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Cmentarz fatimski

10. Kościół św. Wita,  
Modesta i Kresencji 
w Pietrowicach Wielkich 

Położona jest na południowo zachodnim 
krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i spe-
cyficzny klimat wynikają z jej położenia u wy-
lotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami 
a Sudetami. W podziale administracyjnym 
gmina należy do powiatu raciborskiego wo-
jewództwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 
68,07 km2 i zamieszkiwana jest przez 6700 
mieszkańców. Przeważającą część gminy sta-
nowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, 
pastwiska, lasy i tereny zielone. Do gminy 
Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Aman-
dów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, 
Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowi-
ce, Gródczanki, Pietrowice Wielkie. 

ZABYTKI GMINNE 
Bogactwem gminy Pietrowice Wielkie są 
cenne zabytki, dokumentujące przeszłość 
naszego regionu. Do najciekawszych nale-
żą: drewniany pątniczy Kościółek Św. Krzyża 
w Pietrowicach Wielkich zbudowany w roku 
1667, położony w odległości 2 km od ko-
ścioła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest 
pałac zamkowy w Krowiarkach wzniesiony  
w 1826 r. Wcześniej znajdował się w tym 
miejscu drewniany zamek z XVII w. Swoistą 
niepowtarzalność architektoniczną pre-
zentują także kościoły parafialne na terenie 
gminy. Obok budowli sakralnych, jakimi są 
kościoły naszych parafii, trudno nie wspo-
mnieć o  przepięknych kapliczkach modli-
tewnych zlokalizowanych najczęściej przy 
głównych drogach oraz krzyżach śródpol-
nych, które przypominają o historii tej ziemi. 

PRZYRODA GMINY 
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gmi-
ny Pietrowice Wielkie są malownicze, szcze-
gólnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe 
pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca 
zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i ale-
je drzew. Jednym z ciekawszych obiektów 
jest rozległy park przy zespole pałacowym 
w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazo-
wym z licznymi okazami starodrzewia oraz 
drzew egzotycznych. Omawiając tereny zie-
lone należy zatrzymać się na chwilę w doli-
nie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znaj-
duje się arboretum. Piękny zakątek stanowi 
dolina rzeki Troi położona wśród malowni-
czych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbo-
gacony jest obecnością rożnej wielkości 
stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody 
naszego terenu, jak i jego czystości i harmo-
nii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia 
na terenie gminy wielu bocianich gniazd. 

ŻYCIE SPOŁECZNE  
I KULTURALNE 

Życie kulturalne społeczeństwa 
gminy skupione jest wokół róż-
nych organizacji społecznych, 
którymi są m.in. Ochotnicze 
Straże Pożarne, Ludowe Kluby 
Sportowe, Koła Mniejszości Nie-
mieckiej, Koła Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich oraz Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Zrzeszenia Miłośników Drobne-
go Inwentarza i Związku Pszcze-

larzy. Kalendarz corocznych imprez kultural-
nych jest bardzo bogaty. Obfituje w  trady-
cyjne obchody święta plonów tzw. dożynki, 
organizowane w każdym sołectwie, kierma-
sze bożonarodzeniowe. W jednym z naszych 
sołectw przetrwała rzadko spotykana tradycja 
„Wodzenia niedźwiedzia” w ostatnim dniu 
karnawału i obchody święta Św. Marcina,  
w innym „Hubertus” z gonitwą „za lisem”, w ko-
lejnym „Noc Świętojańska”. Szczególną rangę 
w gminie zajmuje tradycyjna Wielkanocna 
Procesja Konna w Poniedziałek Wielkanocny, 
na którą zjeżdżają się jeźdźcy konni nie tylko 
z  najbliższych okolic, ale również ze stadnin  
z okolic Poznania i Warszawy. 
Od kilkunastu już lat organizowana jest Eko 
Wystawa, na której prezentowane są głównie 
nowoczesne systemy grzewcze.

CODZIENNOŚĆ 
Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskona-
łym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na 
ziemi” w którym można zakładać rodzinę, wy-
chowywać dzieci i prowadzić codzienne życie, 
na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta 
infrastruktura oświatowa. Nie brak również 
sieci bibliotek, świetlic wiejskich, Gminnego 
Centrum Informacji oraz Centrum Społeczno-
-Kulturalnego. 

GOSPODARKA 
Potencjałem gospodarczym gminy jest do-
brze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja 
większych i mniejszych firm. Wiele z nich może 
pochwalić się międzynarodową renomą. 

WYPOCZYNEK I REKREACJA 
Gmina dysponuje bogatym i  zróżnicowanym 
zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta 
wielu mieszkańców i przybywających do gminy 
gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji 
należy wspomnieć o  kompleksie boisk ORLIK, 
o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do 
piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych 
przy szkołach, kortach tenisowych, bezpiecz-
nych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych 
siłowniach dla dorosłych. Teren naszej gminy 
sprzyja organizacji wycieczek rowerowych.  
Piękne krajobrazy można podziwiać przemiesz-
czając się po bezpiecznych ścieżkach rowero-
wych, zatrzymując się w Zielonych Centrach 
wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi 
stadnina koni położona w Kornicach. Na piel-
grzymów odwiedzających pątniczy Kościółek 
Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spo-
kojnie spędzać czas przy ognisku lub w arbore-
tum z rzadkimi okazami drzew i krzewów. 

AMANDÓW
Zachowane pozostałości dawnego fol-

warku wraz z kolonią budynków mieszkalno-
-gospodarczych z pocz. XX w.

Pozůstatky bývalého poplužního dvoru s obyt-
ně-hospodářskou částí z počátku 20. století. 

Ciekawostka: najszersza ulica w gminie
Zajímavost: nejširší ulice v obci.

KROWIARKI
Kościół Narodze-

nia NMP w Krowiar-
kach – murowany 
z cegły i kamienia 
neoromański kościół 
z 1909 r.
Kostel Nejsvětější 
Panny Marie – cih-
lou a kameny zděný 
novorománský kostel  
z roku 1909.

Pałac Donnersmarcków. Zespół pałaco-
wo-parkowy, zał. XVII, przebud. XIX, od XVII 
w. własność kolejno Beesów, Strachwitzowie, 
Gaszyńscy i Donnersmarckowie. Po wojnie 
przejściowo Szkoła Aktywu Politycznego 
i Państwowy Dom Dziecka, od 1963 r. Szpital 
Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.
Pałac, zbudowano w XVII w. jako drewniany, 
przebudowany przez Ernesta Joachima Stra-
chwitza w 1826 r. i przez Mikołaja Strachwit-
za w latach 1852-87. W 1898 wzniesiono 
skrzydło secesyjne. Neorenesansowy i neo-
barokowy z secesyjnym skrzydłem, muro-
wany, w starszej części potynkowany. Starsza 
część piętrowa, nowa – dwupiętrowa. Część 
starsza na planie prostokąta, z ryzalitami (od 
frontu ryzalit wydatny, od parku - zamknięty 
trójbocznie) na osiach.
W narożnikach pd.-wsch. i pn.-zach. kwadra-
towe wieże z hełmami namiotowymi; w po-
zostałych narożnikach wieżyczki cylindryczne  
z hełmami stożkowymi. Ryzalit frontowy 
zwieńczony szczytem ze spływami i niszami, 
nad ryzalitem czworoboczna wieża z hełmem 

