945 r. został
ponownie spalony i od tej pory, stopniowo ulega dewastacji. Na mocy
uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
z 26 V 2003 r. ruiny zamku wraz
z otaczającym je terenem przeszły
na własność gminy.

Pravděpodobně již ve
středověku existoval v Tvorkově
hrad, o němž však kroniky mlčí, ale
je těžké připustit, že by majitelé tak
rozlehlého panství takový nevlastnili.
Zmínky nacházíme pouze o začátku výstavby renesančního zámku
v roce 1567 Kašparem Kryštofem
Vyškotem z Vodníku, který dokončil v roce 1585 Hynek Petrovič
Charvát z Větče. Zámek byl bezpochyby v průběhu dalších 250 let
několikrát přestavován, aby nakonec
získal podobu obytné rezidence, ale
ani o těchto změnách mnoho nevíme
až do chvíle, kdy další majitel tvorkovského panství, hrabě Karl von
Saurma-Jeltsch, svěřil v roce 1872
známému architektu Karlu Heydenreichovi jeho kompletní přestavbu
v novorenesančním slohu s využitím části staré budovy. Nový zámek
byl vybudován na půdorysu ve tvaru
podkovy obrácené otevřenou stranou
na jih, s asymetrickými nepravými
křídly. Nad budovou dominovala
čtyřboká hodinová věž, umístěná
k západnímu křídlu od nádvoří.
U protějšího křídla byla vystavěna
kruhová bašta. Renesanční vzhled
zámku podtrhovaly početné štíty,
mansardy, arkýře a dokonce dvoupatrové podloubí obklopující nádvoří. V noci z 8. na 9. ledna 1931
vypukl na zámku z neznámých příčin
velký požár, který celou budovu
zničil. Hrabě von Saurma-Jeltsch
se pustil do jeho postupné obnovy.
O několik let později, v období
válečných bojů v březnu 1945, však
zámek znovu vyhořel a od té doby
zůstává v troskách a je opakovaně
devastován.
Na základě rozhodnutí Rady obce
Krzyzanowice z 26. května 2003
přešla zřícenina zámku spolu s přilehlými pozemky do majetku obce
Krzyzanowice.
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Kościół parafialny św. Piotra
i Pawła
Tworków
Farní kostel sv. Petra a Pavla
Tworków

Kościół pw. św. Piotra
i Pawła wzniesiony został w latach
1691–1694 w stylu barokowym według projektu Jana Zellera z Opawy i współudziale finansowym
właściciela majątku tworkowskiego – Georga Reisswietza. Jest obiektem jednonawowym, orientowanym,
z prezbiterium zamkniętym ścianą
prostą oraz z kwadratową wieżą od
zachodu i dwiema przybudówkami
po bokach. Wnętrze kościoła, nakryte sklepieniem kolebkowym z gurtami i lunetami, zdobione jest dekoracją stiukową, wykonaną po 1691 r.
przez pochodzącego również z Opawy, Antoniego Signo oraz późnobarokową polichromią iluzjonistyczną,
pochodzącą z 1749 r., zatynkowaną
częściowo podczas odbudowy kościoła ze zniszczeń wojennych. Prawie cały wystrój kościoła, łącznie
z ołtarzem głównym, dwoma ołtarzami bocznymi, amboną oraz nadwieszoną lożą kolatorską, utrzymany jest
w stylu barokowym i pokryty bogatą
dekoracją snycerską z motywami

akantowymi, roślinnymi i owocowymi. Większość elementów wystroju
pochodzi głównie z przełomu XVII
i XVIII w. i z poł. XVIII w., ale późnorenesansowa płaskorzeźba Cudu
św. Judy Tadeusza pochodzi z pocz.
XVII w., a barokowy ołtarz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, malowany
na desce, datowany jest na koniec
XVII w. W kościele znajduje się także kamienna płyta nagrobna hrabiny
Philippine Cappy (zmarłej w 1839 r.
jednej z ostatnich właścicielek dóbr
tworkowskich) w bogatym obramieniu z kartuszami herbowymi.
W trakcie działań wojennych
w styczniu 1945 r. uległ zniszczeniu
hełm, część wieży oraz pokrycie dachowe wraz z więźbą i sklepieniem
w nawie. W 1995 r. zrekonstruowano
według projektu prof. Jerzego Witeczka baniasty hełm wieży zniszczony podczas wojny. W 2002 r. kościół
parafialny w Tworkowie otrzymał
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany”.

Barokní kostel
sv. Petra a Pavla byl vystavěn v letech 1691–1694 podle projektu
Jana Zellera z Opavy s finanční
podporou tehdejšího majitele tvorkovského panství Jiřího Rejzvice.
Je to stavba jednolodní, s presbytářem
uzavřeným svislou stěnou, na západě
s věží čtvercového půdorysu a dvěma
přístavbami po bocích. Uvnitř kostela
můžeme vidět valenou klenbu
s oblouky a lunetami a štukovou
výzdobu, která byla zhotovena po roce
1691 Antonínem Signem z Opavy,
s pozdně barokní iluzionistickou polychromií, pocházející z roku 1749.
bohužel částečně omítnutou při
opravách kostela po jeho poničení
za 2. světové války. Celá výzdoba
kostela spolu s hlavním oltářem,
dvěma oltáři bočními, kazatelnou
a vysunutou kolatorskou lóží je
provedena v barokním slohu a bohatě
ozdobena vyřezávanými akantovými listy, rostlinnými a ovocnými

motivy. Většina výzdoby pochází
z období přelomu 17. a 18. století
a z poloviny 18. století. Pozdně
renesanční basreliéf Zázrak sv. Judy
Tadeáše pochází ze začátku 17. století
a na desce malovaný barokní oltář
Matky Boží s děťátkem je datován
na konec 17. století. V kostele se
také nachází kamenný náhrobek
hraběnky Philippiny Cappiové bohatě orámovaný kartušemi se šlechtickými erby (zemřela v roce 1839,
byla jednou z posledních majitelek
tvorkovského panství). V době válečných bojů v lednu 1945 došlo ke
zničení kopule, části věže a plechové
střechy i s krovy a klenbou v kostelní
lodi. V roce 1995 byla zničená
kopule věže rekonstruován podle
projektu profesora Jiřího Witeczky
a na vrcholu umístěna zrekonstruovaná špička. V roce 2002 získal farní
kostel v Tvorkově ocenění v celostátní
polské soutěži „Udržovaná památka”.
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Zabytkowa krypta rodu
Reiswitzów
Tworków
Památkové hrobky rodu
Reiswitzů
Tworków

Podczas prowadzonych
w kościele w 1993 r. prac osuszeniowych odkryto w jego podziemiach
kryptę grobową, w której odnaleziono dziesięć sarkofagów miedzianych
(dziewięć małych i jeden duży) oraz
jeden sarkofag duży cynowo-ołowiany, zachowany w formie destruktu.
Wszystkie sarkofagi zawierały trumny drewniane z ludzkimi szczątkami,
należącymi do siedemnastowiecznych właścicieli dóbr tworkowskich – rodziny von Reisswietzów.
Reisswietzowie byli protestantami
i na pochówek w kościele katolickim,
którego też jako właściciele majątku
byli kolatorami, musieli uzyskać zgodę cesarzy Ferdynanda III i Leopol
da I. Sarkofagi pochodziły z lat
1644–1683 i są wraz z kryptą jedyną
pozostałością wcześniejszego, drewnianego kościoła tworkowskiego. Pokryte były bogatą polichromią olejną
w postaci cytatów zaczerpniętych z Pisma Św., nazwisk i dat pogrzebanych
osób oraz malowideł kwiatowych
i przedstawień główek aniołków.
Jak wynikało z napisów w zachowanym dużym sarkofagu pogrzebano
Ewę Wilczek (1613–1655), pierwszą żonę Georga von Reisswietz,
w drugim dużym sarkofagu, który
uległ zniszczeniu w poważnym stopniu, złożono ciało właściciela dóbr.

W pozostałych sarkofagach o różnej wielkości pochowano ich dzieci.
Poza zdemineralizowanymi szczątkami ludzkimi w trumnach odkryto
również ubiory pogrzebowe, jak
żupanik dziecięcy z pasem i wstążki
do butów, wykonane w większości
z tkaniny jedwabnej, morowej,
w kolorze złocistego ugru, sukienkę
dziewczęcą, wianek z nici metalowych oraz koszulkę niemowlęcą.
Sarkofagi i ubranka dziecięce poddane zostały konserwacji w latach
1996–1999 i są obecnie eksponowane w tzw. „krypcie” – zaadaptowanej
na ten cel dawnej „marowni” i usytuowanej obok niej kaplicy. Sarkofagi
w Tworkowie są jedynym tak bogatym zespołem metalowych sarkofagów dziecięcych na terenie Polski,
a odkryte w nich ubranka należą do
najstarszych strojów dziecięcych.

V průběhu vysoušení kostela v roce 1993 byla odkryta v jeho
podzemí hrobka, v níž bylo nalezeno
deset měděných sarkofágů (devět malých a jeden velký) a jeden velký rozkládající se olověno-cínový. Všechny
sarkofágy obsahovaly dřevěné rakve
s lidskými ostatky, které patřily majitelům tvorkovského panství ze 16.
století – rodiny von Reisswietzů.
Reisswietzové
byli
protestanty
a k pohřbení ostatků v katolickém
kostele, který založili a vlastnili, museli získat souhlas rakouských císařů,
resp. českých králů Ferdinanda III.
a Leopolda I. Sarkofágy pocházejí
z let 1644–1683 a spolu s kryptou jsou
pozůstatky po dřívějším dřevěném
tvorkovském kostele. Byly označeny
biblickými citáty, jmény a daty pohřbených osob a bohatě zdobeny olejovou polychromií včetně vymalovaných květů a hlav andělů. Z nápisů je
zřejmé, že v dobře zachovalém sar-

kofágu jsou ostatky Evy z rodu Vlčků
(později psáno Wilczek, 1613–1655),
první manželky Georga Reisswietze,
jehož ostatky byly uloženy do
druhého velkého sarkofágu, později značně poškozeného. Zbylé sarkofágy různých velikostí obsahují
ostatky jejich dětí. Kromě lidských
ostatků bylo v rakvích nalezeno pohřební oblečení, např. dětský župan
s páskem, hedvábné nebo moarové
stužky do bot v barvě zlatého okru,
dívčí šatičky, věneček z kovových
nití či kojenecká košilka. Sarkofágy a dětské oblečení byly konzervovány v letech 1996–1999 a jsou
uloženy v tzv. kryptě – k tomu účelu upravené márnici a k ní přiléhající
kapli. Sarkofágy v Tvorkově jsou
jedinou početnou skupinou dětských
sarkofágů na území dnešního Polska
a v nich objevené oblečky patří k nejstarším dětským oděvům.
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Zabytkowe spichlerze
Bolesław
Historický špýchar
Bolesław

Na ziemi raciborskiej
spotkać można specyficzny typ
drewnianych spichlerzy chłopskich,
tzw. lamusów, służących niegdyś
do przechowywania zapasów zboża,
mąki, jarzyn oraz sprzętu używanego
w gospodarstwie rolnym. Najwięcej
dotąd takich spichlerzy – lamusów,
bo aż trzy, zachowało się w Bolesławiu (w 1967 r. zanotowano ich tam
siedem). Wszystkie zostały wzniesione w II poł. XVIII w. i w XIX
wieku. Są to obiekty dwukondygnacyjne, drewniane, o konstrukcji
zrębowej, oblepione gliną, nakryte
dwu lub czterospadowymi dachami,
ze schodami wewnątrz budynku.
Najstarszy z nich datowany jest na
przełomie XVIII i XIX w. Jego ściany boczne są zaokrąglone ku górze,
tworząc pozorne sklepienie kolebkowe,  z tyłu zaś ma dobudowaną szopę z cegieł i kamieni. Drugi, z datą
1823 na belce stropowej, ma również
charakterystyczną sylwetkę beczkowatą, wejście w bocznej ścianie
osłonięte daszkiem. Trzeci, również
XIX-wieczny, jest nieco inny od poprzednich – niewielki i niski, mocno
przechylony i podobnie jak poprzednie jest poważnie zaniedbany.

V ratibořském regionu
se můžeme setkat se specifickým
typem dřevěných selských špýcharů,
tzv. sýpek, které dříve sloužily
k uskladnění zásob obilí, mouky,
zeleniny a zemědělského nářadí.
Dosud nejvíce takových špýcharů –
sýpek (až tři) se dochovalo v Boleslavi
(v roce 1967 jich tam bylo evidováno
sedm). Všechny byly vybudovány
ve 2. polovině 18. století a v 19. století. Jedná se o dvoupodlažní dřevěné
objekty srubové konstrukce oblepené
hlínou, se sedlovými nebo valbovými
střechami a dřevěnými schodišti
uvnitř staveb. Nejstarší z nich je
datován na přelom 18. a 19. století (pravděpodobně rokem 1799).
Jeho obvodové stěny jsou v horní
části zaoblené, vytvářejí falešnou
valenou klenbu, špýchar má v zadní
části z cihel a kamení dostavěnou
kůlnu. Druhý špýchar, s vyrytým
letopočtem 1823 na stropním trámu, má rovněž charakteristický
soudkovitý tvar, vchod v boční stěně
je zakrytý stříškou. Třetí, taktéž
z 19. století, se od předchozích dost liší – je menší a nižší, hodně nakloněný.

Kościoł św. Urbana
Tworków
Kostel sv. Urbana
Tworków
Usytuowany około 2 km
na zachód od Tworkowa kościół
pw. św. Urbana został zbudowany
w 1779 r. w stylu późnobarokowym,
z nawą dwuprzęsłową zbliżoną
do kwadratu oraz węższym i krótkim
prezbiterium, zamkniętym ścianą
prostą. Pierwotnie posiadał drewnianą wieżyczkę, będącą pozostałością
po takim też wcześniejszym kościele z XVII w. Obecną wieżyczkę,
nakrytą hełmem baniastym z latarnią, wzniesiono w 1869 r. Wnętrze
kościoła nakryte jest stropem płaskim. Przy prezbiterium od strony
północnej znajduje się zakrystia,
a na piętrze loża kolatorska z emporą otwartą na prezbiterium, która
połączona jest z amboną. Centralne
miejsce w prezbiterium zajmuje rokokowy ołtarz ze współczesnym obrazem w środkowym polu, przedstawiającym św. Urbana, fragment wsi
i postacie fundatorów. W ostatnich latach kościół gruntownie odnowiono:
wymieniono więźbę wraz z pokryciem dachu i zwieńczenia wieżyczki, nałożono nowe tynki zewnętrzne
i wykonano izolację, dokonano także
konserwacji ołtarza oraz całego wystroju. Niegdyś kościół był miejscem
pątniczym, które integrowało mieszkańców okolicznych parafii z Polski
i Czech. Obok kościoła byli grzebani
tworkowianie wyznania ewangelickiego. Pochówek znalazły tam także
ofiary epidemii cholery, jaka nawiedziła Śląsk w latach 30. XIX w.
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Asi 2 km západně
od dnešního Tvorkova stojí kostel
sv. Urbana, který byl postaven v roce 1779 v pozdně barokním slohu.
Jedná se o dvoulodní stavbu v téměř
čtvercovém tvaru a s užším a kratším
presbytářem, zakončeným kolmou
stěnou. Původně měl kostel dřevěnou
věžičku, která zůstala po dřívějším
kostele ze 17. století. Současná
věžička, zakrytá kopulí s lucernou,
byla zbudovaná v roce 1869. Vnitřek
kostelního prostoru kryje rovný strop.
Ze severu se u presbytáře nachází
zákristie a v patře je kolátorská
lóže, která je otevřená do presbytáře
a spojená s kazatelnou. Hlavní místo
v presbytáři zaujímá rokokový oltář se
současným obrazem ve středním poli,
který představuje sv. Urbana, část vsi
a postavy sponzorů. V posledních
letech prošel kostel zásadní rekonstrukcí: byly vyměněny krovy,
střešní krytina a zakončení věžičky,
provedeny nové venkovní omítky,
stavba byla izolována proti vodě.
Také byla dokončeno restaurování
oltáře a celého vnitřního vybavení.
Kdysi byl kostel poutním místem,
v němž se setkávali obyvatelé okolních farností z českých zemí i Polska.
Vedle kostela byli pochováváni
tvorkované evangelického vyznání.
Byly tam také pohřbeny oběti
epidemie cholery, která napadla
Slezsko ve 30. letech 19. století.  
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Budynek bramny
Krzyżanowice
Portálová brána
Krzyżanowice

Budynek bramny, czyli
dawny wjazd do pałacu, zbudowany
został w 1853 r. z inspiracji księcia
Karola von Lichnovskiego, przy okazji zainicjowanej przez niego w tym
czasie przebudowy pałacu. Murowany jest z cegły, w duchu neogotyku
angielskiego, na rzucie złożonym
z trzech kwadratów, z których środkowy stanowi przejazd, a w bocznych znajdują się pomieszczenia
mieszkalne. W narożnikach budynku
usytuowane są ośmioboczne, pełne
wieżyczki zwieńczone krenelażem.
Przejazd zamykany ozdobną kratą
żeliwną został nakryty sklepieniem
krzyżowym ośmiopolowym. Ponad
wjazdem umieszczona została tablica
z inskrypcją fundacyjną. Elewację
zdobi wydatny fryz, złożony z wysmukłych ostrołukowych arkadek
z postumentami. Ponad częścią środkową znajdują się trójkątne szczyty
z wykuszami, zwieńczone blankowaniem. Każda z trzech części budynku
nakryta jest dachem siodłowym, przy
czym środkowa posiada kalenicę poprzeczną.