przechodzącym w ośmiobok, z dwiema latar-
niami (ob. w rusztowaniach). Wieże czworo-
boczne rozdzielone gzymsami konsolkowymi, 
w górnej cz. potrójne okna zamknięte półkoli-
ście. Dach cz. starszej mansardowy z facjatka-
mi, kryty eternitem. Hełm wież pobite łupkiem. 
Dach cz. nowszej mansardowy, z facjatkami, 
kryty blachą. Szczyty ze spływami, zwieńczone 
naczółkami o linii falistej. W wieży bogato de-
korowany wykusz z podwójnymi oknami prze-
dzielonymi kolumną; dach siodłowy, wybrzu-
szony, pokryty blachą w rybią łuskę; zwieńczo-
ny dekoracyjnym grzebieniem. Wewnątrz sale 
kompletnie zdewastowane i rozgrabione.
Wokół park przypałacowy 17,5 ha z drzewami 
sprowadzanymi z Anglii, mauzoleum rodowe, 
stajnia, wozownia – własność prywatna.
Donnersmarckův palác – palácově-parko-
vý komplex zal. v 17. století, přestavěný v 19. 
století, od 20. století ve vlastnictví Beesů,Stra-
chwitzů, Gaszyńských a Donnersmarcků. 
Po válce přechodně Škola politického aktivu  
a Státní dětský domov, od 1963 Rehabilitačně-
-ortopedická nemocnice.
Palác vystavěný v 17. století jako dřevěný, přesta-
věn Ernestem Joachimem Strachwitzem v roce 
1826 a Mikołajem Strachwitzem v letech 1852–
87, v roce 1898 vystavěno secesní křídlo. Neorene-
sanční a neobarokní se secesním křídlem, zděný, 
ve starší částí omítaný. Starší část patrová, nová – 
dvoupatrová. Starší část na obdélníkovém půdo-
rysu s rizality (od průčelí rizalit vydatný, od parku 
uzavřen trojhranně) na osách. V rohovníkách 
jih.-vých. a sev.-záp. Čtvercové věže se stanovou 
kopulí; v dalších rohách cylindrické věže s kuželo-
vou kopulí. Čelní rizalit zakončen štítem s výpusty 
a výklenky, nad rizalitem čtyřstěnná věž s kopulí 
přecházející v osmihran se dvěma lucernami  
(v lešení). Čtyřstěnné věže rozděleny konzolovými 
římsami, v horní části trojdílná okna uzavřená 
půlkruhovitě. Střecha starších částí mansardová 
krytá plechem. Štíty s výpusty zakončené štěty  
o vlnité čáře. 
Ve věži bohatě zdobený arkýř s dvojitými okny 
dělené sloupem; sedlová střecha, vydutá, kry-

tá plechem v rybí lusk zakončená dekoračním 
hřebenem. Uvnitř kompletně zdevastovaný  
a rozkradený. 
Okolo palácový park 17,5 ha se stromy, které 
byly dovezeny z Anglie, rodové mauzoleum, 
konírna, vozovna – soukromé vlastnictví. 

Stawy w Zielonym Centrum wsi – miej-
sce odpoczynku dla mieszkańców i turystów, 
ostoja ptactwa wodnego

Rybníky v Zeleném centru vesnice – místo 
pro odpočinek pro místní obyvatele a turisty, 
útočiště vodních ptáků.

Hubertus – impreza dla miłośników koni, 
z objazdem wsi i gonitwą „za lisem” w przy-
pałacowym parku.

Hubertus – akce pro milovníky koní s ob-
jížďkou kolem vesnice a honičkou „za liškou“ v 
parku kolem paláce.

MAKÓW
Kościół paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

usytuowany na wzniesieniu w centrum wsi, 
zbud. 1777-88 pod kierunkiem mistrza Fran-
ciszka Bolika z Raciborza, na miejscu poprzed-
niego z 1613 r., późnobarokowy, Mur., potyn-
kowany (tynk barwny kremowy z kanarkowym 
podkreśleniem), jednonawowy. Prezbiterium 
jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, z za-
krystią i przedsionkiem od pd. Nawa trójprzę-
słowa, ze ściętymi narożnikami przy tęczy. Od 
zach. czworoboczna wieża występująca przed 
lico fasady. Przy kościele znajduje się cmentarz 
o powierzchni około 0,4 ha, zachowały się tam  
kamienne krzyże 
nagrobne, z końca 
XIX w. oraz ka-
mienna figura św. 
Jana Nepomucena,  
z 1 połowy XIX w., 
której fundatorem 
był Tomasz Dzi-
mirski. Pomnik ku 
czci mieszkańców 
poległych w I i II 
wojnie światowej, 
u stóp wzgórza 
kościelnego.
Farní kostel sv. Jana Křtitele umístěný na vy-
výšenině v centru vesnice, vystavěný v letech 
1777–88 pod vedením mistra Franciszka Bolika  
z Ratiboře na místě dřívějšího kostela z roku 1613, 
pozdně barokní, zděný, omítnutý (omítka krémo-
vé barvy s kanárkovým zvýrazněním), jednolodní. 
Kněžiště jednoobloukové, uzavřené do půlkruhu 
se zákristií a předsíní od jižní strany. Loď trojoblo-
uková, se seříznutými rohovníky u oblouku. Od 
západní strany vychází čtyřstěnná věž před líc 

fasády. U kostele se nachází hřbitov o rozloze cca 
0,4 ha, kde se dochovaly hrobní kříže z konce 19. 
století a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého  
z 1. poloviny 19. století, jejímž zakladatelem byl To-
masz Dzimirski. U kostelního pahorku se nachází 
pomník k úctě padlým v 1. a 2. světové válce. 

PIETROWICE WIELKIE
Cmentarz fatimski – teren dawnego 

cmentarza, prawdopo-
dobnie żydowskiego, 
za kościołem parafial-
nym, posiadającym 
obecnie jedynie figurę 
Matki Boskiej i drew-
niany krzyż.
Fatimský hřbitov – 
území bývalého hřbito-
va, pravděpodobně ži-
dovského, nacházející 
se za farním kostelem, 
v dnešní době pouze 
se sochou Matky Boží  
a dřevěný kříž.

Stawy –miejsce hodowli ryb i ostoja 
ptactwa wodnego – własność prywatna.

Rybníky – místo chovu ryb a útočiště vodních 
ptáků.

Kościół św. Wita, Modesta i Kresencji  
w Pietrowicach – zbudowany w XVI w., a roz-
budowany w 1822 i 1935 r. Z pierwotnego ko-
ścioła gotyckiego za-
chowały się od zacho-
du trzy przęsła. Wieża 
wzniesiona w 1822 r. 
W  kościele są obra-
zy z drugiej połowy  
XVIII w. (m.in. obraz 
św. Mikołaja z 1827 r. 
– mal. Antoni Blasch), 
rzeźby barokowe oraz 
żeliwna płyta nagrob-
na z 1843 r.
W ołtarzu gł. w zwień-
czeniu rzeźby patro-
nów kościoła adoro-
wane przez aniołów. Antepedium z płaskorzeź-
bą Ostatniej Wieczerzy. Rzeźby Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Chrystusa Tronującego, Pieta. 
Na filarze bramy prowadzącej na plac kościelny 
figura św. Jana Nepomucena, polichromowana.
Farní kostel sv. Vita, Modesta a Krescence – 
vystavěn v 16. století a přestavěný v roce 1822  
a 1935. Z původního gotického kostela se zacho-
valy pouze 3 oblouky od západní strany. Věž byla 
postavena v roce 1822. V kostele se nacházejí 
malby z druhé poloviny 18. století (m.j. obraz  
s. Mikuláše z 1827 – mal. Antoni Blasch), barokní 
sochy a litinová náhrobní deska z roku 1843. 
U zakončení hlavního oltáře se nacházejí so-
chy patronů kostela adorované anděly. Ante-

pendium s basreliéfem Poslední večeře. Sochy 
Matky Boží s Dítětem, Krista na Trůně, Pieta. Na 
pilířích u vstupní brány na kostelní plac socha 
sv. Jana Nepomuckého, polychromována. 

Centrum Społeczno-Kulturalne – no-
woczesny budynek, wybudowany w miejscu 
dawnej słodowni, mieszczący bibliotekę, 
Izbę Tradycji oraz Gminne Centrum Informa-
cji, posiadający także taras widokowy pod 
bocianim gniazdem.

Společensko-kulturní centrum – moderní 
stavba, vystavěná na místě bývalé sladovny, je 
zde umístěna knihovna, Regionální komora a 
také Obecní informační centrum, má také vyh-
lídkovou věž s hnízdem čápů.

Kościół pątniczy p.w. św. Krzyża (parafia 
Pietrowice Wielkie), przy drodze do Gródcza-
nek. Od setek lat Św. Krzyż to znane na Śląsku 
miejsce pielgrzymkowe, za sprawą łaskami 
słynącego barokowego malowidła z początku 
XVIII w. ze sceną ukrzyżowania Jezusa, przed-
stawioną na tle zachmurzonej Jerozolimy. Wie-
lu wiernych doznało tu łask uzdrowienia, bądź 
dostąpiło odpustów zupełnych udzielanych  
z woli papieskiej. Zbudowany 1667 staraniem 
proboszcza Marcina Moslera, powiększony 
1743, remontowany 1965-66 o drewnianej 
konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte 
dwubocznie, z kwadratową zakrystią od pd. 
Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, po-
przedzona kruchtą z chórem muzycznym na 
piętrze. Od wsch. i pn. korpus otoczony sobo-
tami wspartymi na słupach. Wewnątrz w pre-
zbiterium pozorne sklepienie, w nawie strop 
płaski. W tęczy belka z napisami w jęz. niemiec-
kim, morawskim i polskim, datą przebudowy 
1743 oraz kartuszem. Napisy na belce (i ponad 
nią) odnoszą się do odpustów zupełnych wy-
jednanych przez O. Anzelma Kotterbę u  pa-
pieża Piusa VI w 1783 r. na dzień Znalezienia  
i Podwyższenia Krzyża Św. Okienka i wejście 
zamknięte odcinkowo, drzwi do kruchty 
przesuwane. Przy narożniku pd.-zach. przy-
budówka ze schodami na chór. Przy niej 
zewnętrzna ambona, parapet i baldachim  
pobite gontem.
Od południa nowsze zadaszenie nad oł-
tarzem polowym, z obrazem Ecce Homo. 

Ściany pobite gontem. Dachy siodłowe, 
pobite gontem. Nad nawą ośmioboczna 
wieżyczka sygnaturki, z latarnią i hełmem 
baniastym pobitym blachą, zwieńczona  
krzyżem papieskim.
Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice 
Wielkie) u cesty do Gródczanek. Po mnoho sta-
letí je sv. Kříž známým poutním místem ve Slez-
sku, a to díkymílosti proslulou barokní malbou 
z počátku 18. století s představující ukřižování 
Ježíše v pozadí zamračeného Jeruzaléma. Ko-
stel byl vystavěn v roce 1667 díky kněží Marci-
novi Moslerovi, přestavěn roku 1743, rekonstru-
ován 1965–66 dřevěnou pokleslou konstrukcí. 
Presbytář uzavřen dvoustěnnou čtvercovou 
zákristií od jižní strany. Loď na čtvercovém 
půdorysu, před ní kruchta s pěveckým sborem. 
Uvnitř presbytářů pseudo-klenbou, v lodi rovný 
strop. V obloucích hranol s nápisy v němčině, 
moravštině a polštině, s datem přestavky 1743 
a kartuši. Nápisy na hranolu a nad ním se týka-
jí plnomocných odpustků opatřených Otcem 
Anzelmem Kotterbou u papeže Pia VI. v roce 
1783 na den Nalezení a Zvýšení sv. Kříže. Okén-
ka a vstup uzavřeny úsečně, dveře do kruchty 
pohyblivé. Urohů jih.-záp. přístavba se schody 
na chór. U přístavby vnější kazatelna, parapet 
a baldachýnem krytý šindeli. 
Od jižní strany nové zastřešení nad polním ol-
tářem s obrazem Ecco Homo. Stěny kryté šin-
deli. Nad lodí osmistěnná věž se sanktusníkem, 
s lucernou a kupolovitou střechou krytou ple-
chem, ukončená papežským křížem.

W 1899 r. tuż przy kościołku św. Krzyża 
wzniesiono neogotycką kapliczkę, w której 
znajduje się cudowne źródełko, mające we-
dług podań właściwości lecznicze.

V roce 1899 u kostelíka sv. Kříže vystavěna neo-
gotická kaple, ve které se nachází zázračný 
pramínek, dle legendy má léčivé vlastnosti.

Arboretum – mieszczący się nieopodal 
kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licz-
nymi, różnorodnymi gatunkami krzewów  
i drzew oraz miejscem do wypoczynku.
Arboretum - zelený kopeček kousek od kostela 
s různými druhy stromů a keřů a také s odpo-
činkovým místem.

GRÓDCZANKI
Dwór – budynek barokowo-klasycystycz-

ny, wzniesiony w 1800 r., na rzucie prostokąta 
z niewielką przybudówką na osi frontu oraz 
nowszym szczytem przy elewacji bocznej od 
północnego zachodu. Układ pomieszczeń 
dwutraktowy, przekształcony w 1963 r. Ele-
wacja frontowa pięcioosiowa, przybudówka 
sięgająca piątego piętra, pokryta skromną de-
koracją stiukową o motywach festonowych. 
W niektórych oknach przyziemia stare kraty. 
Wysoki dach mansardowy z powiekami, kryty 
łupkiem. Zespół dworski zbudowany na nie-
wielkim wzniesieniu, przed dworem brama 
z dwiema oficynami, w pobliżu pozostałość 
zdewastowanego parku. Własność prywatna.

Dvor – barokně-klasicistní budova vystavěná 
v roce 1800 na obdélníkovém uspořádání s ma-
lou přístavbou na vertikální ose a novějším 
vrcholem u boční elevace na severo-západní 
straně. Dvoutraktové uspořádaní místností 
přestavěné v roce 1963. Vertikální elevace pětio-
sá, přístavba dosahující pátého patra je krytá 
dekorativní štukaturou s festonovými motivy. 
V  některých oknech přízemí staré mříže. Vyso-
ká mansardová střecha krytá jílovcem. Dvorní 
komplex byl vystavěn na malé vyvýšenině, před 
budovou brána se dvěma postranními křídly,  
vedle pozůstatky zdevastovaného parku. 

SAMBOROWICE
Wąwóz św. Anny – półkilometrowy 

zielony wąwóz porośnięty tysiącem roślin  
z drewnianą altanką pośrodku, zwany przez 
mieszkańców Holwegiem.
Rokle sv. Anny - 500 metrová rokle porostlá 
tisícem rostlin s dřeveným altánem uprostřed. 
Místními pojmenované jako „Holweg“.

Kapliczka św. Anny – niewielka kaplicz-
ka z 1770 roku, według legendy zbudowa-
na w formie pokuty za hulaszczy tryb życia 
właściciela samborowickich ziem. U wylotu 
wąwozu św. Anny.

Kaple sv. Anny – malá kaple z roku 1770, dle 
legendy vystavěná majitelem samborowic-
kých zemí jako pokání za „bezstarostný“ život. 
U výstupu Rokli sv. Anny.

Uroczysko - zaciszne miejsce ze ścież-
ką zdrowia oraz miejscami do wypoczynku 
wśród zieleni.

Uroczysko - zátiší se stezkou zdraví a odpo-
činkovými místy v zeleném prostředí.