Portálová brána, bývalý vjezd do paláce, byla postavená
v roce 1853 z popudu knížete
Karla Lichnovského u příležitosti
rekonstrukce paláce, k níž dal také
podnět. Je zděná, v anglickém novogotickém slohu, v půdorysu tvořená
ze tří čtverců, z nichž střední tvoří
vjezd a v bočních se nacházejí obytné
byty. V rozích se nacházejí osmiboké,
plné věžičky, zakončené cimbuřími.
Průjezd, uzavíraný ozdobnou litinovou mříží, je zakrytý osmižebrovou
křížovou klenbou. Nad vjezdem je
umístěna deska s nadačním nápisem. Průčelí zdobí výrazná plastika,
tvořená vystouplými ostře lomenými
obloučky s podstavci. Nad střední
částí se nacházejí trojúhelníkové štíty
s arkýři, zakončenými hrazením.
Každá ze tří částí stavby má sedlovou
střechu, přičemž střední část má
hřeben střechy napříč.

Pałac
Krzyżanowice
ZÁmek
Krzyżanowice

Pierwowzorem obiektu
był wybudowany pod koniec XVII w.
przez hr. Jana Bernarda Praschmę
okazały „pański dom” (Herrenhaus). Budynek,   po jego rozbudowie, kiedy Krzyżanowice należały
do rodziny von Wengersky, określany był mianem pałacu. Od 1775 r.
Krzyżanowice przeszły drogą kupna w ręce książąt von Lichnovsky.
Kolejny przedstawiciel tej rodziny
– Carol von Lichnovsky – w latach
1856–1860  gruntownie przebudował
obiekt w stylu neogotyckim według
projektu sporządzonego przez wrocławskiego architekta Carla Lüdecke. Do zwartej bryły dawnego pałacu
na rzucie prostokąta dobudowano
wówczas w południowo – wschodnim narożu okrągłą wieżę oraz salę
rycerską, a w trzech pozostałych
narożach ośmioboczne baszty. Pośrodku elewacji frontowej ulokowano półkolisty balkon wsparty na
filarach, wejście natomiast do sali
rycerskiej przyozdobiono portalem
z drzwiami i dwoma oknami po bokach, zwieńczone łukami i sterczynami. Natomiast w trójkątnym  szczycie
nad wejściem, zakończonym schodkowo, umieszczono okna z maswerkiem. Zasadniczą bryłę budowli
nakryto dachem mansardowym i lukarnami.
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Lichnovscy byli wielkimi mecenasami sztuki. Książę Carol von
Lichnovsky jako zapalony meloman  
przyjaźnił się z Ludwikiem von
Beethovenem, który – jak głosi napis
na umieszczonej na pałacu tablicy –
jesienią 1806 r. gościł w pałacu krzyżanowickim. W latach 1843–1848
natomiast przebywał w nim inny
znakomity kompozytor i pianista –
Franciszek Liszt.
W 1920 r. rodzina von Lichnovsky przeniosła się do swoich dóbr
w Kuchelnej (Czechy) i zamieszkała
w tamtejszym pałacu, pozostawiając
w Krzyżanowicach urzędników biurowych i administracyjnych majątku.
Dziesięć lat później – w 1930 r. – pałac wraz z otaczającym go parkiem
i ogrodem został sprzedany Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Maryi
Nieustającej Pomocy, które zagospodarowały jego wnętrza na potrzeby
klasztoru (m.in. dawną salę rycerską
zamieniono na kaplicę). Obecnie
mieści się w tam Dom Opieki Społecznej, prowadzony przez siostry.
W przypałacowym parku rosną wiekowe drzewa, a wśród nich platany
klonolistne, tulipanowiec, buki, lipy
szeroko- i wąskolistne, dęby szypułkowe, egzotyczne krzewy.

Prvotní formou zámku byl
okázalý „panský dům” (Herrenhaus)
vybudovaný na konci 17. století
hrabětem Janem Bernardem Pražmou, který byl již v pozdějších letech
(pravděpodobně po jeho rozšíření),
když už byly Krzyżanowice součástí
majetku rodiny von Wengerských,
nazýván palácem. Od roku 1775 byly
Krzyżanowice odkoupeny knížaty
Lichnovskými. Další představitel
této rodiny od roku 1848 – Karel Lichnovský – v letech 1856–1860
zásadním způsobem zámek přestavěl
v neogotickém stylu podle projektu vratislavského architekta Carla
Lüecke. Ke kompaktnímu bloku dávného zámku o půdorysu obdélníku
byla v jihovýchodním rohu přistavěna
kruhová věž a rytířský sál a ve třech
ostatních rozích vyrostly samostatné
bašty. Ve středu průčelí fasády
byl umístěn půlkruhový balkón
podepřený sloupy, vstup do rytířského
sálu byl vyzdoben portálem s dveřmi
a dvěmi okny na bocích, jenž byla
ověnčena oblouky a výstupky. V trojúhelníkovém, stupňovitě zakončeném
štítu nad vstupem byla umístěna okna
s kružbou. Základní část objektu
byla pokryta mansardovou střechou
s oblouky.
Lichnovští byli velkými mecenáši
umění. Kníže Karel Lichnovsky
byl zaníceným milovníkem hudby
a přátelil se s Ludwigem van
Beethovenem, který – jak uvádí
nápis na informační tabuli v polském
a německém jazyce, která byla
na zámku umístěna v roce 1995 –
na podzim roku 1806 byl hostem
v krzyzanovickém zámku. V letech
1843–1848 zde ovšem pobýval jiný
slavný skladatel a pianista – Frantz
Liszt.

V roce 1920 se rodina Lichnovských přestěhovala do svých
usedlostí v Kuchelné (Česko) a usídlila se ve zdejším zámku, kdežto
zámek v Krzyżanowicích ponechali
pro kancelářské potřeby úředníků
a správců majetku. O deset let později – v roce 1930 – byl zámek spolu
s přiléhajícím parkem odprodán
Kongregaci františkánských sester
Marie Neustávající pomoci, které
uzpůsobily jeho interiréry potřebám
kláštera (mj. bývalý rytířský sál se
změnil v kapli). V současné době
se v zámku nachází Dům sociální
péče, který vedou sestry. V přilehlém
parku rostou staleté stromy, mezi
nimi i platany javorolisté, liliovník
tulipánokvětý, buky, lípy malolisté
i širokolisté, duby letní a exotické
křoviny.

Figura św. Nepomucena
Krzyżanowice
Socha sv. Nepomuka
Krzyżanowice

Wykonana w kamieniu
przez nieznanego artystę w XVIII w.
posiada późnobarokowe cechy stylistyczne. Przedstawia św. Jana Nepomucena depczącego diabła z żeliwnymi skrzydłami i siedzące po bokach
dwa aniołki. Grupa ta znajduje się
na ceglanym postumencie, znacznie późniejszym (prawdopodobnie
z II poł. XIX w.), z przeszkloną wnęką, w której widnieje figurka tzw.
Praskiego Dzieciątka („Jezulatko”).
Święty wpatrzony w dal z sylwetką
na lekko ugiętych kolanach, trzyma
w rękach krucyfiks, przyciskając
go prawą dłonią do piersi. Ma na
sobie długą po kostki i zapinaną
z przodu na guziki sutannę, komżę
do kolan, obszytą u dołu delikatną
bordiurą oraz narzuconą na ramiona almucję z kapturem, wykonaną
z gronostajowego futra, zawiązaną
pod szyją. Głowę, nakrytą biretem,
otacza aureola w postaci kolistego
pręta z przymocowanymi do niego
pięcioma gwiazdkami. Twarze aniołków zwrócone są w górę w kierunku
głowy św. Jana Nepomucena. Aniołek z prawej strony ma przerzucony
przez lewe ramię liść palmowy, symbolizujący męczeńską śmierć Świętego, zaś aniołek z lewej strony wspiera rękę o księgę – jeden z atrybutów
przydawanych w ikonografii postaci
św. Jana Nepomucena, nawiązujący
do jego zagranicznych studiów.
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Kamennou sochu, která
nese pozdně barokní znaky, vytvořil
neznámý umělec v 18. století.
Představuje sv. Jana Nepomuckého,
šlapajícího na ďábla s litinovými
křídly a dvěmi andílky, sedícími po
bocích. Sousoší je umístěno na mnohem mladším cihlovém podstavci
(pravděpodobně z 2. poloviny 19.
století) s proskleným výklenkem,
ve kterém se nachází figurka
tzv. „Pražského Jezulátka“. Svatý
Jan Nepomucký s očima hledícíma
do dálky a lehce podlomenými
koleny drží v rukách krucifix, pravou
rukou jej tiskne k hrudi. Oděn je
tradičně do dlouhé, vpředu zapínané
sutany, zakrývající kotníky, komži
po kolena má po obvodu obšitou
jemnou bordurou a přes ramena má
přehozený plášť s kápí kožešiny
s hranostaji,  svázaný pod krkem. Nad
hlavou, pokrytou baretem, se vznáší
aureola v podobě okrouhlého prutu
s pěti připevněnými hvězdičkami.
Obličeje andílků vzhlížejí vzhůru
k hlavě svatého – andílek napravo má
přes levé rameno přehozený palmový
list, připomínající mučednickou
smrt svatého, andílek vlevo se opírá
rukou o knihu – jeden z atributů,
vztahující se k zahraničním studiím, které se v ikonografii sv. Janu
Nepomuckému přisuzují.
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Zamek
Chałupki
Zámek
Chałupki

W  średniowieczu,
w  miejscu obecnego pałacu, znajdował się  warowny gród książęcy wspomniany w dokumencie z 1373 r.,
strzegący przejścia granicznego
z Czech. W XVI w. na jego fundamentach postawiono murowany zamek, który w 1682 r. rozbudowano.
W efekcie powstał pałac o cechach
barokowej budowli, wzniesiony
na rzucie prostokąta, nakryty mansardowym dachem z cylindryczną basztą w narożniku północno-wschodnim. Cechy te zachował
do dnia dzisiejszego. Kolejne przebudowy pałacu z zachowaniem wcześniejszych reliktów nastąpiły na przełomie XVIII i XIX w. oraz w 1907 r.
W XVII i XVIII w. pałac należał do
rodziny Henckel von Donnersmarck.
W 1803 r. jego właścicielem został
Karol von Lichnowski, a w 1846 r.
nabył go Salomon von Rotschild ze
znanej w Europie rodziny żydowskich bankierów. W rękach von
Rotschildów pałac znajdował się do
1936 r. (nad wejściem zachował się
herb rodowy Rothschildów odlany
z żeliwa), kiedy mieszkańcy zmuszeni byli go opuścić   w wyniku antysemickiej polityki hitlerowskich
Niemiec. Wówczas pałac wraz
z przyległym majątkiem Hitler
przekazał wdowie po niemieckim generale, baronowej Rotkirch
von Kirchen und Pancken. W jej
władaniu znajdował się do koń-

ca II wojny światowej. W 1945 r.
przeszedł na własność państwa. Aż
do II poł. lat 70. XX w. pałac stał
pusty. W tym okresie jego właściciel
– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Usług Turystycznych w Katowicach
– rozpoczął pierwsze prace remontowe obiektu, adaptując wnętrza na
restaurację i hotel, który oddano do
użytku w 1983 r. Dziesięć lat później,
w 1993 r., pałac przekazano gminie Krzyżanowice, która w 1994 r.
wydzierżawiła go osobie prywatnej.
Wokół budynku zachował się zarys
dawnej fosy oraz fortyfikacji. Całość otoczona jest XIX-wiecznym
parkiem z licznymi okazami starodrzewia i dojazdową aleją obsadzoną
kasztanami.

V místě současného zámku
stál ve středověku opevněný hrad,
zmiňovaný v dokumentu z roku
1373, který střežil zemské hranice.
V 16. století byl na jeho základech
vybudován zámek, který byl v roce
1682 rozšířen. Výsledkem byl palác
s barokními znaky, se čtvercovým
půdorysem, mansardovou střechou
a s cylindrickou věží na severovýchodě. Tento vzhled si zachoval
dodnes. Následující přestavby paláce,
kdy byly zachovány dřívější úpravy,
nastaly na přelomu 18. a 19. století
a v roce 1907.
V 17. a v 18. století patřil palác
rodu Henckel von Donnersmarcků.
V roce 1803 se stal jeho majitelem
Karel Lichnovský a v roce 1846
palác získal Salomon von Rotschild
z rodiny židovských bankéřů známé
po celé Evropě. V rukách Rotschildů
se palác nacházel do roku 1936 (nad
vchodem se dochoval litinový erb
rodu Rotschildů), kdy byli donuceni
jej opustit v důsledku protižidovské
politiky hitlerovského Německa.
Poté daroval Hitler palác i s okolními
majetky vdově po německém generálovi, baronce Rotkirch von
Kirchen und Pancken. V jejím držení se nacházel zámek až do konce
2. sv. války. V roce 1945 přešel do
vlastnictví polského státu.
Až do poloviny 70. let 20. století byl
palác opuštěný. Teprve v té době začal jeho tehdejší správce, kterým bylo
Krajské centrum turistického ruchu
Katowice, s prvními rekonstrukčními
pracemi a došlo k  přestavbě vnitřních
prostor na restauraci a hotel, otevřený
v roce 1983. O deset let později v roce
1993 byl palác předán do vlastnictví
obce Krzyżanowice, která ho v roce
1994 vydražila soukromé osobě.
V okolí paláce se dochovaly obrysy
původního příkopu a opevnění. Celý

palác je obklopen parkem založeným
v 19. století s četnými ukázkami
starého lesa, příjezdová alej je osázena vzrostlými kaštany.
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Meandry Odry
Chałupki
Meandry Odry
Chałupki

Meandry Odry, czyli powstające naturalnie zakola rzeki, znajdują się tuż przy granicy z Czechami.
Najłatwiej dotrzeć do nich, kierując się
z Raciborza do Krzyżanowic i   dalej
Chałupek lub Zabełkowa, gdyż są one
usytuowane   pomiędzy tymi miejscowościami. Bliskość Bramy Morawskiej
wpływa na umiarkowany  typ klimatu.
Szczególnym i unikalnym elementem
meandrów po stronie polskiej są liczne
starorzecza i drugorzędne koryta rzeki.
Teren ten przez lata tak się uformował,
że dziś tworzy piękny układ zakoli,
rozlewisk, łąk i lasów. Jego unikalny
charakter potwierdza również duża
ilość ssaków żyjących na tych terenach (ok. 20 gatunków). Są to m. in.
chronione: wydra rzeczna (Lutra lutra) i bóbr europejski (Castor fiber).
Meandry Odry to również siedlisko
ok. 120 gatunków ptaków, z czego dla
60 jest to miejsce gniazdowania. Znaleźć tu można chociażby zimorodka
(Alcedo atthis) i jaskółkę brzegówkę
(Riparia riparia), a także 4 gatunki
drapieżników zagrożonych wyginięciem: orła bielika (Halietus albicilla),
gołębiarza (Accipiter gentilis), błotniaka stawowego (Circus aeruginosus)
i trzmielojada (Pernis apivorus). W tym
zwierzyńcu napotkać możemy także
na chronione gady: zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) czy jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis). Jednak
zwierzęta lądowe to nie wszystko.
Pamiętać trzeba, że są to tereny obfite
w wodę, stąd znaleźć tu można 19
gatunków ryb – w tym 2 chronione:
piskorz (Misgurnus fossilis) i różanka (Rhodeus sericeus). Na szczególną
uwagę zasługuje flora tego terenu. Zobaczyć tu można lilię wodną (Nubharo nymphaeetum), dąb szypułkowy
(Quercus robur) czy wiele gatunków
wierzb (Salix). Od 2004 roku teren
ten jest objęty ochroną, jako „Obszar
Chronionego Krajobrazu”.