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny, 
zbud. 1931-33, w czasie wojny uszkodzony, 
odbudowany w 1947, neobarokowy, muro-
wany, otynkowany. Jednonawowy z transep-
tem, prezbiterium zamknięte trójbocznie, od 
zach. czworoboczna, czterokondygnacyjna 
wieża. Szczyty transeptu o linii falistej, z blen-
dami szczelinowymi, narożniki transeptu 

pielgrzymkę do świętego miejsca. Wystawienie 
krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyż był 
jej wyrazem zadośćuczynienia. Stawiano go ku 
pamięci, uwadze i przestrodze potomnych. Miał 
również skłaniać przechodnich do modlitwy za 
dusze: zabójcy i ofiary. Przy krzyżu następowało 
pojednanie zabójcy z rodziną ofiary.
Kajícnický kříž tzv. cyrilik ze 13–14. st. vytesaný 
vítězem na místě, kde porazil protivníka. Vrah 
měl kromě postavení kříže povinnost uhradit 
náklady na pohřbení protivníka a na soudní 
řízení. Byl také zodpovědný za zajištění rodiny 
protivníka. Byl rovněž zavázán církvi, musel např. 
koupit svíce. Následně měl naboso putovat na 
nějaké svaté místo. Kříž byl postaven na připo-
mínku a na výstrahu ostatním. Měl také nabádat 
kolemjdoucí k modlitbě za duše: vraha a oběti.  
U kříže docházelo ke smíru vraha s rodinou oběti. 

Kaplica pw. Chrystusa Króla, z 1820 roku, od-
nowiona w 1860 roku. Wewnątrz barokowa rzeź-
ba św. Jana Chrzciciela  
z połowy XVIII w. Wpi-
sana do Rejestru Zabyt-
ków woj. śląskiego.
Kaple sv. Krista Krále 
z 1820 roku, rekon-
struovaná v roce 1860. 
Uvnitř barokní socha 
sv. Jana Křtitele z polo-
viny 18. století. Zapsaná 
do Rejstříku památek 
Slezského vévodství.

CYPRZANÓW
Skwer z miejscem wypoczynkowym – dla 

mieszkańców i turystów.

Parčík s odpočinkovým místem – pro místní  
a turisty.

Początki miejscowości zwanej Janowice, 
potwierdzone po raz pierwszy w 1339 r., naj-
prawdopodobniej istniał już wtedy kościół - 
o którym mowa w 1376 r. i w wykazie święto-
pietrza z 1447 r. - pw. św. Marcina i pozosta-
jący pod patronatem kolegiaty w Raciborzu. 
Obecny kościół Trójcy Świętej zbudowany  
w latach 1856-68 w stylu neogotyckim, po 
pożarze poprzedniego w 1861 r.
Počátky vesnice Jano-
wice jsou doloženy po-
prvé v roce 1339, pra-
vděpodobné už v této 
době zde stál kostel 
sv. Martina, o kterém 
je poprvé zmíněno 
v roce 1376 a který 
se také nacházel na 
seznamu Svatopetře-
žského haleře z roku 
1447. Kostel zůstal 
pod patronátem cír-
kve ve městě Ratiboř. 

Současný kostel Svaté Trojice vystavěný v letech 
1856–1868 v neogotickém stylu po vyhoření 
předchozího v roce 1861.

Majówka – święto 
na powitanie maja, 
obchodzone 1 maja. 
Atrakcją jest stawianie 
drzewka majowego: 
długi na kilka metrów 
pal, ozdobiony pięk-
nym wieńcem z kwia-
tów, stawiany jest siłą 
mięśni przed budyn-
kiem OSP przez miej-
scowych mężczyzn.
Majówka – svátek na 
přivítání měsíce květ-
na, slavený 1. května. Atrakcí je stavění májo-
vého stromu: několikametrový kůl ozdobený 
krásným věncem z květin, stavěný rukou míst-
ních mužů před zástavbou SDH.

KORNICE
Skatepark – miejsce ćwiczeń, pole do 

popisu dla miłośników deskorolki, łyżworo-
lek, rowerów wyczynowych BMX.

Skatepark – místo pro cvičení a prostor pro 
exhibice milovníků skateboardu, kolečkových 
bruslí, extrémních kol BMX.

Zielona Oaza – miejsce spotkań mło-
dzieży, przygotowane miejsca pod ogniska, 
zadaszenie chroniące przed deszczem i pa-
lącym słońcem. Tutaj odbywają się obchody 
Nocy Świętojańskiej.

Zelená oáza – místo pro sdružování mláde-
že upravené pro posezení u ohně, zastřešené, 
chránící před deštěm a pálivým sluncem. Zde 
se konají Svatojánské 
slavnosti. 

Park – ścieżki dla 
turystów pieszych, ro- 
werzystów, Nordic Wal-
king. Niepowtarzalna 
atmosfera w blasku 
świateł latarni.
Park – stezky pro pěší 
turisty, cyklisty, Nordic 
Walking. Neopakova-
telná atmosféra v záři 
světel luceren.

Kaplica św. Jana 
Nepomucena – rozbu-
dowana w 2011 r., na 
ścianie frontowej infor-
macja o pochodzeniu 
św. Jana Sarkandra.
Kaple sv. Jana Nepomu- 
ckého – rozestavěná v roce  
2011, na čelní zdi se na-
cházejí informace o půvo-
du sv. Jana Sarkandra.

Stadnina koni – własność prywatna.
Hřebčinec – soukromé vlastnictví.

Noc Świętojańska – w najkrótszą noc  
w roku (22 czerwca) w zielonym amfiteatrze przy 
Skateparku odbywają się obrzędy świętojańskie 
oraz recital muzyczny, pokazy tańca i ognia.

Svatojánské slavnosti – během nejkratší noci 
v roce (22. června) se v zeleném amfiteátru  
u Skateparku konají slavnosti Svatojánské noci, 
hudební recitál a také ukázky tance a ohně.

Las mieszany zwany „Pulów”. Do lasu 
prowadzi zabytkowa aleja dębów, łączą-

ca niegdyś 
zamek (dziś 
nieistniejący) 
do folwarku 
w lesie.
Smíšený les, tzv. 
„Pulów”. K lesu 
vede památná 
alej dubů, která 
kdysi spojovala 
dnes už ne-
existující hrad 
a statek.

ŻERDZINY
Kapliczka zbudo-

wana w 1868 r. została 
poświęcona św. Jano-
wi Nepomucenowi. 
Dawniej służyła miesz-
kańcom wioski do od-
prawiania nabożeństw. 
Została też wyposażo-
na w  sygnaturkę, którą 
dzwoniono na Anioł 
Pański.

Kaplička vystavěná v roce 1868 byla zasvěcená 
sv. Janu Nepomuckému. Dříve byla určená k vy-
konávání bohoslužeb. Zůstala vybavená sanktu-
sníkem, ve kterém se vyzvánělo Anděl Páně.

PAWŁÓW
Kościół paraf. p.w. św. Michała Archanioła,  

zbud. 1907-08 na miejscu drewnianego ko-
ścioła Matki Bożej przeniesionego z Raciborza 
1727. Neogotycki, murowany, lico ceglane  
z tynkowymi blendami, jednonawowy z tran-
septem. W kościele: prezbiterium jednoprzęsło-
we, zamknięte trójbocznie, z zakrystią od strony 
południowej nawa trójprzęsłowa. Od zachodu 
czworoboczna, wysmukła wieża. Narożniki 
wzmocnione uskokowymi szkarpami. Okna 
szczelinowe, szczyty w transepcie z tynkowymi 
blendami (blendy również w ścianach wieży). 
Nad nawą czworoboczna wieżyczka sygnatur-
ki z wysmukłym hełmem piramidalnym. Portal 
ostrołukowy, uskokowy. Nad wejściem nisza  
z rzeźbą św. Michała.
Farní kostel sv. Michala 
Anděle vystavěný v  le-
tech 1907–1908 namísto 
dřevěného kostela Matky 
Boží přenesený z města 
Racibórz roku 1727. Neo-
gotický, zděný, cihlový 
líc s omítnutými slepými 
oky, jednolodní s transep-
tem. V kostele: jednopol-
ní presbytář uzavřený 
trojstěnně, se zákristií od 
jižní strany, trojloď. Od západu čtyřstěnná štíhlá 
věž. Rohy zpevněné lomenými opěrnými pilíři. 
Štěrbinová okna, štíty v transeptu s omítnutými 
slepými oky (slepá oka rovněž ve zdích věže). Nad 
lodí čtyřstěnná věž se sanktusníkem se štíhlou 
pyramidální kopulí. Portál špičatý, lomený. Nad 
vstupem výklenek se sochou sv. Michala.