Meandry řeky Odry
najdeme v těsné blízkosti hranice
Polské republiky s Českem. Nejpohodlnější cesta k nim vede z města
Ratiboř směrem do Krzyżanowic,
odtud dále do Chałupek nebo
Zabełkowa, protože řeka s meandry
protéká mezi těmito obcemi. Jak
napovídá název, vytváří v této
krajině řeka Odra na svém toku
charakteristický hadovitý útvar.
Blízkost Moravské brány způsobuje
poměrně mírné podnebí. Zvláštním
a unikátním prvkem meandrů na
polské straně hranice jsou četná
slepá a vedlejší ramena řeky. Po
dlouhé roky se krajina formovala
do dnešní krásné podoby meandrů,
lužních lesů, luk a lesních porostů.
Její unikátní charakter potvrzuje také
značné množství savců, kteří žijí
v této oblasti (asi 20 druhů). Jsou to
mimo jiné chráněná vydra říční (Lutra
lutra) a bobr evropský (Castor fiber).
V meandrech Odry sídlí rovněž asi
120 druhů ptáků, z toho pro 60 druhů
tvoří oblast přirozená hnízdiště.
Můžeme zde spatřit ledňáčka
(Alcedo atthis), břehuli říční (Riparia
riparia), a také čtyři druhy vyhynutím
ohrožených dravců – orla bílého
(Halietus albicilla), jestřába lesního
(Accipiter gentilis), motáka pochopa
(Circus aeruginosus) a včelojeda
lesního (Pernis apivorus). Můžeme
zde také spatřit chráněné plazy –
užovku obecnou (Natrix natrix) nebo
ještěrku obyčejnou (Lacerta agilis).
Ale suchozemští živočichové nejsou
jedinými obyvateli tohoto území. Je
třeba pamatovat na skutečnost, že
se jedná o krajinu bohatou na vodu,
proto zde můžeme nalézt 19 druhů
ryb, z toho 2 druhy jsou zákonem
chráněné – čík (Misgurnus fossilis)
a hořavka (Rhodeus sericeus). Zvláštní pozornost zasluhuje flora této
krajiny. Pozorovat zde můžeme např.
lilii vodní (Nubharo nymphaeetum),
dub stonkový (Quercus robur),
případně mnoho druhů vrb (Salix). Od
roku 2004 je celé toto okolní území
Chráněnou krajinnou oblastí.
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Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla
Albrechtice
Drewniany kościół św. Piotra
i Pawła
Albrechtice

Dřevěný kostel sv. Petra
a Pavla v Albrechticích patří
k několika málo dřevěným stavbám
tohoto druhu, které se na Těšínsku
zachovaly. Barokní kostelík byl
postaven v roce 1766 na místě
předchozího dřevěného kostela  
z poloviny 15. století, jenž byl
poničen častými povodněmi. Jméno
stavitele kostela není známo,
mohl jím být tesařský mistr Josef
Glombek, který postavil v roce 1779
velmi podobný kostel ve Stonavě.
Jedná se o jednolodní dřevěnou roubenou stavbu s kamennou podezdívkou obdélného půdorysu s částečně předsunutou čtyřbokou věží
v průčelí, zakončenou cibulovou
bání. Délka lodi je 17 metrů, šířka
8,5 metru, dřevěná věž je vysoká
18 metrů. Tento malebný kostelík
je zasvěcený sv. Petru a Pavlovi
a nalezneme jej v areálu místního
hřbitova. V současnosti kostel nebývá
pravidelně využívaný, dvakrát do
roka se zde konají mše. V roce 2007
prošel kostel celkovou rozsáhlou
rekonstrukcí. Za výjimečné můžeme
považovat vlastnictví kostela, který
patří do majetku obce Albrechtice,
byť je to svou podstatou církevní
stavba.

Drewniany kościół św. Piotra i Pawła w Albrechticích należy
do nielicznych drewnianych budynków tego typu, które zachowały się
na Śląsku Cieszyńskim. Kościółek barokowy został wybudowany
w 1766 roku w miejscu wcześniejszego, zniszczonego częstymi powodziami kościoła drewnianego
z połowy XV wieku. Nazwisko budowniczego kościoła nie jest znane,
mógł nim być mistrz cesarski Josef
Glombek, który w 1779 roku wybudował bardzo podobny kościół
w Stonavě. Jest to jednonawowa,
drewniana   budowla z bali, z kamienną   podbudową o   prostokątnej
podstawie, z częściowo przesuniętą
czteroboczną wieżą na froncie, zakończoną „cebulową banią”. Długość
nawy wynosi 17 metrów, szerokość
8,5 metra, wysokość drewnianej wieży wynosi 18 metrów. Ten malowniczy kościółek poświęcony jest św.
Piotrowi i Pawłowi, a znajdziemy go
na terenie miejscowego cmentarza.
Obecnie kościół nie jest używany
regularnie, msze są tutaj odprawiane   dwa razy w roku. W roku 2007
kościół przeszedł gruntowny remont.
Za wyjątkowy można uznać fakt,
że, mimo iż jest budowlą sakralną,
jest on własnością Gminy Albrechtice.
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Aquacentrum a Penzion ve věži
Bohumín
Aquapark i Pensjonat w wieży
Bohumín

Aquacentrum
Moderní krytý bazén s tobogánem,
vířivkami a saunami. Disponuje
25 metrů dlouhý bazén s pěti plaveckými drahami a teplotou vody
27 °C. Návštěvníci mohou využít
i relaxační bazén s masážními tryskami a lavicemi, vodním hřibem
a teplotou vody 29 °C. Navíc na ně
tady čeká 48 metrů dlouhý tobogán.
Z relaxačního bazénu je možné
proplavat do vyhřívaného venkovního bazénu. Děti využijí vnitřní
i venkovní dětské brouzdaliště se
skluzavkou, dospělí zase vířivý
whirpool. Návštěvníci mohou využít
i vodní bar. Zájemcům je k dispozici
také sauna, fitcentrum nebo masáže.
V areálu je i hřiště pro plážový volejbal. V aqucentru funguje plavecká
škola, aquaaerobic i aquazorbing.
Penzion ve věži
Stojí v srdci sportovně-rekreačního
areálu hned vedle aquacentra
a zimního stadionu. Jde o unikátní
stavbu v České republice vůbec.
Originální kruhový penzion funguje
od roku 2006 díky rekonstrukci
bývalého vodojemu z roku 1935.
Má osm pater a nabízí ubytování ve
12 dvoulůžkových pokojích, terasu
s vyhlídkou nejen na Bohumín,
ale i sousední Polsko a Beskydy.
Neobyčejný, nejen kulinářský, zážitek můžete prožít v nejvyšším patře
penzionu, kde se nachází stylová
restaurace. Dominantou penzionu
je venkovní prosklené schodiště, na
němž se každoročně koná soutěžní
Běh do 187 schodů.

Aquapark
Nowoczesny kryty basen z wodą
o temperaturze 27 °C, zjeżdżalnią, wirówkami i saunami. Obiekt
dysponuje 25 metrowym basenem
z pięcioma torami pływackimi. Odwiedzający mogą korzystać również
z basenu relaksacyjnego z masującymi natryskami i ławeczkami,
grzybem wodnym i temperaturą
wody 29 °C. Ponadto czeka na nich
48-metrowa zjeżdżalnia. Z basenu
relaksacyjnego można przepłynąć do
ogrzewanego basenu zewnętrznego.
Dzieci mogą skorzystać z krytego
i zewnętrznego dziecięcego brodzika
ze zjeżdżalnią, natomiast dorośli z basenu z wirem wodnym. Odwiedzający mogą skorzystać z baru w wodzie.
Do dyspozycji zainteresowanych jest  
również sauna, fitness klub lub masaże. Na terenie basenu znajduje się
także boisko do siatkówki plażowej.
W aquaparku działa szkoła pływania,
aerobik oraz zorbing w wodzie.
Pensjonat w wieży
Znajduje się w sercu ośrodka sportowo-rekreacyjnego, zaraz koło aquaparku i lodowiska. Jest to unikatowa budowla w Republice Czeskiej.
Oryginalny, okrągły pensjonat funkcjonuje od 2006 roku, dzięki remontowi byłej wieży ciśnień z 1935 roku.
Posiada osiem pięter i oferuje zakwaterowanie w 12 dwuosobowych
pokojach, taras z widokiem nie tylko
na Bohumín, ale również na sąsiadującą Polskę i Beskidy. Niezwykłego,
nie tylko kulinarnego, przeżycia można doświadczyć na najwyższym piętrze pensjonatu, gdzie znajduje się stylowa restauracja. Dominantą pensjonatu są zewnętrzne, przeszklone schody, na których każdego roku odbywają
się zawody – bieg przez 187 stopni.

Radniční budovy
Bohumín
Budynek Ratusza
Bohumín

Radniční budovy v Bohumíně jsou příkladem tzv. slezské
cihlové architektury, která v českých
zemích není příliš typická. Tato architektura navazuje na tradici staveb
z pálených či řezných cihel, slezské
nebo tzv. backstein gotiky, jejíž
vznik se datuje od počátku 13. století. Charakteristické jsou pro tento
styl neomítnuté červené cihly, občas
doplněné motivy z kamene.   Svou
„renesanci” tento architektonický
styl prožil ve druhé polovině 19. století zejména v oblastech se silným
německým vlivem, tedy i v Bohumíně.
Dnes radnice, dříve německá škola
Dnešní radniční budova č. p. 158
vznikala postupně jako komplex
německých školních budov na konci
19. a začátku 20. století hned vedle
kostela Božského Srdce Páně. První
část vznikla už v roce 1894, naposledy se přistavovalo v roce 1914. V roce
1940 studenty vystřídali úředníci. Ti
jsou zde bez přerušení dodnes. Budova je kulturní památkou.
Dnes radnice, dříve zdravotní středisko, původně radnice
Radniční budova č. p. 225 vznikla
v roce 1898 a ve stejném roce vyrostlo před radniční budovou i náměstí, které se dnes jmenuje náměstí
T. G. Masaryka. V roce 1940 se úředníci přestěhovali do vedlejší školní
budovy, kde před vznikem samotné
radnice chvíli sídlili. V roce 1953
se pak z radniční budovy stalo okresní zdravotní středisko s veškerou
ambulantní péčí, kromě chirurgie.
V roce 2005 se po opravě úředníci do
budovy vrátili a jsou zde dodnes. Budova je kulturní památkou.
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Budynek Ratusza w Bohumíně jest przykładem tzw. śląskiej
architektury ceglanej, która nie jest
zbyt typowa dla Czech. Architektura
ta nawiązuje do tradycji budowlanych
z cegieł palonych czy cegieł klinkierowych, śląskiego gotyku lub tzw.
gotyku beckstein, którego powstanie
datuje się na początek XIII wieku.
Dla tego stylu charakterystyczne
są nieotynkowane czerwone cegły,
czasami uzupełnione motywami
z kamienia. Ten styl architektoniczny
swój „renesans” przeżył w drugiej
połowie XIX wieku, szczególnie
na terenach o dużym wpływie niemieckim, czyli również w Bohumíně.
Dzisiaj ratusz, wcześniej szkoła
niemiecka
Dzisiejszy
budynek
ratuszowy
nr 158 powstawał stopniowo pod
koniec XIX i na początku wieku XX
jako kompleks niemieckich budynków szkolnych obok kościoła pw.
Serca Bożego. Pierwsza część powstała już w 1894 roku, ostatnią dobudowano w 1914 roku. W 1940 roku
uczniów zastąpili urzędnicy, którzy
są tutaj nieprzerwanie do dziś. Budynek jest zabytkiem kulturowym.
Dzisiaj ratusz, wcześniej ośrodek zdrowia, pierwotnie ratusz
Budynek ratuszowy nr 225 wzniesiono w 1898 roku, a w tym samy roku
przed budynkiem powstał rynek, który dzisiaj nazywa się Placem T. G.
Masaryka. W 1940 roku urzędnicy
przenieśli się do stojącego obok budynku szkoły średniej, gdzie mieli
swoją siedzibę, zanim powstał sam
ratusz. W 1953 r. w budynku ratusza usytuowano powiatowe centrum
zdrowia wraz z opieką ambulatoryjną bez chirurgii. Po remoncie w 2005
roku do budynku wrócili urzędnicy
i są tutaj do dziś. Budynek jest zabytkiem kulturowym.
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nádraží
Bohumín
Dworzec kolejowy
Bohumín

Železniční trať a první vlak
Bohumín je od svého vzniku důležitým železničním uzlem. Současné
nádraží ale vzniklo shodou náhod
v místech, kde dříve rostl bažinatý
les. Původně mělo vyrůst v městské části Starý Bohumín, ale
místní měšťané se v roce 1847
postavili proti stavbě železnice
a využili finanční tísně zdejší
hraběnky Rudnické, aby nabídla ke
stavbě „Císařsko-královské soukromé dráhy Košicko-bohumínské” své
bažinaté pozemky uprostřed lesů.
Na nejnevhodnějším místě uprostřed
bažin a lesů, které se muselo vysoušet,
tak začala vznikat železniční trať
a předurčila tak rychlý rozvoj tohoto
místa. Vyrostly zde domy pro
úředníky, řemeslníky, obchodníky,
zaměstnance železnice. První vlak
sem přijel 1. května 1847. Později
vznikly továrny. Dělnické kolonie
nadlouho poznamenaly ráz města.
Překotná výstavba si ale vybrala
svou daň. Kvůli ní nevzniklo mnoho
architektonicky zajímavých památek,
ani dominantní náměstí. Tak vzniklo
současné centrum Bohumína - sedmá
městská část Nový Bohumín, která
nemá ani 200 let.
Železniční budova
Vznikla v roce 1847, kdy sem přijel
i první vlak. V roce 1860 na jejím
místě vyrostla nová stanice. V letech
1902 až 1904 byla přebudována
v novorenesančním stylu. Má bohatou
štukovou výzdobu. V devadesátých
letech 20. století došlo ke komplexní

opravě stanice v původním stylu.
V roce 2003 prošlo rekonstrukcí i nádraží. Jako komplex teď nádraží
patří k jedněm z nejhezčích a nejmodernějších v České republice.
Nad železničním areálem se klene  
ojedinělá technická památka z počátku 20. století – ocelová pěší
lávka. Ta se skládá ze tří částí
a bez schodů je dlouhá 170 metrů.

Linia kolejowa i pierwszy pociąg
Od swojego powstania Bohumín jest
ważnym węzłem kolejowym. Dzięki
zbiegowi okoliczności obecny dworzec wzniesiono w miejscu, gdzie
wcześniej rósł bagienny las. Początkowo miał powstać w miejskiej części Starego Bohumína, jednak kłopoty finansowe Hrabianki Rudnickiej
oraz sprzeciw miejscowych mieszczan przyczyniły się do tego, że pod  
budowę „cesarsko-królewskiej prywatnej linii kolejowej z Koszyc do
Bohumína” Hrabianka zaproponowała swoje, leżące w otoczeniu lasów, tereny bagienne. W najmniej dogodnym
miejscu, wśród lasów i bagien, które
trzeba było osuszyć, zaczęła powstawać linia kolejowa, która wpłynęła
na szybki rozwój tego miejsca.
Powstały domy dla urzędników,
rzemieślników, handlowców, pracowników kolei. Pierwszy pociąg
przyjechał przed 1 maja 1847 roku.
Później powstały fabryki. Wkrótce
kolonie robotnicze zaczęły na długo kształtować charakter miasta.
Nieprzemyślana rozbudowa zebrała

jednak swoje żniwo. Dominuje więc
typowa miejska zabudowa i trudno
doszukać się tutaj pokaźnej liczby zabytków nawet na rynku głównym. Tak
powstało obecne centrum Bohumína
– siódma miejska część Noveho Bogumína, która nie ma jeszcze 200 lat.
Budynek kolejowy
Powstał w 1847 roku, kiedy przybył
tutaj pierwszy pociąg. W 1860 roku
na jego miejscu wybudowano  nową
stację. W latach 1902–1904 został
przebudowany w stylu nowego renesansu. Ma bogatą dekorację stiukową. W latach dziewięćdziesiątych
XX wieku nastąpiła kompleksowa
przebudowa stacji na styl pierwotny.
W 2003 roku przeprowadzono renowację dworca kolejowego. Obecnie, jako kompleks, dworzec należy
do jednych z najładniejszych i najnowocześniejszych w Republice Czeskiej. Przez teren dworca przebiega
jedyny zabytek z początku XX wieku
– stalowa kładka dla pieszych. Składa
się ona z trzech części, a jej długość
bez schodów wynosi 170 metrów.
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Meandry řeky Odry a vodácká
stezka
Bohumín
Meandry rzeki Odry i szlak
kajakowy
Bohumín

Řeka Odra a její meandry
jsou ve střední Evropě unikátní
svou faunou i flórou a od roku
2006 jsou proto přírodní památkou.
Oblast má rozlohu přes 126 hektarů
a představuje ojedinělý přírodní
fenomén, který už na evropských
tocích téměř není. Na celém úseku
podél toku Odry mezi Bohumínem
a jeho místní částí Kopytov si řeka
zachovala přirozenou dynamiku korytotvorných procesů. Projevuje se
tvorbou mnoha štěrkových náplavů
a lavic, odstavených částí meandrů,
z nichž pak vznikají slepá ramena
a tůně. Řeka tedy svým způsobem
stále mírně mění státní hranici.
Téměř osmikilometrový úsek řeky
začíná u hraničního přechodu
Bohumín – Chałupki a vine se až
k soutoku Odry s Olší. V meandrech
žije 40 druhů savců, hnízdí tady
60 druhů ptáků a vyskytuje se
zde 7 rostlinných stanovišť typických pro zaplavovaná území.
K chráněným druhům zvířat patří
například kolonie bobra evropského,
orel mořský, užovka obojková nebo
pavouk slíďák břehový.

Meandrující řeka Odra se v Bohumíně
postarala už o nejedno překvapení.
Čas od času vyplaví Odra stoličku
nebo obratel mamuta, kteří se před
tisíci lety zřejmě procházeli jejím
korytem. V roce 2004 byl navíc
v její blízkosti v místní části Kopytov
objeven hraniční kámen z doby Marie
Terezie.
Meandry vede i naučná stezka,
která návštěvníky zavede k místům
archeologických nálezů, bývalému
přístavu a do nitra divoké přírody.
Okolí řeky a její koryto je atraktivní
nejen pro milovníky přírody,
ale také pro vodáky. Přes meandry
proto vede vodácká stezka až do Polska. Ve Starém Bohumíně je půjčovna
lodí, díky níž si mohou vodáci užít
pohled na meandry i z hladiny řeky.
Ročně Odru splují stovky lidí, při
plavbě se ale musí v přírodní památce
chovat ohleduplně a respektovat ji.

Rzeka Odra i jej meandry są w Europie Środkowej unikatem ze względu na swą faunę i florę,
w związku z czym od 2006 r. zyskały
status zabytku przyrody. Obszar zajmuje ponad 126 ha i stanowi wyjątkowe zjawisko przyrodnicze, którego
nie ma już na europejskich ciekach
wodnych. Na całym odcinku wzdłuż
rzeki Odry, między Bohumínem i jego
dzielnicą Kopytov rzeka zachowała
naturalną dynamikę procesów korytotwórczych. Przejawia się to tworzeniem licznych żwirowych namulisk
i ław, odsłoniętych części meandrów, z których następnie powstają
ślepe ramiona i głębie. Rzeka swoim sposobem stale zmienia nieco
przebieg granicy państwa. Prawie
ośmiokilometrowy odcinek rzeki
zaczyna się koło przejścia granicznego Chałupki-Bohumin i prowadzi do zbiegu Odry i Olzy. W meandrach żyje 40 gatunków ssaków,
gnieździ się tutaj 60 gatunków ptaków oraz znajduje się 7 typowych
dla terenów zalewowych siedlisk
roślin. Do chronionych gatunków
zwierząt należy np. kolonia bobra eu-

ropejskiego, orła bielika, zaskrońca
lub pająka wymyka szarawego.
Meandrująca rzeka już niejednokrotnie zaskoczyła mieszkańców Bohumína. Od czasu do czasu wyrzuca na
brzeg ząb lub krąg mamuta, który tysiące lat temu z pewnością przechadzał
się jej korytem. Ponadto w 2004 r.,
w jej sąsiedztwie, w dzielnicy Kopytov, został odnaleziony znak graniczny z czasów Marii Teresy.
Przez meandry prowadzi również
ścieżka naukowa, która wiedzie
zwiedzających do odkryć archeologicznych, byłej przystani oraz
do wnętrza dzikiej przyrody. Okolica rzeki i jej koryto są atrakcyjne
nie tylko dla miłośników przyrody,
ale także dla kajakarzy. Dlatego przez
meandry prowadzi szlak kajakowy
do Polski. W Starym Bohumínie
znajduje się wypożyczalnia sprzętu
wodnego, dzięki której kajakarze
mogą cieszyć się widokiem meandrów. Każdego roku Odrą spływają
setki ludzi, którzy wobec tej pamiątki
przyrody powinni zachować szacunek.

35

Kostel sv. Marie Magdaleny
Dětmarovice
Kościół św. Marii Magdaleny
Dětmarovice

Římskokatolický kostel sv. Marie Magdaleny byl
postaven v letech 1869–1870   na
místě původního dřevěného kostelíku. Tento jednolodní kostel,
jež tvoří dominantu obce, je postaven v novorománském slohu. Kostel
zdobí nástropní malby z roku 1958
znázorňující výjevy z bible, jejichž
autorem je známý akademický
malíř Josef Drha. V interiéru jsou
rovněž umístěny některé sochy
z původního dřevěného kostela.
Jedná se o dřevořezby. Jsou dílem regionálního umělce z konce 18. století a dvě z nich byly
v roce 1984 zapsány do seznamu
kulturních památek. V roce 1995
byly ve věži kostela nainstalovány tři nové bronzové zvony. Kostel je od 7. září 2010 zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Kościół
rzymskokatolicki św. Marii Magdaleny został
zbudowany w latach 1869–1870
w miejscu wcześniejszego drewnianego kościółka. Ten jednonawowy kościół, który dominuje
w wiosce, jest zbudowany w stylu
neoromańskim. Kościół zdobią plafony z 1958 roku przedstawiające
sceny z Biblii, autorstwa słynnego
akademickiego malarza Josefa Drha.
Wewnątrz znajdują się także rzeźby
z wcześniejszego drewnianego kościoła. Są to drzeworyty, które są
dziełem regionalnego artysty z końca
XVIII wieku, a dwa z nich w 1984 roku
zostały wpisane na listę zabytków.
W 1995 roku na wieży zostały zamontowane trzy nowe dzwony
z brązu. Od 7 września 2010 roku
kościół jest wpisany do Centralnego
Spisu Zabytków Kultury Republiki
Czeskiej.

Srubová polygonální stodola
Dolní Lutyně
Wielokątna stodoła
Dolní Lutyně
Srubová stodola, nazývaná také Rakusova stodola, je
symbolem tzv. lidové architektury.
Byla postavena roku 1805. Má
obdélný půdorys a je vybudována
z nepřitesaných kmenů. Jedna její
strana je zakončena polygonálně,
druhá trojúhelníkovým štítem, prodlouženým v dešťový přístavek.
Střecha má na štítové straně obháňku. Na delších stranách stodoly
se nacházejí dvoudílná vrata. Část
stodoly je podsklepená. Střecha je
sedlová, pokrytá slaměnými došky.

Stodoła zrębowa, zwana również stodołą Rakusovą, jest
symbolem tzw. architektury ludowej. Została zbudowana w 1805 roku
na planie prostokąta z nieociosanych
pni. Jedna jej strona zakończona
jest wielokątem, druga trójkątnym
szczytem, przedłużonym o daszek
przeciwdeszczowy. Na szczytowej
stronie dachu znajduje się otoczka.
Na dłuższych bokach stodoły znajdują się dwuskrzydłowe drzwi. Część
stodoły jest podpiwniczona. Dach
jest dwuspadowy,   pokryty strzechą
ze słomy.
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Barokní kostel sv. Jana Křtitele
Dolní Lutyně
Barokowy kościół św. Jana
Chrzciciela
Dolní Lutyně

Kostel svatého Jana
Křtitele, jenž je umístěn ve středu obce, tvoří nepřehlédnutelnou architektonickou dominantu Dolní Lutyně.
Kostel je ukázkou ojedinělé velmi
hodnotné barokní architektury z let
1740–1746, kterou doplňuje soubor
soch v areálu místního hřbitova.
Jedná se o zděnou jednolodní omítanou orientovanou stavbu s bočními kaplemi a se čtyřbokou věží v západním průčelí, krytou zvoncovou bání se zkosenými hranami a hrotem, s malou polygonální
sanktusní věžičkou nad sedlovou
střechou hlavní lodi. Stavba je zdobená typickým dekorem z poloviny 18. století, s jednotným inventářem z doby vzniku kostela. První
doložené zmínky o kostele pocházejí
z roku 1447. Z této doby se zachoval
pouze vzácný zvon, jeden z nejstarších
zvonů, který se v Těšínském Slezsku
vyskytuje a který je dodnes zavěšen
ve věži kostela. Zajímavostí zvonu
je, že nebyl zabaven za žádné války.

Kościół św. Jana Chrzciciela, który znajduje się w centrum
gminy, jest niewątpliwą architektoniczną dominantą Dolni Lutyni. Kościół jest przykładem rzadkiej, bardzo cennej architektury barokowej
z lat 1740–1746, którą uzupełnia
zbiór rzeźb na terenie miejscowego
cmentarza. Świątynia to murowana,
jednonawowa, tynkowana budowla
z bocznymi kaplicami oraz z czworoboczną wieżą na fasadzie zachodniej, pokrytą ocynkowaną kopułą
dzwonkową ze ściętymi brzegami
i szpicem oraz z małą wielokątną
wieżyczką nad dwuspadowym dachem nad główną nawą. Budynek
jest ozdobiony klasycznym dekorem
z połowy XVIII wieku, wraz z jednolitym inwentarzem z okresu powstania kościoła.  Pierwsze udokumentowane wzmianki o kościele pochodzą
z 1447 roku. Z tego okresu zachował się jedynie cenny dzwon, jeden
z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim, który do dziś zawieszony jest
w wieży kościoła. Ciekawostką jest
to, że nie był on skonfiskowany
w czasie żadnej wojny.

Lékárna sv. Barbory
Dolní Lutyně
Apteka u św. Barbary
Dolní Lutyně

Jedná se o secesní objekt,
který je právem považován za jednu
z dominant Dolní Lutyně. Lékárna U sv. Barbory byla postavena
v roce 1900 a dodnes je uvnitř
původní dřevěné vnitřní vybavení.
Lékárnu nechal postavit a o povolení
ke zřízení lékárny požádal PhMr. Jan
Skopal, dlouholetý nájemce lékárny
v Skočově. Opavská zemská vláda
mu jej udělila v roce 1900. Lékárna
byla otevřena 1. července roku 1900.
Po smrti původního vlastníka se
v provozování vystřídalo několik
nájemců, až v v roce 1938 koupil
lékárnu PhMr. Josef Huckel. Po
válce měla budova několik majitelů
a v roce 1996 obec získala lékárnu
do svého vlastnictví. Ta budovu
nechala citlivě opravit, tak aby co
nejvíce zůstala zachována původní
výzdoba. V bytě majitele v 1. patře
se dnes nachází zubní ordinace.
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Jest to budynek secesyjny, który słusznie uważany jest za
jedną z atrakcji Dolní Lutyni. Apteka u św. Barbary została zbudowana w 1900 roku i do dziś wewnątrz
znajduje się jej pierwotne drewniane wyposażenie. Aptekę wybudował i wnioskował o pozwolenie na
jej działalność PhMr. Jan Skopal,
długoletni najemca apteki w Skoczowie. Opawska władza ziemska
zgody tej udzieliła mu w roku 1900.
Apteka została otwarta 1 lipca 1900
roku. Po śmierci pierwszego właściciela jej prowadzeniem zajmowało
się kilku najemców, dopiero w 1938
roku kupił ją PhMr. Josef Huckel.
Po wojnie budynek miał kilku właścicieli, a w roku 1996 przeszedł na
własność Gminy, która zleciła kompleksowy remont, z zastrzeżeniem
zachowania w jak największym stopniu pierwotnego wystroju budynku.
Dziś, w byłym mieszkaniu pierwszego właściciela, prowadzona jest praktyka stomatologiczna.

39

Národní dům
Doubrava
Dom Narodowy
Doubrava

Národní dům je jednou
z nejpozoruhodnějších architektonických budov obce Doubrava. Stavba
byla postavena v roce 1903. Od roku
1910 zde sídlila místní tělocvičná
jednota Sokol, která se v roce 1919
stala vlastníkem objektu. Během války
o objekt přišla a svého vlastnictví se
ujala znovu až po osvobození v roce
1945. V roce 1974 převzal Národní
dům městský národní výbor Orlová.
Po osamostatnění obce proběhla
v roce 1993 celková rekonstrukce
objektu, v roce 2000 se uskutečnily
práce na opravě fasády objektu. Pro
objekt jsou typické ornamenty a reliéfy nacházející se na fasádě domu.
Dnes je součástí objektu sál, ve
kterém se pořádají různé společenské
akce a také je zde restaurace.
Na trase směrem k Dinoparku se
nachází dvě z nejstarších památek v obci. Římskokatolický kostel
sv. Hedviky z roku 1898 (vysvěcen
v roce 1899) a Husův sbor církve
Československé husitské z roku 1928.

Dom Narodowy jest
jedną z najbardziej wyjątkowych
budowli architektonicznych miejscowości Doubrava. Budynek został
zbudowany w 1903 roku. Od 1910
roku mieścił się tutaj   klub kultury fizycznej Sokół, który w 1919
roku stał się właścicielem budynku.
W czasie wojny klub stracił budynek i z powrotem odzyskał go dopiero po wyzwoleniu w 1945 roku.
W 1974 roku  Dom Narodowy przejęła Miejska Rada Narodowa Orlova. Po usamodzielnieniu się gminy,
w 1993 roku miał miejsce generalny remont, natomiast w roku 2000
przeprowadzono prace renowacyjne elewacji. Typowymi dla obiektu są ozdoby i płaskorzeźby, które
znajdują się na jego fasadzie. Dziś
w części obiektu znajduje się restauracja oraz sala, w której organizowane są spotkania kulturalne.
Udając się w kierunku Parku Dinozaurów, napotkać można dwa
z najstarszych zabytków w gminie
– pochodzący z roku 1898 (konsekrowany w 1899) rzymskokatolicki
kościół pw. św. Jadwigi i husycki
zbór Czechosłowackiego Kościoła
Husyckiego z 1928 roku.

DinoPark
Doubrava
DinoPark
Doubrava

DinoPark představuje unikátní atrakci, která byla v Doubravě
otevřena v roce 2009. Na ploše přes
30 hektarů můžete spatřit více než 70
modelů pravěkých ještěrů ve skutečné
velikosti v různých polohách (lovící,
mezi stromy, ve vodě, u hnízda
s mláďaty). Modely jsou ozvučeny,
mnohé jsou navíc pohyblivé. Některé exponáty jsou pouze k prohlédnutí, u několika z nich je možnost
si je osahat. Součástí areálu je
rovněž 3D kino s panoramatickou
projekcí, pavilon se skutečnými
pravěkými artefakty, naučná stezka
či havarované letadlo DinoPark
Expedition. Odvážnější návštěvníci
mají možnost se projet speciálním
silničním vlakem DinoExpres, který
je zaveze do míst, která nejsou pěšky
přístupná. Děti se můžou vyřádit na
dvou stylových hřištích a naučit se
základům paleontologického výzkumu. DinoPark je otevřen od dubna
do října.
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Park Dinozaurów, otwarty w 2009 r., jest wyjątkową atrakcją Doubravy. Na powierzchni
przekraczającej 20 hektarów można
zobaczyć ponad 70 modeli prehistorycznych dinozaurów w naturalnych
rozmiarach oraz różnych pozycjach
(polujących, między drzewami,
w wodzie, przy gnieździe z młodymi). Modele wydają dźwięki, wiele
z nich jest również ruchoma. Niektóre z eksponatów są jedynie
do oglądania, kilka z nich można również dotknąć. Częścią
obiektu jest również kino 3D
z panoramiczną salą projekcyjną,
pawilon z   prawdziwymi prehistorycznymi artefaktami, ścieżka dydaktyczna i wrak samolotu Dinopark
Expedition. Odważniejsi ze zwiedzających mają możliwość przejażdżki
pociągiem drogowym DinoExpres,
który zabierze ich w miejsca niedostępne na piechotę. Dzieci mogą
bawić się na dwóch tematycznych
placach zabaw i mogą nauczyć się
podstaw badań paleontologicznych.
Park Dinozaurów otwarty jest od
kwietnia do października.
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Kotulova dřevěnka
Havířov
Chałupa Kotuli
Havířov

Kotulova dřevěnka byla
postavena v roce 1781 a řadí se mezi
nejstarší roubené lidové stavby na
Těšínsku. Je posledním dokladem
původní vesnické zástavby na území
dnešního Havířova. Jednotlivé místnosti jsou zařízeny dobovým nábytkem, který dokládá způsob
života na přelomu 19. a 20. století
ve střední části Těšínského Slezska.
Dřevěnka obdélně čtvercového půdorysu s doškovou střechou stojí na
omítnuté podezdívce z lomeného
kamene a cihel. Některé části
vnitřních stěn, komín a pec jsou
zděné a omítnuté, ostatní části jsou
roubené ze středně silných jen
málo opracovaných kmenů. Střední
chodba, ve které se nalézá pec na
pečení chleba a schodiště na půdu,
rozdělují chalupu na dvě části, z nichž
každá má jednu větší a jednu menší
místnost. Budova prezentuje bytový
standard rodiny středně zámožného
chalupníka. Od roku 1979 je zde
umístěna expozice lidového bydlení
z přelomu 19. a 20. století a od roku
1999 je zpřístupněna hospodářská
budova s expozicí zemědělství.
V interiérech je možné zhlédnout
celou řadu keramických výrobků,
pocházejících z dnes již zaniklých
místních bludovických hrnčířských
dílen. V objektu jsou vystavena
různá zemědělská nářadí včetně těch,
která byla používána v dřívější době.
Součástí hospodářství je také větrný mlýnek „viatrak”, který sloužil
zejména ke šrotování obilí a ještě
dnes jej návštěvníci mohou sledovat
v provozu. Také zde byla obnovena
tradiční zeleninová zahrádka s plodinami, které se na Těšínsku pěstovaly,
a u domu můžeme vidět i obnovenou
studnu. Pro návštěvníky je objekt
zpřístupněn od května do konce října.