SUDICE (CZ)
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – Chlu-
bą gminy Sudice jest wielka, pseudogotycka, 
trzynawowa, przecięta transeptem świąty-
nia. Budowa nowego kościoła z czerwonej 
cegły oraz kamienia a także budowa plebani 
przebiegała w latach 1903-1906.

Kostel sv. Jana Křtitele – Chloubou obce Su-
dice je velký, pseudogotický, trojlodní kostel 
s příčnou lodí. Výstavba nového kostela z če-
rvené cihly a kamene a také výstavba farností 
proběhla v letech 1903-1906.

Urząd Gminy - niegdyś mury rzymsko-
katolickiej plebanii a od roku 1975 siedziba 
Urzędu Gminy, której remont przebiegał 
w latach 2011-2013.
Obecní úřad – Bývalá budova římskokato-
lické farnosti od roku 1975 Obecní úřad je 

Miejsce grillowe - placyk w pobliżu kościół-
ka św. Krzyża z miejscem do rozpalenia grilla, 
ogniska, a także drewnianymi stołami i ławami.
Místo na grilování – prostor v okolí kostela sv. 
Kříže s místem na zapálení grilu nebo ohniště  
a také s dřevěnými stoly a lavicemi.

Budynek dworca PKP – otwarty w 1855 r.  
Przewozy pasażerskie zawieszono w kwiet-
niu 2000 r. Niewielki ruch towarowy odbywa 
się nadal. Przy stacji znajduje się mijanka 
ponieważ linia Racibórz-Głubczyce jest linią 
jednotorową, dwukierunkową.
Zástavba nádraží PKP – otevřená v roce 
1855. Osobní doprava přerušena v roce 2000. 
Malý obchodní pohyb je dodnes. U nádraží se 
nachází výhybka, protože úsek je jednokolejný, 
obousměrný.

Tradycyjna Wielkanocna Procesja Kon-
na w Poniedziałek Wielkanocny, na którą zjeż-
dżają się jeźdźcy nie tylko z najbliższych oko-
lic, ale również ze stadnin z okolic Poznania 
i Warszawy. Ma ona charakter unikatowej tra-
dycji, mającej korzenie w głębokiej historii na-
szych przodków. W Poniedziałek Wielkanocny 
błagalna procesja konna zmierza przez pola 
do zabytkowego kościoła Św. Krzyża, skąd po 
nabożeństwie odbywa się tradycyjny objazd 
pół. Całość obrzędu kończy się wyścigiem 
konnym oraz festynem, na którym odbywają 
się zawody w skokach przez przeszkody, jak 
i pokaz ujeżdżania koni. 

Tradice Velikonočních procesí na koních 
o Velikonočním pondělí, sjíždějí se nejen místní 
jezdci, ale také jezdci z okolí Warszawy a Pozna-
nie. Akce má ráz unikátní tradice, která je hlu-
boce zakořeněná v tradici naších předků. O Ve-
likonočním pondělí putuje prosebné procesí na 
koních mezi poli do památkového kostelíka sv. 
Kříže, odkud se po bohoslužbě koná tradiční ob-
jíždění polí. Celá akce končí honičkou a zahrad-
ní slavností, kde se konají závody ve skocích přes 
překážky a ukázky výcviku koně. 

Eko Wystawa - od 2000 r. organizowana 
jest Eko Wystawa, na której prezentowane są 
głównie nowoczesne systemy grzewcze. Im-
preza skupia większość producentów branży 
grzewczej i budowlanej z terenu Polski oraz 
reprezentantów Czech i Niemiec. Całość im-
prezy ma charakter pikniku rodzinnego.

Eko Wystawa - 
od 2000 jsou po-
řádány Eko trhy, 
na kterých se pre-
zentuje nejnovější 
tepelná technika. 
Akci zastřešuje 
většina výrobců 
tepelné techniky 
a stavebnin z Pol-
ska a také z Čech 
a Německa. Celá 
akce má charak-
ter rodinného 
pikniku. 

Kiermasz bożonarodzeniowy – w każdą 
pierwszą niedzielę grudnia na hali wysta-
wienniczej Centrum Społeczno-Kulturalne-
go w Pietrowicach Wielkich odbywa się kier-
masz oferujący świąteczne dekoracje, potra-
wy, wypieki. Całości towarzyszy świąteczna 
oprawa muzyczna i artystyczna.

Vánoční trhy – každou první neděli v prosin-
ce se ve výstavní hale Společensko-kulturního 
centra v Pietrowicach Wielkich konají trhy  
s vánočními dekoracemi, pokrmy, cukrovím. 
Celek zpestřuje hudební a umělecký rámec. 

Zamek – wybudowany w 1822 r. jako 
zamek przez ówczesnego właściciela dóbr 
rycerskich Ludwika Bennecke. W 1879 r. wieś 
kupiła zamek z przeznaczeniem na szkołę 
i  dobudowała jedną kondygnację. Budynek 
zniszczony w  marcu 1945 r., odbudowany 
w 1947 r. i przeznaczony na szkołę. Od 1973 r.  
siedziba władz samorządowych.
Hrad – vystavěný v roce 1822 jako hrad teh-
dejšího majitele rytířských majetku Ludwika 
Bennecke. V roce 1879 vesnice hrad koupila 
se záměrem přestavby na školu a bylo při-
stavěno jedno podlaží. Stavba byla zničena  
v březnu roku 1945, rekonstruována v roce 
1947 a ustanovena školou. Od roku 1973 sídlem  
lokální vlády. 

dnes po rekonstrukci, která proběhla v letech  
201-2013.

Ewangelicki i prawosławny kościół - 
wybudowany w 1909 roku jako ewangelicka 
kaplica pogrzebowa, 
po II wojnie światowej 
przeszła w ręce prawo-
sławnych jako Kościół 
św. Wacława, dziś jest 
kościołem ewangelic-
kim i prawosławnym.
Evangelický a pravo-
slavný kostel – posta-
ven v roce 1909 jako 
Evangelická pohřbívací 
kaple, po druhé světo-
vé válce připadla pra-
voslavným jako kostel svatého Václava, dnes 
kostel evangelický i pravoslavný.

Pomnik Wyzwolenia (czołg) - w 1980 
roku w północno-wschodniej części gminy 
został wybudowany Pomnik Wyzwolenia 
a na nim umieszczona czołg T 34, przy któ-
rym corocznie spotykały się osoby upamięt-
niające walki w czasie II wojny światowej.

Památník osvobození tank – V roce 1980 pak 
byl vybudován na severovýchodním kraji obce 
Památník osvobození a na něm umístěn tank 
T 34 u nějž se každoročně setkávali pamětníci 
bojů II. Světové války.

Pomnik Czechosłowackich Czołgistów 
- wybudowany w 1960 r. w miejscu, gdzie  
I czechosłowacka niezależna brygada czołgi-
stów przekroczyła granicę czechosłowackiego 
państwa.
Památník československých tankistů – po-
staven v roce 1960 v místech kde 1. českoslo-
venská samostatná tanková brigáda překročila 
československou státní hranice.

Samolot - W 1965 roku w Sudzicach zain-
stalowano samolot Szturmownik jako pamiąt-
kę tego, iż w walkach w tzw. operacji ostraw-
skiej brała udział I mieszana czechosłowacka 

dywizja lotnicza. W roku 1999 władze gminy 
wymieniły samolot Szturmownik i zastąpiły 
go samolotem Delfin.
Letadlo - V roce 1965 bylo v Sudicích instalováno 
letadlo Šturmovnik, jako připomínka toho, že bojů 
v ostravské operaci se účastnila i 1.československá 
letecká smíšená divize. V roce 1999 bylo toto leta-
dlo vedením obce vyměněno za letadlo Delfín.