Chałupa Kotuli została  
zbudowana w 1781 r. i zaliczana jest
do najstarszych ludowych budynków z bali na Śląsku Cieszyńskim.
Jest ostatnim przykładem pierwotnej zabudowy wiejskiej na terenie
dzisiejszego Havířova. Poszczególne pomieszczenia wyposażone
są w stylowe meble, które obrazują sposób życia na przełomie XIX
i XX wieku w środkowej części
Śląska Cieszyńskiego. Prostokątna
drewniana chałupa ze słomianą strzechą osadzona jest na otynkowanej
podmurówce z kamienia łamanego
i cegieł. Niektóre części ścian wewnętrznych, komin oraz piec są otynkowane. Pozostałe części zbudowane
są z łagodnie ociosanych średnich
pni. Korytarz środkowy, w którym
znajduje się piec do wypieku chleba oraz schody na poddasze, dzieli
chałupę na dwie części, z których
każda składa się z jednego większego
i jednego mniejszego pomieszczenia.
Budynek przedstawia typowe mieszkanie rodziny średnio zamożnego
chłopa. Od 1979 r. znajduje się tutaj
wystawa mieszkalnictwa ludowego
z przełomu XIX i XX wieku, a od roku
1999 dostępny jest również budynek
gospodarczy z wystawą rolniczą.
W środku można obejrzeć szeroką
gamę wyrobów ceramicznych, pochodzących z nieistniejących już miejscowych bludovickich warsztatów
garncarskich. W obiekcie wystawione
są różne narzędzia rolnicze, łącznie
z tymi, które używane były w dawnych czasach. Częścią gospodarstwa
jest również nadal działający i udostępniony zwiedzającym młyn poruszany wiatrem tzw. „wiatrak”, który
służył głównie do mielenia ziarna.
Został tutaj również przywrócony tradycyjny ogródek z warzywami, które

były uprawniane na Śląsku Cieszyńskim. Przy domu można zobaczyć
również wyremontowaną studnię.
Dla zwiedzających budynek jest udostępniony od maja do października.
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Památník životické tragédie
Havířov-Životice
Pomnik tragedii żywocickiej
Havířov-Životice

Památník životické tragédie je symbolem utrpení a boje
lidu na Těšínsku v období 2. světové
války. Byl vybudován k uctění  
památky obětí nacistické likvidační
akce dnes označované jako „životická
tragédie”, která se odehrála 6. srpna
1944 a bylo během ní zastřeleno
36 mužů ze Životic u Havířova
a okolních obcí. Tento čin byl
odvetou za přestřelku, k níž došlo
o dva dny dříve v životickém hostinci
mezi příslušníky gestapa a partyzány.
Po skončení 2. světové války byla
těla obětí tragédie exhumována,
převezena zpět do Životic a pohřbena
do společné hrobky. V roce 1949
byl u hrobky umístěn památník,
jehož autorem je karvinský sochař
František Świder. Památník je rovněž
věnován všem obětem okupace
a připomíná také historii odboje
Těšínska v letech 1938–1945. V roce
1959 byla v budově tehdejší polské
školy v Životicích instalována první
výstava věnovaná životické tragédii.
Postupně byla zřízena expozice
v budově životického zámku, následně v muzejní budově v Havířově.
V letech 1982–1984 byla v sousedství
památníku postavena nová muzejní
budova, kam byla přemístěna stálá
muzejní expozice. V roce 1990 se
vrátil památník i se stálou expozicí
pod správu Muzea Těšínska a dnes
je zde možné zhlédnout expozici
s názvem „Okupace a odboj na
Těšínsku 1938 až 1945“. Mimo
to se v muzeu také konají výstavy
zaměřené na vojenskou tematiku,
historii a umění.

Pamiątka tragedii żywocickiej jest symbolem cierpienia
i walki ludności Śląska Cieszyńskiego w czasie II wojny światowej. Został on zbudowany dla upamiętnienia ofiar nazistowskiej akcji
likwidacyjnej, nazywanej dzisiaj
„tragedią żywocicką”, która rozegrała się 06 sierpnia 1944 roku.
W jej wyniku rozstrzelano 36 mężczyzn z Životic u Havířova i okolicznych wiosek. Akt ten był odwetem
za strzelaninę między funkcjonariuszami gestapo i partyzantami, do
której doszło dwa dni wcześniej w
gospodzie żywocickiej. Po zakończeniu II wojny światowej ciała
ofiar tej tragedii zostały ekshumowane i przewiezione z powrotem
do   Životic, gdzie pochowano je
we wspólnej mogile. W 1949 roku
przy grobie został umieszczony pomnik, którego autorem jest karwiński
rzeźbiarz Franciszek Świder. Pomnik
jest poświęcony także wszystkim ofiarom okupacji i przypomina historię
ruchu oporu na Śląsku Cieszyńskim
w latach 1938–1945. W 1959 roku
w budynku dawnej polskiej szkoły
w Životicích (Životicach) zaprezentowano pierwszą wystawę poświęconą tragedii żywocickiej. Kolejno
zorganizowano ją w budynku zamku
żywocickiego, a następnie w budynku muzeum w Havířově. W latach
1982–1984, w sąsiedztwie pomnika,
został wzniesiony nowy budynek
muzealny, gdzie przeniesiono eksponaty, udostępniając je jako wystawę
stałą. W 1990 roku pomnik ze stałą
ekspozycją wrócił pod administrację Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
a dzisiaj można tam zobaczyć wystawę poświęconą „Okupacji i ruchowi oporu na Śląsku Cieszyńskim
1938–1945”. Poza tym w muzeum
odbywają się wystawy poświęcone tematyce wojskowej, historycznej oraz
sztuce.

Historické jádro
ve stylu socialistického
realismu (Kulturní dům Radost,

Hlavní třída)
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Havířov

Historyczne centrum w stylu
realizmu socjalistycznego
(Dom Kultury Radost, ul. Główna )

Havířov

Jádro města Havířova
bylo postaveno v 50. letech 20. století
ve stylu socialistického realismu.
Tato architektura je ve světě známá
jako tradicionalismus, v Německu
jako poválečná moderna a v Česku se
jí mimo socialistický realismus také
říká SORELA.   V roce 1992 bylo
městské jádro vyhlášeno chráněnou
památkovou zónou a nazváno podle
tohoto stylu. Oblast Sorely je velice
cenná pro svá nadčasová urbanistická
řešení a krásu, která vyniká při
srovnání s normalizační panelovou
výstavbou. Území zahrnuje soubor
obytných budov, jež je   na jedné straně ohraničen lesoparkem
Stromovka, na straně druhé vede
až po meandry řeky Lučiny. Mezi
nejtypičtější stavby tohoto stylu patří
Kulturní dům Radost, Kulturní dům
Petra Bezruče, budova magistrátu,
polyfunkční dům Lučina nebo
budova ZŠ na ulici Na Nábřeží. Tato
architektura je plná lidského měřítka
a historických vazeb a představuje
komplexně pojatou zástavbu, která
vychází z nejobecnějších antických
pravidel kompozice a z renesančních
teorií „ideálních“ měst. Nalezneme
zde výrazné dekorativní motivy,
sgrafitovou a sochařskou výzdobu
a další doplňující prvky jako např.
mříže nebo zábradlí balkónů.
Ve zdobných prvcích jsou zdůrazněny motivy národní, budovatelské či motivy spojené s průmyslem
tohoto kraje. Významná je také původní barevnost staveb, která
byla pojata jako inspirace a návrat
k barevnosti lidové architektury.
Kulturní dům Radost
Kulturní dům Radost (dříve podle
původního účelu budovy Kino
Radost) je nejtypičtějším objektem
památkové zóny Sorela. Původně
bylo kino projektováno jako jedna
z hlavních kulturních institucí
ve městě. V roce 2003 byl vyhlášen
kulturní památkou. Po rekonstrukci
v roce 2007 byl změněn účel budovy,
Kino Radost bylo přejmenováno

na Kulturní dům Radost a dnes slouží
pro konání různých společenských
akcí.

Centrum miasta Havířov
zostało zbudowane w latach 50.
XX wieku w stylu realizmu socjalistycznego. Na świecie architektura
ta znana jest jako tradycjonalizm,
w Niemczech jako powojenny modernizm, natomiast w Czechach oprócz
realizmu socjalistycznego nazywa się
go również SOREL. W 1992 r. obszar
miejski został ogłoszony zabytkową
strefą chronioną i nazwany zgodnie
z nazwą tego stylu. Styl Sorel jest
bardzo ceniony ze względu na swoje
piękno i  ponadczasowe rozwiązania
urbanistyczne, co wynika z porównania z normalizacyjnym budownictwem „z płyty”. Obszar ten, obejmujący szereg budynków mieszkalnych,
z jednej  strony ograniczony jest lasoparkiem Stromovka, z drugiej strony
prowadzi do meandrów rzeki Lučiny. Do najbardziej charakterystycznych budynków tego stylu należy
Dom Kultury Radost, Dom Kultury
Petra Bezruča, budynek magistratu, wielofunkcyjny budynek Lučina
oraz budynek szkoły podstawowej
na ulicy Na Nábřeží. Architektura
ta przedstawia kompleksowo rozumianą zabudowę, która oparta jest
na najogólniejszych zasadach kompozycji klasycznej i renesansowych
teorii „idealnych” miast. Znajdziemy
tutaj wyraźne motywy dekoracyjne, dekoracje sgraffito i zdobnictwo
rzeźbiarskie, jak również elementy
uzupełniające, na przykład takie jak
kraty oraz balustrady balkonowe.
W elementach dekoracyjnych podkreślone są motywy narodowe
lub tematy z dziedziny budownictwa czy też związane z przemysłem
w tym regionie. Istotna jest również
pierwotna kolorystyka budynków,
która została pomyślana jako inspiracja i powrót do barw charakterystycznych dla architektury ludowej.

Dom Kultury Radost
Dom Kultury Radost (wcześniej,
zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, budynek kina Radost)
jest najbardziej typowym obiektem
zabytkowej strefy Sorela. Pierwotnie
kino projektowane było jako jedna
z głównych instytucji kulturalnych
w mieście. W roku 2003 został ogłoszony zabytkiem kulturowym. Po remoncie w 2007 roku zmieniono jego
przeznaczenie. Kino Radost zostało
zaś  przemianowane na Dom Kultury Radost i dzisiaj odbywają się tam
różne imprezy kulturalne.

Přírodní památka
Meandry řeky Lučiny
Havířov
Pomnik przyrody
Meandry rzeki Lučiny
Havířov
Přírodní památku Meandry Lučiny najdeme na jihozápadní
straně města Havířova, kolem
toku řeky Lučiny. Tato oblast
zaujímající rozlohu 40,7 ha byla
v roce 1992 vyhlášena přírodní
památkou. Je tvořena přirozeným neregulovaným říčním tokem
Lučiny, jež se vine četnými meandry
v několikametrových hliněných naplaveninách a na který navazují
mokřady s lužním porostem.
V důsledku neustálých změn svého tvaru a polohy se řeka Lučina
podílí na vzniku řečiště, ve kterém se střídají peřeje a tůně
s naplavenými kmeny stromů nebo
štěrkové ostrůvky. Koryto řeky se
vyznačuje členitým dnem. Oblast
je charakteristická velkou rozmanitostí rostlinných a živočišných druhů, žije zde také řada chráněných
druhů živočichů.
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Pomnik przyrody Meandry Lučina znajduje się w południowo-zachodniej części miasta
Havířov, nad rzeką Lučina. W 1992
roku obszar ten, zajmujący powierzchnię 40,7 ha, uznany został za
pomnik przyrody. Składa się z naturalnych nieregulowanych cieków rzecznych rzeki Lučina, które rozciągają
się przez liczne meandry w kilkukilometrowych namuliskach rzecznych,
na których opierają się mokradła
z roślinnością terenów podmokłych.
Ze względu na ciągłe zmiany kształtu
i położenia rzeka Lučina przyczynia
się do powstawania koryta rzeki,
w którym na przemian zmieniają się
kaskady, głębie z naniesionych pni
drzew lub żwirowe wysepki. Koryto
rzeki wyróżnia się bogato ukształtowanym dnem. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością
gatunków roślin i zwierząt, żyje tutaj
sporo gatunków zwierząt objętych
ochroną.
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Archeopark
Chotěbuz
Park archeologiczny
Chotěbuz

Archeologická lokalita
Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně
středověkých památek Těšínského
Slezska a jednou z nejlépe prozkoumaných archeologických lokalit
v České republice. Jedná se o kulturní památku, v jejímž prostoru
stále probíhá systematický archeologický výzkum. V minulosti se zde
rozkládalo mohutné trojdílné hradiště, kde žili naši předkové. Pod
hradiskem původně protékala řeka
Olše. Hradisko v Podoboře bylo
osídleno ve dvou fázích. První byla
fáze pravěká, která spadá do období
pozdní doby bronzové a starší doby
železné, konkrétně slezské a platěnické
fáze lužické kultury (cca 1000–400
let př. n. l.). Mezi nejvýraznější
památky tohoto období patří např.
korálky ze skelné pasty, železné
sekery a jemná tuhovaná keramika.
Druhá fáze osídlení spadá do období
slovanského (8. stol.–pol. 11. stol.
n. l.). V této době zde postupně
vyrostlo mohutné hradisko, které
sloužilo jako mocenské a hospodářské
centrum, kde sídlila tehdejší společenská elita. Důkazem toho jsou
archeologické nálezy vykopané při
dlouholetých výzkumech. Jedná se
např. o výbavu jízdních bojovníků
(udidlo, třmen, ostruhy, bojové sekery
či kopí), běžné předměty (nože,
nůžky, hroty šípů, radlička, srpy
a další), velmi známé je také železné pouto, pravděpodobně používané

při obchodu s otroky. O obchodních
kontaktech obyvatel hradiska svědčí
také nález mince uherského krále
Štěpána I. (997–1038). Kromě nálezů
movitých zde bylo objeveno množství
archeologických objektů. Především
to byly pozůstatky fortifikací,
sídelních a výrobních objektů jako
např. pícky či dokonce kultovní
objekt nalezený na prvním předhradí.
Hradisko bylo Slovany opuštěno
definitivně v 11. století, později se
správní, obranné a obchodní aktivity přesunuly na Zámecký vrch
v dnešním polském Těšíně, kde byl
vybudován hrad, který se od konce
13. století stal sídlem těšínských
knížat.
Na lokalitě v Chotěbuzi-Podoboře
byl vybudován Archeopark jako
rekonstrukce původního slovanského opevněného hradiště. Návštěvníkům přiblíží každodenní život
našich předků. Jeho součástí je
ukázka jak fortifikací, tak i běžných
obytných staveb. Veřejně přístupný
je od začátku května do konce října.

Miejsce odkryć archeologicznych w Chotěbuzi-Podoboře jest
jednym z najważniejszych prehistorycznych i wczesnośredniowiecznych zabytków Śląska Cieszyńskiego
oraz jednym z najlepiej zbadanych
odkryć archeologicznych w Republice Czeskiej. Jest to zabytek
kulturowy, którego obszar nadal jest
obiektem systematycznych badań archeologicznych. W przeszłości znajdował się tutaj okazały, składający się
z trzech części, zamieszkany gród.
Pierwotnie pod grodem płynęła rzeka
Olza. Gród w Podoboře był zasiedlony w dwóch epokach. Pierwsza faza
miała miejsce w epoce prehistorycznej, która przypada na okres późnego
brązu i starszego okresu żelaza, czyli
okresu śląskiej i płóciennej fazy kultury łużyckiej (ok. 1000–400 r. p.n.e).
Do najważniejszych zabytków tego
okresu należą koraliki z pasty szklanej, siekiera z żelaza i delikatna ceramika. Drugi etap osiedlania przypada
na okres słowiański (VIII w. – połowa XI w. n.e). W tym czasie stopniowo wyrósł tutaj okazały gród, który
służył jako ośrodek władzy i centrum
gospodarcze, gdzie mieszkała elita
społeczna. Świadczą o tym znaleziska
archeologiczne, zgromadzone podczas długoletnich badań. Przykładem
są narzędzia wojowników konnych
(ogłowia, strzemiona, ostrogi, topory bojowe i włócznie), przedmioty
codziennego użytku (noże, nożyczki,
groty strzał, noże, sierpy, itp.). Bardzo znane jest również pęto żelazne,
używane prawdopodobnie w handlu
niewolnikami. O kontaktach handlo-

wych mieszkańców grodu świadczą
znalezione monety węgierskiego
króla Stefana I (997–1038). Oprócz
wykopalisk przedmiotów, odkryto
szereg obiektów archeologicznych.
Przede wszystkim są to pozostałości
fortyfikacji, budynków mieszkalnych
i obiektów rzemieślniczych, takich
jak piece, a także obiekty kultu odnalezione na pierwszym barbakanie.
Ostatecznie Słowianie opuścili gród
w XI w. Następnie władza, obrona
i handel zostały przeniesione
na Wzgórze Zamkowe w dzisiejszym Polskim Cieszynie, gdzie
wybudowano zamek, który od końca XIII w. wieku stał się siedzibą
Książąt Cieszyńskich. W miejscu
odkryć archeologicznych powołano
do istnienia Park Archeologiczny
w Chotěbuzi-Podoboře, gdzie odnajdziemy rekonstrukcję pierwotnej
wzmocnionej osady słowiańskiej.
Zwiedzający poznają codzienne
życie naszych przodków. Jego częścią jest demonstracja fortyfikacji,
jak również   zwykłych budynków
mieszkalnych. Dla zwiedzających
park dostępny jest od początku maja
do końca października.
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Hláska u zámku
Chotěbuz
Wieża strażnicza na zamku
Chotěbuz

Obec Chotěbuz je jednou
z nejstarších feudálních vesnic v Těšínském knížectví. První zmínky
o obci nalezneme v záznamech
z roku 1229. Ze 16. století se v obci
dochovala válcová věž – hláska.
Hláska je asi 10 m vysoká, zděná
z lomového kamene. S přibývající
výškou se pozvolna zužuje, takže věž
má tvar vysokého komolého kužele.
Okenní otvory ve věži i zastřešení
ve tvaru zvonu jsou asi z počátku
19. století. Hláska stojí nedaleko
zámecké budovy. Veřejně přístupná
je o víkendech v období květen až
září.
Původní zámecká budova byla
rustikální přízemní budova z 2.
poloviny 16. století, patrně již tehdy
obdélníkového půdorysu s malým
dvorem uprostřed. Zámek nechal
postavit Václav Rudzký z Rudz.
Začátkem 19. století bylo do průčelí
zámecké budovy vestavěno patro
a byla upravena fasáda. Zámek
během své historie prošel dvěmi
rozsáhlými rekonstrukcemi, během
kterých pozbyl svůj barokní ráz.
V objektu bylo v minulosti umístěno
několik škol nebo poštovní úřad.
Součástí areálu zámku je vjezdní
brána do zámeckého areálu z konce
18. století – barokní, na jejichž pilířích jsou ve štukatuře provedeny
znaky rodiny Trachů a Beesů. Pilíře
jsou ozdobeny sochami sv. Jana
Nepomuckého a sv. Antonína z konce 18. století. V současné době je
zámek ve špatném technickém stavu
a nepřístupný veřejnosti.

Gmina Chotěbuz jest jedną z najstarszych wiosek feudalnych w Księstwie Cieszyńskim.
Pierwsze wzmianki o gminie
można znaleźć w dokumentacji
z 1229 roku. Z XVI wieku zachowała
się we wsi walcowa wieża – wieża
strażnicza. Strażnica ma około 10 m
wysokości, jest murowana z kamienia. Ze wzrostem wysokości stopniowo się zwęża tak, że otrzymuje
kształt wysokiego ściętego stożka.
Otwory okienne w wieży i dach
w kształcie dzwonu, pochodzą prawdopodobnie z początku XIX wieku.
Strażnica znajduje się w pobliżu
zamku. Dla zwiedzających dostępna
jest w od maja do września.
Pierwotnym
budynkiem
zamku
był
parterowy
budynek
z drugiej połowy XVI wieku,  prawdopodobnie już na planie prostokąta
z małym dworem na środku. Zamek
został zbudowany przez Václava Rudzkého (Rudzkiego) z Rudz.
Na początku XIX wieku na frontowej
części zamku  zbudowano piętro oraz
przerobiono fasadę. W czasie swojej
historii zamek przeszedł dwa duże
remonty, w trakcie których stracił
barokowy charakter. W przeszłości
w obiekcie znajdowało się kilka
szkół i poczta. Częścią zamku jest
barokowa brama wjazdowa z końca
XVIII wieku – na filarach której wykonane zostały herby rodziny Trach
i Bees. Ponadto kolumny ozdobione
są rzeźbami św. Jana Nepomuckiego i św. Antoniego, pochodzącymi
z końca XVIII wieku. Zły stan techniczny obiektu nie pozwala obecnie
na udostępnienie go zwiedzającym.

Rybí dům – akvárium
Chotěbuz
Dom rybny – akwarium
Chotěbuz
Nedaleko Archeoparku se
nachází stálá výstava sladkovodních
ryb v 5 obřích akváriích o kapacitě
300 tis. litrů vody, kde můžete
shlédnout ryby žijící ve zdejších
řekách a rybnících (např. kapr, štika, sumec (albín), jeseter, lín, karas,
bolen, amur, parmičky, slunka obecná, cejn a jiné). Součástí výstavy jsou
také malá akvária o obsahu 150 až
700 litrů, ve kterých jsou k vidění
známé druhy akvarijních rybek.
Otevřeno je zde denně kromě pondělí.
V objektu se nachází také restaurace.
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Niedaleko od Parku
Archeologicznego znajduje się stała wystawa ryb słodkowodnych
w 5 ogromnych akwariach o pojemności 300 tys. litrów, gdzie można
zobaczyć żywe ryby lokalnych rzek
i jezior (np. karp, szczupak, sum
(albinos), jesiotr, lin, karaś, boleń, amur, brzana, słonecznice,
leszcze i inne). Częścią wystawy
są również małe akwaria zawierające od 150 do 700 litrów, w których
można zobaczyć znane rodzaje ryb
akwariowych. Wystawa czynna jest
codziennie oprócz poniedziałków.
W obiekcie znajduje się również restauracja.
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Lázně Darkov, Lázeňský park
a darkovský most
Sokolovských hrdinů
Karviná
Uzdrowisko Darkov, Park
Zdrojowy i most darkowski
Bohaterów Sokolovskich
Karviná

Vznik Lázní Darkov
je datován do roku 1867, kdy zde
byla zahájena 1. lázeňská sezóna.
Od té doby dosahují karvinské
lázně stabilně vynikajících výsledků
především v léčbě pohybového
ústrojí a získaly již značnou prestiž
i daleko za hranicemi Česka. K léčbě
se využívá přírodní zdroj léčivé
jodobromové vody, která má mořský
třetihorní původ a plným právem
byla nazvána darem z hlubin země.
Solanka je uložena ve výdutích uhelné pánve. V současnosti mají lázně dva samostatné areály – Darkov
a Rehabilitační sanatorium. Starší
léčebna Darkov se nachází poblíž
„Cyklotrasy podél řeky Olše”
v městské části Karviná-Lázně
Darkov. Většina jejích budov, z nichž
některé byly zařazeny do seznamu
kulturních památek, je součástí
malebného Lázeňského parku a celý areál patří spolu s historickým
jádrem města do městské památkové
zóny. Příjemnou atmosféru starých
lázní vytvářejí tradiční lázeňské
domy – vily Maryčka, Vlasta, Jiřina
a Eliška, vhodně zasazené do různých
koutů parku, honosný reprezentativní
vzhled dodávají areálu dva největší
objekty – hlavní budova Sanatorium
a historizující Společenský dům.
Lázeňský park byl založen v roce
1895 jedním ze zakladatelů lázní
Dr. Degré a rozkládá se na ploše 22
hektarů. V parku se nachází kaple

svaté Anny z roku 1902, rozličná
umělecká díla a fontány, z nichž
jedna s příhodným názvem „Pramen
života“ se stala symbolem lázní.
V roce 1976 byl otevřen moderní
komplex Rehabilitačního sanatoria
v Karviné-Hranicích.
Betonový obloukový most přes
řeku Olši patří mezi technické
památky na území města Karviné
a nachází se přímo u lázeňského
areálu léčebny Darkov. Most byl
postaven v roce 1925 a je nejenom
zajímavý svým technickým řešením
nosné konstrukce, ale je bezesporu i významným krajinotvorným
prvkem. V roce 2003 byl postupně
rekonstruován kvůli povodním tak,
aby byl jeho zvednutím nad stoletou
vodu zajištěn plynulý průtok vody
řeky Olše. V současné době most
dlouhý 56 m a vysoký 12 m slouží
pouze cyklistům a pěším. Představuje
vstupní prostor do klidové zóny
areálu lázní, s nímž tvoří ucelenou
kompozici.

Powstanie Uzdrowiska
Darkov sięga 1867 roku, kiedy zainicjowano pierwszy sezon sanatoryjny.
Od tego czasu karwińskie uzdrowisko osiąga wspaniałe wyniki, zwłaszcza w leczeniu układu mięśniowoszkieletowego oraz cieszy się dużą
renomą nawet daleko poza granicami
Czech. Do leczenia używa się naturalnego źródła leczniczego, wody
jodowo-bromowej, która pochodzi
z morskiego trzeciorzędu i nazywana
jest darem z głębi ziemi. Solanka zalega w zagłębieniach niecek węglowych. Obecnie uzdrowisko posiada
dwa osobne obiekty – Darkov oraz
Sanatorium Rehabilitacyjne. Starszy
zakład leczniczy Darkov znajduje się
w pobliżu „Ścieżki rowerowej wzdłuż
rzeki Olzy”, w miejskiej części Karviná-Lázně Darkov. Większość jego
budynków, z których część została
wpisana na wykaz zabytków, dopełnia malowniczy Park Zdrojowy. Cały
obiekt wraz z historycznym centrum
miasta należy do strefy zabytkowej.
Klimat tego starego uzdrowiska tworzą również tradycyjne domy zdrojowe – wille Maryčka, Vlasta, Jiřina
i Eliška, usytuowane w różnych częściach parku. Reprezentacyjnego uroku dodają obiektowi dwa największe
budynki – główny budynek uzdrowiska i zabytkowy Dom Społeczny
Park Zdrojowy został założony
w 1895 roku przez jednego z założycieli uzdrowiska – Dr. Degré
– i obejmuje obszar 22 ha. W parku znajduje się kaplica św. Anny
z 1902 roku, liczne dzieła sztuki oraz
fontanny, z których jedna – „Źródło
życia”, stała się symbolem uzdrowiska. W 1976 roku otwarto nowoczesny kompleks Sanatorium Rehabilitacyjnego w Karviné-Hranice.

Betonowy most przez rzekę Olzę
w kształcie łuku należy do zabytków techniki na terytorium miasta
Karviná i znajduje się bezpośrednio
przy zakładzie leczniczym sanatorium Darkov. Most został zbudowany w 1925 roku i jest interesujący nie tylko z punktu widzenia
rozwiązań technicznych konstrukcji
nośnej, ale również stanowi niewątpliwie ważny element krajobrazu.
W 2003 roku, z powodu powodzi,
został stopniowo przebudowany,
tak, aby jego podniesienie zapewniło
sprawny przepływ wody rzeki Olzy.
Obecnie długość mostu wynosi 56 m,
a wysokość 12 m. Używany jest jedynie przez rowerzystów i pieszych, jest
wejściem do strefy uzdrowiskowej,
z którą tworzy spójną kompozycję.
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Loděnice, park Boženy Němcové,
Larischova hrobka
Karviná
Loděnice, Park Boženy Němcové,
groby Larischów
Karviná

Na Lázeňský park navazuje přes Lázeňskou ulici park
Boženy Němcové. Tento původní
zámecký park se rozprostírá na
ploše 36 hektarů a přiléhá k zámku
Fryštátu v centru Karviné. Park byl
založen v roce 1804 po empírové
přestavbě zámku. Z té doby se
v parku dochovaly některé stromové
aleje a vzácné solitéry. Jsou zde
i 2 památné stromy (jasan ztepilý,
platan javorolistý) z celkových
6 vyhlášených na území Karviné.
U zdi farního kostela Povýšení sv.
Kříže se nachází rodová hrobka
Larisch-Mönnichů. Zhruba uprostřed
zámeckého parku je objekt bývalých
Larischových koníren, který čeká
na obnovu, a Larischův altán jako
reminiscence Larischovy hrobky
z areálu dnes již neexistujícího,
zámku Solca v Karviné-Dolech.
Zajímavostí altánu jsou původní
pískovcové sloupy s hlavicemi, na
kterých je umístěna dřevěná střecha.
Na jižním okraji parku se nachází
zrekonstruovaný příměstský rekreační areál Loděnice, jde o slepé
rameno řeky Olše s několika
stanovišti pro sportování a zábavu
včetně konání koncertů. Dále v parku
najdeme dětský koutek ve stylu
slovanského hradiště, zoo koutek
a amfiteátr, který slouží k pořádání
různých kulturních a společenských
akcí a v letních měsících je zde
v provozu letní kino.

Park zamkowy zajmuje powierzchnię 36 ha i przylega do zamku Fryštát w centrum Karviny. Park
został założony w 1804 roku, po przebudowie zamku w stylu empirycznym.
Z tamtych czasów w parku zachowały się niektóre aleje drzew i cenne solitery. Znajdują się tutaj również dwa
(jesion smukły, jawor klonolistny)
z sześciu drzew na terytoriom miasta
Karvina, uznanych za pamiątkowe.
Przy ścianie kościoła parafialnego
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
usytuowany jest grobowiec rodzinny
Larisch-Mönnich. Mniej więcej na
środku parku zobaczyć można, nadający się do remontu, budynek dawnej
stajni Larischów oraz altany Larischów. Ciekawostką altan są pierwotne kolumny z piaskowca wraz
z głowicami, na których umieszczony jest drewniany dach.
Na południowym skraju parku znajduje się odnowiony podmiejski ośrodek rekreacyjny Loděnice. Jest to
ślepe odgałęzienie rzeki Olza wraz
z wieloma miejscami do uprawiania
sportów oraz do zabawy, w tym do
organizowania koncertów. Ponadto
w parku znajdziemy plac zabaw dla
dzieci w stylu grodu słowiańskiego,
kącik zoologiczny oraz amfiteatr,
który jest wykorzystywany do organizacji różnych imprez kulturalnych
i towarzyskich, a w miesiącach letnich funkcjonuje jako kino letnie.