Kolumna Maryjna na rynku - w miejscu, 
gdzie mieścił się kiedyś zajazd Arenda, stała 
również Kolumna Maryjna (więcej w fotodoku-
mentacji z kroniki gminnej), która w czasie walk 
wojennych została w całości zniszczona. Po woj-
nie, dzięki wsparciu mieszkańców, kawałek dalej 
postawiono żelazną kolumnę z rzeźbą Panny 
Marii. W roku 2009 żelazny słup zastąpiono gra-
nitowym, a porcelanowa rzeźba Panny Marii zo-
stała zamieniona na rzeźbę z brązu.
Mariánský sloup na Náměstí, 
kde stával zájezdní hostinec 
zvaný Arenda, stál i mariánský 
sloup (viz fotodokumentace 
z kroniky obce), který byl vále-
čnými událostmi zcela zničen. 
Po válce byl ze sbírek občanů  
o kousek dále postaven železný 
sloup se sochou Panny Marie 
a stávající železný sloup byl  
v roce 2009 nahrazen žulovým 
sloupem a stávající porceláno-
vá socha Panny Marie byla 
nahrazena sochou z bronzu.

Pomnik upamiętniający niemieckich żoł-
nierzy poległych w czasie I i II wojny świato-
wej - w czasie I i II wojny światowej Sudzice były 
gminą niemiecką (więcej historia Hluczyńska), 
dlatego też w Sudzicach znajduje się pomnik 
upamiętniający poległych żołnierzy niemiec-
kich w czasie I i II wojny światowej. Po roku 1990 
zostały odnowione napisy poległych w czasie  
I wojny światowej a także dodano nazwiska po-
ległych w czasie II wojny światowej.
Památník padlých německých vojáků z I.  
a II. Světové války Jelikož byly Sudice v době I. i II. 
Světové války německou obcí (viz. historie Hlučín-
ska) je v Sudicích Památník padlým německým 
vojákům z I. Světové války. Po roce 1990 byly 
obnoveny nápisy padlých z I. Světové války a do-
dány jména padlých z II. Světové války. 

Szkoła podstawowa - w 1974 roku została 
otwarta w Sudzicach szkoła podstawowa, która 
nosiła nazwę ZDŠ 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR czyli Dziewięcioletnia 
Szkoła Podstawowa I. Niezależnej Czechosłowac-
kiej Brygady Czołgowej w ZSRR.

Základní škola V roce 1974 byla v Sudicích otevře-
ná Základní škola, která nesla jméno ZDŠ 1. česko-
slovenské samostatné tankové brigády v SSSR. 

Boisko – miejsce treningowe sudzickiej jed-
nostki klubu sportowego „Sokół“. Z boiska korzy-
sta także szkoła podstawowa.
Hřiště. Zde hraje své zápasy TJ Sokol Sudice a 
využívá jej také ZŠ Sudice.

Sudice je obec na hranici s Polskem v okre-
se Opava v Moravskoslezském kraji. Leží  
v typické zemědělské krajině ve vzdálenosti  
16 kilometrů od Opavy a 25 kilometrů od 
Ostravy. První zmínka o Sudicích pochází  
z roku 1327. V tomto roce opavský kníže Mi-
kuláš prodal Sudice dominikánskému klášte-
ru v Ratiboři, ale už v roce 1330 se Sudice 
vrátily do českého vlastnictví. V Sudicích je 
pozoruhodný Kostel sv. Jana Křtitele, který je 
od roku 1990 prohlášen za kulturní památku. 
Za pozornost stojí také Pomník Českosloven-
ských tankistů a Pomník padlým německým 
vojákům v 1. světové válce. V roce 1994 byl 

otevřen hraniční přechod do Polska, který 
fungoval do doby vstupu Polska do Evrop-
ské unie.

ujęte kolumienkami.  
Okna i wejście zam- 
knięte półkoliście. Nad  
prezbiterium czwo-
roboczna wieżyczka 
sygnaturki, z  latarnią. 
Hełm wieży cebulasty 
(spłaszczony), z latar-
nią i  kopułką z iglicą. 
Dach dwuspadowy, 
kryty dachówką. Wy-
strój współczesny. 
Cmentarz przyko-
ścielny ma układ 
regularny, w części pd.-wsch. dwa metalowe 
krzyże nagrobne z początku XX.
Farní kostel sv. Rodiny vystavěný v roce 1931–
1933, v průběhu války poškozen, rekonstruován  
v roce 1947, nebarokní, zděný, omítnutý. Jednolod-
ní s transeptem, presbytář uzavřen trojstěnnou, od 
západní části čtyřstěnnou čtyřpodlažní věží. Štíty 
transeptu o vlnité čáře se štěrbinovými slepými 
oky, rohy transeptu uzavřené sloupy. Okna a vstup 
uzavřeny půlkruhem. Nad presbytářem čtyřstěnná 
věž sanktusníku s lucernou. Kopule věže cibulovitá  
s lucernou a kopulkou s jehlou. Střecha sedlová 
krytá taškou. Moderní interiér. Kostelní hřbitov má 
regulérní uspořádání, v jihovýchodní částí dva oce-
lové náhrobní kříže z počátku 20. století.

Dworek zabytkowy z XIX w., odnowiony 
przez prywatnego właściciela.

Památkový dvůr z 19. století, restaurován so-
ukromým majitelem.

Wodzenie Niedźwiedzia – w ostatnią so-
botę karnawału obchodzi się tutaj rzadki zwy-
czaj obchodzenia miejscowości z symbolicz-
nym „tańczącym niedźwiedziem” (TANZBÄR). 
W tym dniu w całej wsi panuje szczególna at-
mosfera. Dorośli oczekują zapustników przed 
swoimi domami, dzieci gromadka biegną za 
korowodem przebierańców z orkiestrą. TAN-
ZBÄR ginie pod koniec parady, by podkreślić 
symbolikę końca karnawału i zabaw, a począ-
tek postu. Pozostaje jednak żywy mały niedź-
wiedź jako nadzieja na nowe czasy. W orszaku 
występują również postacie zwane „małpica-
mi”, które razem z kominiarzem smarują twarze 
sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec.

Vodění medvěda – v poslední sobotu maso-
pustu se zde pěstuje zřídka vyskytující tradice 
obcházení vesnice se symbolickým tančícím 
medvědem (TANZBÄR). Tohoto dne je v celé  
v celé vesnici citít zvláštní atmosféra. Dospělí 
očekávají masopustníky před svými domy, 
děti běží za průvodem s orchestrem. TANZBÄR 
umírá na konci slavnosti, aby zdůraznit sym-
boliku konce masopustu. Naživu však zůstává 
malý medvídek jako naděje na novou období. 
V průvodu se vyskytují postavy tzv. „małpice”, 
které spolu s kominíkem natírají obličeje sazemi, 
což symbolizuje blížící se Popeleční středu. 

W listopadzie świętuje się obchody św. Mar-
cina. Wieś przemierza grupa aktorów amatorów, 
która przy szerokiej widowni, wędrującej za 
grupą aktorów, odgrywa sceny z życia świętego. 
Całość kończy się biesiadą dla wszystkich, dzieci 
otrzymują słodkie rogale świętomarcińskie.

V listopadu se slaví svátek sv. Martina. Vesnicí 
prochází skupina herců-amatérů, která pro ši-
roké publikum přehrává scény ze života sv. Mar-
tina. Akce končí besedou pro všechny účastníky  
a děti dostávají svatomartinské rohlíky.

LEKARTÓW
Skwer z fontanną - miejsce wypoczynkowe 

dla mieszkańców i turystów, na skwerku altana 
– schronienie przed deszczem lub słońcem.

Parčík s fontánou – odpočinkové místo pro 
obyvatele a pro turisty, v parčíku altán – ochra-
na proti dešti a slunci. 