Městská památková zóna Karviná
(zámek Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže,
kostel sv. Marka, měšťanské domy, kašna,
radnice)

Karviná
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Zabytkowy obszar miejski

(zamek Fryštát, Kościół Podwyższenia
Świętego Krzyża, Kościół Św. Marka, domy
mieszczańskie, fontanna, ratusz)

Karviná
Přímo v historickém
jádru města, na Masarykově náměstí
v Karviné-Fryštátě, se nachází hned
několik významných památek. Tato
oblast je spolu s parkem Boženy
Němcové a Lázeňským parkem
součástí městské památkové zóny. Od
14. století bylo toto náměstí středem
města Fryštátu, nyní je Fryštát jednou
z devíti městských částí Karviné.
Zámek Fryštát – empírový zámek,
jehož zakladatelem byla knížecí
rodina
těšínských
Piastovců.
Posledním majitelem byl hraběcí
rod Larisch-Mönnichů, jedinečná
památka svého druhu v regionu,
poslední ze 4 zámků z území Karviné.
Zámek je z jedné strany spojen krytou
chodbou s oratoří kostela Povýšení
sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou
chodbou propojen s vedlejší budovou
„Lottyhaus”, s kterou tvoří jednotný
architektonický celek. U hlavního
vstupu jsou po obou stranách
umístěny dvě raně barokní sochy
Herkulů z roku 1682. Zámek se třemi
prohlídkovými okruhy je veřejně
přístupný. V létě jezdí v zámeckém
areálu pravidelně v pátky a soboty
historický kočár tažený koňmi.
Kostel Povýšení sv. Kříže – farní
kostel byl postaven v gotickém stylu pravděpodobně v období založení Fryštátu koncem 13. nebo
začátkem 14. století. Postupně byl
doplňován prvky renesance a baroka. V kostele se nachází několik
zajímavých obrazů, dřevěné plastiky
sv. Petra a Pavla nebo varhany z roku
1804. Kolem kostela je umístěno
několik hodnotných barokních soch
a u hlavního vstupu stojí novogotický
litinový kříž z 2. poloviny 19. století.
Měšťanské domy na Masarykově
náměstí jsou převážně z 18. a 19.
století. Domy mají zajímavá průčelí a
štukovou výzdobu. Ve středu náměstí
je litinová kašna z roku 1900 zdobená
plastikami delfínů a puttů, zlatou
růžicí a lvími hlavami. Vysoká je
5 metrů. Kašnu tvoří 2 mísy a kolem

kašny je široká kruhová kamenná
nádrž.
Budova radnice s renesanční
věží je dominantou náměstí, pochází z roku 1520 a v současné době
je sídlem statutárního města Karviné
a městského informačního centra,
které provozuje zároveň Galerii Pod
věží. Radnice byla postavena v místě
původního šenkovního dřevěného
domu, ve kterém byla později zřízena
radnice a který v roce 1511 zachvátil
požár. K budově radnice byla v 16.
století přistavěna vysoká věž, která
ovšem musela být po požáru snížena.
Později došlo k empírové přestavbě
radnice. Na radniční věži je rodový
erb těšínských Piastovců. Na věži
se dochovala část kovového řetězu
pranýře jako výstraha nepoctivcům
a nevěrníkům.
Filiální kostel svatého Marka situovaný kousek od náměstí s klasicistní architekturou z roku 1774
byl stavebně upraven v letech
1823–1826.

Bezpośrednio w historycznym centrum miasta, na Placu Masaryka w Karviné-Fryštátě,
znajduje się kilka ważnych zabytków. Obszar ten, wraz z Parkiem
Boženy Němcové i Parkiem Zdrojowym, jest częścią zabytkowego
obszaru miejskiego. Od XIV wieku
plac ten stanowił centrum miasta
Fryštát, które obecnie jest jedną
z dziewięciu dzielnic miasta Karviná.
Zamek Fryštát – zamek empirowy,
którego założycielem była rodzina książęca cieszyńskich Piastów
a ostatnim właścicielem był hrabiowski ród Larisch-Mönnich. Jest
to unikatowy zabytek tego typu
w regionie, ostatni z czterech zamków na terytorium Karviny. Z jednej
strony zamek, zakrytym korytarzem
połączony jest z kaplicą w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
a z drugiej strony zaś przeszklonym
korytarzem z sąsiednim budynkiem
„Lottyhaus”, z którym tworzy jednolitą całość architektoniczną. Po
obu stronach głównego wejścia
znajdują się dwa wczesnobarokowe
posągi Herkulesa z 1682 roku. Zamek z trzema trasami jest dostępny
do zwiedzania dla zwiedzających.
W okresie letnim na terenie zamku,
regularnie w piątki i soboty jeździ zabytkowy powóz zaprzężony w konie.
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego – kościół parafialny zbudowany w stylu gotyckim, prawdopodobnie w okresie założenia Fryštát,
pod koniec XIII lub na początku XIV
wieku. Stopniowo był uzupełniany
elementami renesansowymi i barokowymi. W świątyni znajduje się kilka

ciekawych obrazów, drewniane rzeźby św. Piotra i Pawła i organy z 1804 r.
W obejściu kościoła zobaczyć można kilka cennych barokowych rzeźb.
Natomiast przy głównym wejściu
ustawiono żeliwny neogotycki krzyż
z drugiej połowy XIX wieku.
Domy mieszczańskie na Placu Masaryka z XVIII i XIX wieku. Domy
mają ciekawą fasadę i sztukaterię.
Na środku placu znajduje się żeliwna fontanna z 1900 roku, zdobiona
rzeźbami delfinów i puttów, złotą rozetą i głowami lwów. Ma ona 5 metrów wysokości. Fontanna składa się
z dwóch mis, a wokół nich znajduje się
szeroki, okrągły kamienny zbiornik.
Budynek ratusza z renesansową
wieżą dominuje nad centrum miasta,
pochodzi z 1520 roku i obecnie jest
siedzibą Statutowego Miasta Karvina
i centrum informacji miejskiej, które
użytkuje również Galerię pod Wieżą.
Ratusz został zbudowany w miejscu
pierwotnego drewnianego budynku
szynku, w którym wtedy utworzono
ratusz, strawiony przez pożar w 1511
roku. W XVI wieku do budynku ratusza dobudowano wysoką wieżę,
która po pożarze musiała być obniżona. W tym okresie doszło również
do empirowskiej przebudowy ratusza.
Na wieży ratusza znajduje się rodowy
herb Cieszyńskich Piastów, a także
zachowała się część metalowego łańcucha z pręgierza, jako ostrzeżenie
dla niegodziwców i niedowiarków.
Kościół pw. św. Marka, usytuowany niedaleko placu o klasycznej architekturze z 1774 roku, w latach
1823–1826 był przebudowywany.
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Šikmý kostel sv. Petra
z Alkantary / Karviná-Doly
Krzywy Kościół św. Piotra
z Alkantary / Karviná-Doly

Šikmý kostel, tzv. „česká
Pisa”, ojedinělá atraktivita regionu,
se nachází v okrajové části města
Karviná-Doly. Tato městská část byla
v minulosti samostatným městem
Karvinná, a to až do r. 1949, kdy
došlo ke sloučení s ostatními okolními
obcemi a vzniklo město s jednotným
názvem Karviná.
Karvinná byla městem s výstavnými
domy stejně jako hornickými
koloniemi, reprezentativním zámkem Solcou včetně krásného
zámeckého parku. Byla zde radnice,
úřady, pivovar, dva kostely (novější
již neexistuje a zůstal jen nynější
šikmý kostel), školy, řada kulturních
i sportovních zařízení a spousta
dalších objektů dotvářejících občanskou vybavenost většího města.
Původní Karvinnou dnes připomíná
jen pár dochovaných objektů a šikmý
kostel.
Kostel svatého Petra z Alkantary
byl postaven roku 1736 v barokním
slohu. Nechal jej postavit místní
šlechtic František Wilhelm Larisch,
jako patron nového kostela byl
vybrán svatý Petr z Alkantary. Po
zahájení těžby černého uhlí bylo od
roku 1854 pod kostelem vytěženo 27
slojí v celkové mocnosti 47 metrů.
Ještě počátkem 90. let minulého
století hrozilo kostelu zřícení a byl
určen k demolici. V letech 1994–1995
proběhla generální oprava a zajištění objektu. V důsledku poddolování poklesl kostel již o 37
metrů a vychýlil se o 6,8 stupňů
na jih. Svou šikmostí se tak blíží
světoznámé věži v italské Pise
a stává se vyhledávaným cílem turistů
z celého světa. Kostelík byl rovněž
zařazen do České knihy rekordů
a kuriozit jako nejšikmější kostel
v Česku.

Krzywy kościół, tzw. „czeska Piza” wyjątkowa atrakcja regionu, znajduje się na obrzeżach miasta
Karviná-Doly. W przeszłości ta część
miasta była samodzielnym miastem
Karvinná. Sytuacja taka trwała do 1949
roku, kiedy doszło do połączenia z sąsiednimi gminami, w wyniku czego powstało miasto Karviná.
Karvinná była miastem reprezentacyjnym z zadbanymi domostwami,
ale również z koloniami górniczymi,
pięknym zamkiem Solc wraz z urokliwym zamkowym parkiem. Znajdowało
się tutaj wiele instytucji i placówek charakterystycznych dla wielkomiejskiego
życia m.in.: ratusz, urzędy, browar,
dwa kościoły (nowszy już nie istnieje, pozostał jedynie krzywy kościół),
szkoły, szereg obiektów sportowych
i wiele innych. Obecnie dawną Karvinnę przypomina tylko kilka ocalałych budynków i krzywy kościół.
Kościół pw. św. Piotra z Alkantary
został zbudowany w 1736 r. w stylu
barokowym na życzenie miejscowego szlachcica Franza Wilhelma Larischa. Po rozpoczęciu wydobycia
węgla kamiennego, od 1854 roku,
spod kościoła wydobyto 27 pokładów o łącznej grubości 47 metrów.
W związku z tym jeszcze na początku
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kościołowi groziło zawalenie i został
przeznaczony do rozbiórki. W latach
1994–1995 przeprowadzono remont
i zabezpieczenie budynku.
W wyniku podkopania kościoła obniżył on się o 37 metrów i przechylił się
na południe o 6,8 stopnia. Swoją skośnością dorównuje słynnej wieży w Pizie
i staje się popularnym celem turystów
z całego świata. Kościółek został również zaliczony do Czeskiej Księgi
Rekordów i Osobliwości jako najbardziej przechylony kościół w Czechach.

Staroměstské rybníky
Karviná
Staromiejskie stawy
Karviná

Soustava 11 rybníků s názvy
Větrov, Čerpák, Mělčina, Lipový,
Dubový, Olšový rybník, Sirotek, Šafář,
Panic, Ženich a Vdovec se nachází na
severním okraji karvinské části Staré
Město ve směru na Dětmarovice, přímo
na hranici s obcí Petrovice u Karviné.
Rybníky jsou odděleny úzkými hrázemi.
Vodní plocha rybníků je dlouhá přibližně
2,5 km a široká 1 km. Největší rybník
je Větrov s plochou cca 48 ha. Rozvoj
rybnikářství v Karviné je datován do
poloviny 16. století. Rybníky slouží
k chovu ryb, převážně kapra, ale i jiných
býložravých druhů ryb. Hnízdí zde několik
druhů vodních ptáků, např. dravec moták
pochop. Vyskytují se zde i kormoráni velcí
a hejna racků. V rámci České republiky
je toto místo jednou z nejvýznamnějších
kolonií volavky popelavé. Na hrázích
rybníků v alejích starých listnatých
stromů s četnými dutinami žije ohrožený
druh brouka – páchník hnědý.

System 11 stawów o nazwie Větrov, Čerpák, Mělčina, Lipový, Dubový, Olšový rybník, Sirotek,
Šafář, Panic, Ženich i Vdovec położony jest na północnym skraju Starego
Miasta Karviná, w kierunku na Dětmarovice, bezpośrednio na   granicy
z Gminą Petrovice u Karviny. Stawy są oddzielone wąskimi groblami.
Powierzchnia wody ma ok. 2,5 km.
długości i 1 km. szerokości. Największym stawem jest Větrov, który ma
około 48 hektarów powierzchni. Rozwój hodowli ryb w Karviné datowany
jest na połowę XVI wieku. W stawach
hoduje się głównie karpia, jak również wiele innych gatunków ryb roślinożernych. Swoje gniazda posiada tutaj kilka gatunków ptaków wodnych,
np. takich jak błotniak stawowy czy
kormoran duży. Obserwować można
również stada mew. Miejsce to stanowi jedną z najważniejszych kolonii
czapli szarej na terytorium Republiki Czeskiej. Na groblach stawów,
w alejkach starych drzew liściastych,
w licznych jamach żyje zagrożony gatunek chrząszcza – pachnica dębowa.

Golf Park Darkov
Karviná
Pole Golfowe Darkov
Karviná
Golfový areál vzniká
v blízkosti řeky Olše, u silnice směrem na Ostravu v Karviné v lokalitě
zvané Lipiny. Hřiště bude mít 9 jamek,
nebude zde chybět zázemí pro hráče,
cvičné odpaliště, klubovna s restaurací, terasa, jezírko a parkoviště.

Teren do golfa powstaje
w Karvinie w okolicy tzw. Lipina,
w sąsiedztwie rzeki Olzy, przy drodze prowadzącej do Ostravy. Pole
posiadać ma 9 dołków i zapewniać
odpowiednią przestrzeń dla graczy.
Planuje się przygotowanie miejsc
przeznaczonych do treningów, klubu
z restauracją, tarasu, oraz parkingu.
Na wyznaczonym terenie ma również
powstać jeziorko.
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Kostel Narození Panny Marie
Orlová

Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny
Orlová

Farní kostel Narození
Panny Marie je výraznou dominantou
původního centra Orlové. Jedná
se o novogotickou stavbu, která byla
dostavěna na počátku 20. století.
Patří k ní soubor soch se schodištěm, ohradní zdi a přilehlý areál
zámeckého parku. Tato novogotická
stavba s dochovaným presbyterářem
z roku 1466 je umístěna nad
orlovským náměstím, od kterého vede
ke kostelu monumentální schodiště
se sochařskou výzdobou. Kostel
je zděný, trojlodní, se dvěmi
hranolovými věžemi na západním
průčelí. Hlavním portálem umístěným mezi věžemi se vstupuje
do obdélné vstupní předsíně,
z níž je přes dveře přístup do hlavní
lodi zaklenuté třemi poli křížové
klenby. Po stranách hlavní lodi
jsou boční lodě oddělené arkádami.
Areál kostela je volně přístupný.
Za pozornost stojí   rovněž zámecký
park za kostelem, který byl založen  
pravděpodobně v 1. pol. 19. století
s přírodně-krajinářskou kompozicí
a kde až do 80. let 20. století stával
zámek a doposud existující náhrobek
Richarda z Mattencloitů, majitele
panství a zámku v Orlové. V roce
2010 získal kostel 2 nové zvony
s názvy Svatá Barbora a Svatý Martin.
Nové zvony nahradily staré kostelní
zvony z druhé světové války.

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
jest wyraźną dominantą pierwotnego
centrum miasta Orlova. Jest to neogotycki budynek, który został wybudowany na początku XX wieku. Posiada
rzeźbione schody, ściany ogrodzeniowe i przylegający do niego park zamkowy. Budowla ta, z zachowanym
prezbiterium z 1466 roku, znajduje
się nad orłowskim rynkiem, z którego
do kościoła prowadzą monumentalne
schody z rzeźbionymi zdobieniami.
Kościół jest murowany, trójnawowy
z dwiema pryzmatycznymi wieżami na zachodnim froncie. Portalem
głównym, położonym między wieżami, wchodzi się do prostokątnego
holu, z którego prowadzi wejście do
nawy głównej scalonej trzema sklepieniami krzyżowymi. Nawy boczne
od głównej oddzielone są arkadami.
Kościół jest ogólnodostępny.
Uwagę warto poświęcić również zamkowemu parkowi za kościołem, który
został założony prawdopodobnie
w pierwszej połowie XIX wieku
i posiadał przyrodniczo-krajobrazową kompozycję. Do lat 80. XX w.
stał tam zamek, dzisiaj jednak odnaleźć można jedynie nagrobek Richarda z Mattencloit, właściciela dóbr
i zamku w Orlové. W 2010 r. kościół
otrzymał dwa nowe dzwony sygnowane imionami dwojga świętych
Barbary i Marcina. Nowe dzwony
zajęły miejsce starych dzwonów kościelnych z II wojny światowej.