Krzyż pokutny tzw. cyrylik z XIII-XVI w., 
wykuty przez zwycięzcę w miejscu pojedyn-
ku za zabicie rywala. 
Morderca, oprócz 
wzniesienia krzyża, 
był również zobowią-
zany pokryć koszty 
pogrzebu i  przewodu 
sądowego. Winien rów- 
nież łożyć na utrzy-
manie rodziny zabite-
go. Był zobowiązany 
wobec Kościoła, np. 
musiał zakupić świece. 
Następnie powinien 
odbyć boso pieszą 
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42. Kaplica św. Jana 
Nepomucena

43. Kościół św. Michała 
Archanioła

C. Kościół

12. Kościół pątniczy Św. Krzyża

11.Centrum Społeczno-Kulturalne
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17. Procesja konna

15. Miejsce grillowe

19. Kiermasz bożonarodzeniowy

21. Dwór
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18. Eko Wystawa

3. Kościół Narodzenia 
NMP w Krowiarkach

7. Kościół św. Jana  
Chrzciciela w Makowie

25. Kościół Świętej 
Rodziny

8. Pietrowice Wielkie. 
Cmentarz fatimski

10. Kościół św. Wita,  
Modesta i Kresencji 
w Pietrowicach Wielkich 

Położona jest na południowo zachodnim 
krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i spe-
cyficzny klimat wynikają z jej położenia u wy-
lotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami 
a Sudetami. W podziale administracyjnym 
gmina należy do powiatu raciborskiego wo-
jewództwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 
68,07 km2 i zamieszkiwana jest przez 6700 
mieszkańców. Przeważającą część gminy sta-
nowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, 
pastwiska, lasy i tereny zielone. Do gminy 
Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Aman-
dów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, 
Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowi-
ce, Gródczanki, Pietrowice Wielkie. 

ZABYTKI GMINNE 
Bogactwem gminy Pietrowice Wielkie są 
cenne zabytki, dokumentujące przeszłość 
naszego regionu. Do najciekawszych nale-
żą: drewniany pątniczy Kościółek Św. Krzyża 
w Pietrowicach Wielkich zbudowany w roku 
1667, położony w odległości 2 km od ko-
ścioła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest 
pałac zamkowy w Krowiarkach wzniesiony  
w 1826 r. Wcześniej znajdował się w tym 
miejscu drewniany zamek z XVII w. Swoistą 
niepowtarzalność architektoniczną pre-
zentują także kościoły parafialne na terenie 
gminy. Obok budowli sakralnych, jakimi są 
kościoły naszych parafii, trudno nie wspo-
mnieć o  przepięknych kapliczkach modli-
tewnych zlokalizowanych najczęściej przy 
głównych drogach oraz krzyżach śródpol-
nych, które przypominają o historii tej ziemi. 

PRZYRODA GMINY 
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gmi-
ny Pietrowice Wielkie są malownicze, szcze-
gólnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe 
pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca 
zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i ale-
je drzew. Jednym z ciekawszych obiektów 
jest rozległy park przy zespole pałacowym 
w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazo-
wym z licznymi okazami starodrzewia oraz 
drzew egzotycznych. Omawiając tereny zie-
lone należy zatrzymać się na chwilę w doli-
nie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znaj-
duje się arboretum. Piękny zakątek stanowi 
dolina rzeki Troi położona wśród malowni-
czych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbo-
gacony jest obecnością rożnej wielkości 
stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody 
naszego terenu, jak i jego czystości i harmo-
nii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia 
na terenie gminy wielu bocianich gniazd. 

ŻYCIE SPOŁECZNE  
I KULTURALNE 

Życie kulturalne społeczeństwa 
gminy skupione jest wokół róż-
nych organizacji społecznych, 
którymi są m.in. Ochotnicze 
Straże Pożarne, Ludowe Kluby 
Sportowe, Koła Mniejszości Nie-
mieckiej, Koła Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich oraz Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Zrzeszenia Miłośników Drobne-
go Inwentarza i Związku Pszcze-

larzy. Kalendarz corocznych imprez kultural-
nych jest bardzo bogaty. Obfituje w  trady-
cyjne obchody święta plonów tzw. dożynki, 
organizowane w każdym sołectwie, kierma-
sze bożonarodzeniowe. W jednym z naszych 
sołectw przetrwała rzadko spotykana tradycja 
„Wodzenia niedźwiedzia” w ostatnim dniu 
karnawału i obchody święta Św. Marcina,  
w innym „Hubertus” z gonitwą „za lisem”, w ko-
lejnym „Noc Świętojańska”. Szczególną rangę 
w gminie zajmuje tradycyjna Wielkanocna 
Procesja Konna w Poniedziałek Wielkanocny, 
na którą zjeżdżają się jeźdźcy konni nie tylko 
z  najbliższych okolic, ale również ze stadnin  
z okolic Poznania i Warszawy. 
Od kilkunastu już lat organizowana jest Eko 
Wystawa, na której prezentowane są głównie 
nowoczesne systemy grzewcze.

CODZIENNOŚĆ 
Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskona-
łym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na 
ziemi” w którym można zakładać rodzinę, wy-
chowywać dzieci i prowadzić codzienne życie, 
na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta 
infrastruktura oświatowa. Nie brak również 
sieci bibliotek, świetlic wiejskich, Gminnego 
Centrum Informacji oraz Centrum Społeczno-
-Kulturalnego. 

GOSPODARKA 
Potencjałem gospodarczym gminy jest do-
brze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja 
większych i mniejszych firm. Wiele z nich może 
pochwalić się międzynarodową renomą. 

WYPOCZYNEK I REKREACJA 
Gmina dysponuje bogatym i  zróżnicowanym 
zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta 
wielu mieszkańców i przybywających do gminy 
gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji 
należy wspomnieć o  kompleksie boisk ORLIK, 
o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do 
piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych 
przy szkołach, kortach tenisowych, bezpiecz-
nych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych 
siłowniach dla dorosłych. Teren naszej gminy 
sprzyja organizacji wycieczek rowerowych.  
Piękne krajobrazy można podziwiać przemiesz-
czając się po bezpiecznych ścieżkach rowero-
wych, zatrzymując się w Zielonych Centrach 
wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi 
stadnina koni położona w Kornicach. Na piel-
grzymów odwiedzających pątniczy Kościółek 
Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spo-
kojnie spędzać czas przy ognisku lub w arbore-
tum z rzadkimi okazami drzew i krzewów. 

AMANDÓW
Zachowane pozostałości dawnego fol-

warku wraz z kolonią budynków mieszkalno-
-gospodarczych z pocz. XX w.

Pozůstatky bývalého poplužního dvoru s obyt-
ně-hospodářskou částí z počátku 20. století. 

Ciekawostka: najszersza ulica w gminie
Zajímavost: nejširší ulice v obci.

KROWIARKI
Kościół Narodze-

nia NMP w Krowiar-
kach – murowany 
z cegły i kamienia 
neoromański kościół 
z 1909 r.
Kostel Nejsvětější 
Panny Marie – cih-
lou a kameny zděný 
novorománský kostel  
z roku 1909.