Zámeček
Petrovice u Karviné
Empirowski pałacyk
Petrovice u Karviné

Empírový zámek v Prstné
je významnou kulturní památkou
obce Petrovice u Karviné. Tvoří
ho dvoukřídlá budova. Na hlavní
patrové křídlo zámku navazuje krátké
dvoupatrové křídlo (dnes sníženo na
patrové). Celek znázorňuje půdorysně
písmeno „L”. Hlavní vstup do zámku
ve středu budovy je zvýrazněn
balkonem na toskánských sloupech.
Budova je kryta valbovou střechou
s menšími kulatými okenními otvory.
K zadní fasádě bylo dostavěno křídlo
o čtvercovém půdorysu, což působilo
dojmem vyhlídkové věže – belvederu – oddělené od budovy zámku.
Historie zámku sahá až do roku
1796, kdy obec Prsnou zakoupil od
hraběte Jana Larische rytíř Vojtěch
Gussnar z Komorné, jenž nechal nad
potokem Petrůvkou, v sousedství
hospodářského dvora, vystavět nevelký zámek v empírovém slohu.
Okolí zámku dal upravit na anglický
přírodně krajinářský park. V roce
1927 obdržel zámek i s přilehlým parkem Sokol – těšínská župa,
v té době zde byla umístěna česká
měšťanská škola. Během války se
objekt proměnil v internační tábor pro
vysídlené Poláky ze Slezska. V roce
1978 začala nákladná re-konstrukce
zámku, která trvala do roku 1986.
Od roku 1985 bylo vlastníkem
prstenského zámku spotřební družstvo Jednota-Jedność Český Těšín.
V zámku byla stylová vinárna, salonek, velký hodovní sál a pokoje.
Nacházela se zde také obřadní síň
a matriční kancelář obce Petrovice
u Karviné.   V roce 1999 byl zámek
vydán restituentům. Dnes slouží
jako restaurační zařízení. Obecní
úřad v Petrovicích u Karviné pořádá
v prostorách zámku některé kulturní
akce.
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Empirowski zameczek
w Prstné jest ważną pamiątką kulturową Gminy Petrovice u Karviné.
Tworzy go dwuskrzydłowy budynek. Do głównego piętrowego
skrzydła pałacu nawiązuje krótkie
dwupiętrowe skrzydło (obecnie
obniżone do jednopiętrowego).
Całość układa się w literę „L”.
Główne wejście do pałacyku znajduje się w środku budynku i jest
uwydatnione balkonem na  toskańskich kolumnach. Budynek pokryty jest czterospadowym dachem
z mniejszymi okrągłymi otworami
okiennymi. Do tylnej fasady zostało dobudowane skrzydło w kształcie kwadratowym, które sprawiało
wrażenie wieży widokowej – belwederu – oddzielonej od budynku.
Historia zamku sięga 1796 roku,
kiedy od hrabiego Jana Larisch
Gminę Prsna, kupił rycerz Wojciech Gussnar z Komorné, który
nad potokiem Petrůvka, w sąsiedztwie dworu gospodarczego, zbudował niewielki zamek w stylu empire. Otoczenie zamku zaprojektował
zgodnie z wymogami angielskiego
parku krajobrazowego. W 1927
roku zamek wraz z przylegającym
parkiem otrzymał Sokół – Okręg
Cieszyński. W tym czasie znajdowała się tam czeska szkoła mieszczańska. W czasie wojny obiekt
został przekształcony w obóz internowania dla Polaków wysiedlonych
ze Śląska. W 1978 roku zaczęła
się kosztowna odbudowa zamku,
która trwała do 1986 roku. Od 1985
roku właścicielem zamku stała się
spółdzielnia konsumentów Jednota – Jedność w Czeskim Cieszynie.  
W zamku mieściły się stylowa winiarnia, salon, duża jadalnia i pokoje gościnne. Znajdowała się również sala ceremonialna i Urząd Stanu Cywilnego
Gminy Petrovice u Karviné.
W 1999 roku zamek został oddany restauratorom i dzisiaj służy
jako restauracja. Urząd Gminy
Petrovice u Karviné organizuje
w nim kilka imprez kulturalnych.
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Dřevěný kostel
Nanebevstoupení Páně
Petrovice u Karviné
Drewniany kościół
Wniebowstąpienia Pana
Petrovice u Karviné

Nejstarší a zároveň
nejvýznamnější kulturní památkou
Petrovic u Karviné je dřevěný kostel
Nanebevstoupení Páně v Dolních
Marklovicích. Roubený kostelík z roku 1739 připomíná architektonicky kostely mnohem starší, z doby kolem poloviny 16. století. Kostel
je unikátní interiérem, který zdobí
nástěnné malby s květinovými motivy a stylizovanými vázami s řadou
drobných kvítků. Výzdoba tohoto
druhu je ve Slezsku i na celé
Moravě zcela ojedinělá. Kostelní
věž se zvonicí vybočuje z půdorysu
kostela. Dříve nejspíše stála samostatně a později byla přistavěna ke
kostelu. Věž je zakončena dřevěnou
barokní bání. Výjimečným stavebním
prvkem je venkovní kryté schodiště
na oratoř otevřenou do presbyteria.
Kostel je obklopen hřbitovem.
V první polovině 90. let 20. století
proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce.
Kostel se řadí mezi nejhezčí a nejlépe zachovalé dřevěné sakrální stavby na Těšínském Slezsku.

Najstarszym i najważniejszym zabytkiem, kulturalnym
w Petrovice u Karviné jest drewniany kościół pw. Wniebowstąpienia Pana, wybudowany z bali
w 1739 r. w Dolních Marklovicích.
Architektonicznie przypomina jednak dużo starsze kościoły z połowy XVI wieku. Świątynia posiada
niepowtarzalny wystrój wnętrza,
które ozdobione jest malowidłami,
stylizowanymi motywami roślinnymi i wazonami z dużą ilością
drobnych kwiatków. Tego rodzaju
wystrój jest zupełnie wyjątkowy
na Śląsku i Morawach. Od kształtu
kościoła odróżnia się wieża kościelna
z dzwonnicą. Początkowo bowiem
stała ona samodzielnie, a dopiero
później została połączona z kościołem. Wieża jest zwieńczona barokową, drewnianą kopułą. Wyjątkowym
elementem są zewnętrzne zakryte
schody prowadzące na chór. Kościół
otoczony jest cmentarzem. Na początku lat 90. XX wieku miał miejsce
remont kapitalny. Kościół jest jedną
z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych drewnianych budowli sakralnych na Śląsku Cieszyńskim.

Petrovická kotlina
(motokros)
Kotlina Pietrowicka
(motokros)
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Petrovická kotlina je motokrosová trať o délce 1 760 m, která
se nachází v Petrovicích u Karviné,
v části obce Dolní Marklovice. Pořádají se zde mezinárodní mistrovství
České republiky   v motokrosu a také
závody evropského charakteru.
Kotlina Petrovická jest motocrossowym torem wyścigowym o długości 1 760 m znajdującym się na terenie gminy Petrovice u Karviny, we
wsi Dolní Marklovice. Odbywają się
tutaj międzynarodowe motocrossowe Mistrzostwa Republiki Czeskiej,
a także wyścigi o randze europejskiej.

Technické muzeum
Petřvald
Muzeum Techniki
Petřvald

Technické muzeum
v Petřvaldě se nachází v budově bývalé fary u římskokatolického kostela
svatého Jindřicha. Stavba fary byla
zahájena na konci 30. let 19. století
a patronát nad ní přijal hrabě Jindřich
Larisch-Mönnich, z jehož popudu
byly roce 1843 vystavěny kapličky
blízké křížové cesty. Po 2. světové
válce byla fara využívána k bytovým
účelům. Od roku 1983 bylo na faře
zřízeno muzeum tématicky zaměřené
na hornické tradice. V roce 1990
převzalo budovu do své péče Muzeum
Těšínska, následně ji zakoupilo a zahájilo její rekonstrukci. V roce 1997
bylo Technické muzeum v Petřvaldě
znovu otevřeno. Ve výstavní síni
jsou prezentovány proměnné výstavy
s technickou i vlastivědnou tématikou.
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Muzeum Techniki w Petřvaldě znajduje się w budynku byłej
plebanii kościoła rzymskokatolickiego pw.   św. Henryka. Budowa plebanii została rozpoczęta pod koniec
lat 30. XIX wieku. Patronat nad nią
sprawował hrabia Henryk Larisch-Mönnich, z którego inicjatywy
w 1843 roku powstały kapliczki pobliskiej drogi krzyżowej. Po II wojnie światowej plebania była wykorzystywana do celów mieszkalnych.
Od 1983 r. w budynku znajduje się
muzeum tematyczne związane z tradycjami górniczymi. W 1990 roku
obiekt przejęło muzeum w Czeskim
Cieszynie, następnie po wykupie,
rozpoczęło jego remont. W 1997 r.
Muzeum Techniki w Petřvaldě zostało ponownie otwarte. W sali wystawowej naprzemiennie prezentowane
są wystawy o tematyce technicznej
i lokalnej.
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Zámek
Rychvald
Zamek
Rychvald

Zámek Rychvald, někdy
také zvaný Starý Dvůr, je nejstarší
dochovanou stavbou v obci, má číslo
popisné 1. Renesanční zámek nechal
postavit v letech 1575–77 Bernard
Barský z Baště. Existují domněnky,
že ke stavbě bylo použito materiálu
ze zbořeného Benediktinského kláštera v Orlové. Zámek je stavěn do
čtyřúhelníku, uprostřed je nádvoří
48 x 48 metrů, vnější rozměr této
stavby činí   60 x 80 metrů. Severní
a východní křídla zámku byla
obytná, v jižní a západní části byly
sýpky a stáje. Pod východní stranou
zámku jsou sklepy a zámecká kaple.
Nad vchodem do zámku je znak
Bernarda Barského z Baště a jeho
třetí manželky Anny Sobišovské ze
Šinovic. Posledním vlastníkem byl
hrabě Georg Starhemberg. Během 40
let komunistické éry zámek poměrně
dosti zchátral, v současnosti je v rukou
soukromého vlastníka a probíhají zde
záchranné práce a obnova zámku.
Zámek je chráněn jako kulturní
památka České republiky.

Zamek Rychvald, czasami
również nazywany Starym Dworem,
jest najstarszym zachowanym budynkiem w miejscowości i posiada opisowy nr 1. Renesansowy zamek został wybudowany w latach 1575–1577
przez Bernarda Barskiego z Baště.
Istnieją sugestie, że budynek wzniesiono z materiałów pochodzących
ze zburzonego klasztoru benedyktyńskiego w Orlové. Zamek osadzono
na planie czworokąta, w środku którego znajduje się dziedziniec o wymiarach 48 x 48 m. Wymiary zewnętrzne
tego budynku wynoszą 60 x 80 metrów. Północne i wschodnie skrzydła
były zamieszkane, natomiast w południowym i zachodnim znajdowały
się stodoły i stajnie. Pod wschodnią
stroną zamku wyznaczono piwnice
i zamkową kaplicę. Nad wejściem
do zamku zamieszczone zostały
herby Bernarda Barskiego z Baště
i jego trzeciej żony Anny Sobišovskiej
z Šinovic. Ostatnim właścicielem
był hrabia Georg Starhemberg.
Przez okres 40 lat władzy komunistycznej zamek uległ zniszczeniu,
ale aktualnie podjęto prace ochronne i remontowe. Obecnie obiekt
znajduje się w rękach prywatnych.
Zamek jest chroniony jako zabytek kultury Republiki Czeskiej.

Kostel sv. Máří MagdalÉny
Stonava
Kościół św. Marii Magdaleny
Stonava
Kostel svaté Máří Magdalény byl postaven v letech 1906–1910,
a to z iniciativy kněze, děkana a faráře
P. Františka Krzystka. Tento zděný
kostel byl náhradou za starý dřevěný
kostelík postavený v roce 1779, který
stál původně v místech současného
hřbitova a který sloužil věřícím do roku
1913. V roce 1992 byl kostel prohlášen
kulturní památkou. V 90. letech prošel
kostel generální opravou.
Kostel je vybudován v novogotickém
slohu, vysvěcen v roce 1910,
představuje perlu regionální církevní
architektury. Pravidelně se zde konají
varhaní koncerty a mnoho dalších
kulturně-náboženských akcí, např.
široko daleko proslulá a vyhledávaná
pouť ke cti sv. Máří Magdalény,
která připadá vždy na nejbližší
neděli k svátku sv. Máří Magdalény
(22. července). Monumentální stavba
chrámu – připomínající spíše baziliku
než farní kostel – osvícený moderní
technologií přitahuje pozornost z veliké vzdálenosti. Tato kulturní památka
je neustále renovována a zkrášlována.
Velkorysé rozměry interiéru spolu
s nádhernými freskami a malbami,
svědčí také o duchovním rozměru
života zdejšího regionu a současně
celkově vytváří pozitivní církevně-kulturní dojem.   Bohoslužby, které
se zde konají, spojují katolíky dvou
národností – české a polské. Stejně
tak se při pravidelných nedělních
bohoslužbách v 10 hodin dopoledne
střídá polština s češtinou.
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Kościół pw. św. Marii
Magdaleny został wzniesiony w latach 1906–1910 z inicjatywy księdza
proboszcza i dziekana Franciszka
Krzystka. Murowana świątynia zastąpiła stary drewniany kościółek,
wybudowany w 1779 roku, który
zajmował   miejsce obecnego cmentarza i służył wiernym do 1913 roku.
W latach 90. kościół poddano gruntownemu remontowi. W 1992 r. został on uznany za zabytek kultury.
Obiekt jest zbudowany w stylu neogotyckim, został poświęcony w 1910
roku i   stanowi perłę architektury
sakralnej w regionie. Regularnie odbywają się w nim koncerty organowe
oraz inne uroczystości religijno-kulturalne, jak chociażby znany w całej
okolicy Śląska Cieszyńskiego (również po polskiej stronie granicy), odpust parafialny, który przypada zawsze
w najbliższą niedzielę liturgicznego
wspomnienia św. Marii Magdaleny
(22 lipca). Monumentalny budynek
świątyni (przypominający bazylikę,
a nie kościół parafialny) oświetlony
nowoczesną technologią przykuwa
uwagę już z daleka. Jako zabytek
kulturalny jest nieustannie odnawiany i upiększany.   Wnętrze kościoła
wraz z pięknymi freskami i malowidłami, przedstawiającymi m.in.
życie religijne tutejszego regionu,
korzystnie wpływa na odczucia religijno-kulturalne. Nabożeństwa, które
odbywają się w kościele, łączą katolików dwojga narodowości: czeskiej
i polskiej. W niedzielę o godzinie 10
odprawiane są msze święte na zmianę
w języku polskim i czeskim.
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Jaškovská krčma
Těrlicko
Karczma Jaškovská
Těrlicko

Jaškovská krčma
je nejstarší dochovanou stavbou
v obci Těrlicko a také jednou
z nejstarších hospod ve Slezsku.
První zmínka o  krčmě pochází z roku
1268, kdy je připomínaná v listině
opolského knížete Vladislava. Krčma
stála na tzv. Jaškovském kopci nad
říčkou Stonávkou. Původně šlo
o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu. Traduje se, že
byla útulkem lapků a lupičů, kteří
přepadávali cestující a kupce
jdoucí po obchodní stezce vedoucí
poblíž. Když se stalo Těrlicko
majetkem orlovského kláštera, byla
krčma opevněna a opatřena stálou
stráží, která dbala na bezpečnost
cestujících a vybírání mýtného.
Budova byla podle potřeby přestavována a rozšiřována. Po požáru
roku 1682 byla dostavěna do dnešní
podoby. V některých místnostech je
původní žebrová klenba, ve sklepích
je zdivo ze 13. století. V roce 1954
byla objevena podzemní chodba,
která vedla do polí a sloužila zřejmě
zlodějům a lumpům jako úniková
cesta před spravedlností. Jaškovská
krčma dnes slouží jako kvalitní
restaurace s hotelem.

Karczma Jaškovská jest
najstarszym zachowanym budynkiem
w Gminie Těrlicko, jak również jedną z najstarszych gospód na Śląsku.
Pierwszą wzmiankę na jej temat
odnotowano w 1268 roku w   dokumencie księcia Władysława Opolskiego. Karczma stała na Wzgórzu
Jaškovskim nad rzeczką Stonávka.
Pierwotnie był to zwykły prostokątny budynek. Spotkać się można
z opinią, że stanowił schronienie dla
rabusiów i bandytów, którzy napadali
na podróżnych i kupców wędrujących pobliskim szlakiem handlowym.
Kiedy Terlicko stało się własnością
orlovskiego klasztoru, karczma została wzmocniona i zaopatrzona
w stałą straż, która czuwała nad bezpieczeństwem podróżnych oraz dbała
o pobór myta.
W zależności od potrzeby budynek
był przebudowywany i rozszerzany.
Po pożarze w 1682 roku, nadano mu
obecny wygląd. W niektórych pokojach karczmy znajduje się oryginalne
sklepienie żebrowe, a mur w piwnicach pochodzi z XIII wieku. W 1954
roku zlokalizowano podziemne przejście, które prowadziło w pola i służyło zapewne złodziejom i rabusiom
jako droga ucieczki przed sprawiedliwością. Dzisiaj Jaškovská karczma
jest elegancką restauracją z hotelem.