Pałac Donnersmarcków. Zespół pałaco-
wo-parkowy, zał. XVII, przebud. XIX, od XVII 
w. własność kolejno Beesów, Strachwitzowie, 
Gaszyńscy i Donnersmarckowie. Po wojnie 
przejściowo Szkoła Aktywu Politycznego 
i Państwowy Dom Dziecka, od 1963 r. Szpital 
Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.
Pałac, zbudowano w XVII w. jako drewniany, 
przebudowany przez Ernesta Joachima Stra-
chwitza w 1826 r. i przez Mikołaja Strachwit-
za w latach 1852-87. W 1898 wzniesiono 
skrzydło secesyjne. Neorenesansowy i neo-
barokowy z secesyjnym skrzydłem, muro-
wany, w starszej części potynkowany. Starsza 
część piętrowa, nowa – dwupiętrowa. Część 
starsza na planie prostokąta, z ryzalitami (od 
frontu ryzalit wydatny, od parku - zamknięty 
trójbocznie) na osiach.
W narożnikach pd.-wsch. i pn.-zach. kwadra-
towe wieże z hełmami namiotowymi; w po-
zostałych narożnikach wieżyczki cylindryczne  
z hełmami stożkowymi. Ryzalit frontowy 
zwieńczony szczytem ze spływami i niszami, 
nad ryzalitem czworoboczna wieża z hełmem 

przechodzącym w ośmiobok, z dwiema latar-
niami (ob. w rusztowaniach). Wieże czworo-
boczne rozdzielone gzymsami konsolkowymi, 
w górnej cz. potrójne okna zamknięte półkoli-
ście. Dach cz. starszej mansardowy z facjatka-
mi, kryty eternitem. Hełm wież pobite łupkiem. 
Dach cz. nowszej mansardowy, z facjatkami, 
kryty blachą. Szczyty ze spływami, zwieńczone 
naczółkami o linii falistej. W wieży bogato de-
korowany wykusz z podwójnymi oknami prze-
dzielonymi kolumną; dach siodłowy, wybrzu-
szony, pokryty blachą w rybią łuskę; zwieńczo-
ny dekoracyjnym grzebieniem. Wewnątrz sale 
kompletnie zdewastowane i rozgrabione.
Wokół park przypałacowy 17,5 ha z drzewami 
sprowadzanymi z Anglii, mauzoleum rodowe, 
stajnia, wozownia – własność prywatna.
Donnersmarckův palác – palácově-parko-
vý komplex zal. v 17. století, přestavěný v 19. 
století, od 20. století ve vlastnictví Beesů,Stra-
chwitzů, Gaszyńských a Donnersmarcků. 
Po válce přechodně Škola politického aktivu  
a Státní dětský domov, od 1963 Rehabilitačně-
-ortopedická nemocnice.
Palác vystavěný v 17. století jako dřevěný, přesta-
věn Ernestem Joachimem Strachwitzem v roce 
1826 a Mikołajem Strachwitzem v letech 1852–
87, v roce 1898 vystavěno secesní křídlo. Neorene-
sanční a neobarokní se secesním křídlem, zděný, 
ve starší částí omítaný. Starší část patrová, nová – 
dvoupatrová. Starší část na obdélníkovém půdo-
rysu s rizality (od průčelí rizalit vydatný, od parku 
uzavřen trojhranně) na osách. V rohovníkách 
jih.-vých. a sev.-záp. Čtvercové věže se stanovou 
kopulí; v dalších rohách cylindrické věže s kuželo-
vou kopulí. Čelní rizalit zakončen štítem s výpusty 
a výklenky, nad rizalitem čtyřstěnná věž s kopulí 
přecházející v osmihran se dvěma lucernami  
(v lešení). Čtyřstěnné věže rozděleny konzolovými 
římsami, v horní části trojdílná okna uzavřená 
půlkruhovitě. Střecha starších částí mansardová 
krytá plechem. Štíty s výpusty zakončené štěty  
o vlnité čáře. 
Ve věži bohatě zdobený arkýř s dvojitými okny 
dělené sloupem; sedlová střecha, vydutá, kry-

tá plechem v rybí lusk zakončená dekoračním 
hřebenem. Uvnitř kompletně zdevastovaný  
a rozkradený. 
Okolo palácový park 17,5 ha se stromy, které 
byly dovezeny z Anglie, rodové mauzoleum, 
konírna, vozovna – soukromé vlastnictví. 

Stawy w Zielonym Centrum wsi – miej-
sce odpoczynku dla mieszkańców i turystów, 
ostoja ptactwa wodnego

Rybníky v Zeleném centru vesnice – místo 
pro odpočinek pro místní obyvatele a turisty, 
útočiště vodních ptáků.

Hubertus – impreza dla miłośników koni, 
z objazdem wsi i gonitwą „za lisem” w przy-
pałacowym parku.

Hubertus – akce pro milovníky koní s ob-
jížďkou kolem vesnice a honičkou „za liškou“ v 
parku kolem paláce.

MAKÓW
Kościół paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

usytuowany na wzniesieniu w centrum wsi, 
zbud. 1777-88 pod kierunkiem mistrza Fran-
ciszka Bolika z Raciborza, na miejscu poprzed-
niego z 1613 r., późnobarokowy, Mur., potyn-
kowany (tynk barwny kremowy z kanarkowym 
podkreśleniem), jednonawowy. Prezbiterium 
jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, z za-
krystią i przedsionkiem od pd. Nawa trójprzę-
słowa, ze ściętymi narożnikami przy tęczy. Od 
zach. czworoboczna wieża występująca przed 
lico fasady. Przy kościele znajduje się cmentarz 
o powierzchni około 0,4 ha, zachowały się tam  
kamienne krzyże 
nagrobne, z końca 
XIX w. oraz ka-
mienna figura św. 
Jana Nepomucena,  
z 1 połowy XIX w., 
której fundatorem 
był Tomasz Dzi-
mirski. Pomnik ku 
czci mieszkańców 
poległych w I i II 
wojnie światowej, 
u stóp wzgórza 
kościelnego.
Farní kostel sv. Jana Křtitele umístěný na vy-
výšenině v centru vesnice, vystavěný v letech 
1777–88 pod vedením mistra Franciszka Bolika  
z Ratiboře na místě dřívějšího kostela z roku 1613, 
pozdně barokní, zděný, omítnutý (omítka krémo-
vé barvy s kanárkovým zvýrazněním), jednolodní. 
Kněžiště jednoobloukové, uzavřené do půlkruhu 
se zákristií a předsíní od jižní strany. Loď trojoblo-
uková, se seříznutými rohovníky u oblouku. Od 
západní strany vychází čtyřstěnná věž před líc 

fasády. U kostele se nachází hřbitov o rozloze cca 
0,4 ha, kde se dochovaly hrobní kříže z konce 19. 
století a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého  
z 1. poloviny 19. století, jejímž zakladatelem byl To-
masz Dzimirski. U kostelního pahorku se nachází 
pomník k úctě padlým v 1. a 2. světové válce. 

PIETROWICE WIELKIE
Cmentarz fatimski – teren dawnego 

cmentarza, prawdopo-
dobnie żydowskiego, 
za kościołem parafial-
nym, posiadającym 
obecnie jedynie figurę 
Matki Boskiej i drew-
niany krzyż.
Fatimský hřbitov – 
území bývalého hřbito-
va, pravděpodobně ži-
dovského, nacházející 
se za farním kostelem, 
v dnešní době pouze 
se sochou Matky Boží  
a dřevěný kříž.

Stawy –miejsce hodowli ryb i ostoja 
ptactwa wodnego – własność prywatna.

Rybníky – místo chovu ryb a útočiště vodních 
ptáků.

Kościół św. Wita, Modesta i Kresencji  
w Pietrowicach – zbudowany w XVI w., a roz-
budowany w 1822 i 1935 r. Z pierwotnego ko-
ścioła gotyckiego za-
chowały się od zacho-
du trzy przęsła. Wieża 
wzniesiona w 1822 r. 
W  kościele są obra-
zy z drugiej połowy  
XVIII w. (m.in. obraz 
św. Mikołaja z 1827 r. 
– mal. Antoni Blasch), 
rzeźby barokowe oraz 
żeliwna płyta nagrob-
na z 1843 r.
W ołtarzu gł. w zwień-
czeniu rzeźby patro-
nów kościoła adoro-
wane przez aniołów. Antepedium z płaskorzeź-
bą Ostatniej Wieczerzy. Rzeźby Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Chrystusa Tronującego, Pieta. 
Na filarze bramy prowadzącej na plac kościelny 
figura św. Jana Nepomucena, polichromowana.
Farní kostel sv. Vita, Modesta a Krescence – 
vystavěn v 16. století a přestavěný v roce 1822  
a 1935. Z původního gotického kostela se zacho-
valy pouze 3 oblouky od západní strany. Věž byla 
postavena v roce 1822. V kostele se nacházejí 
malby z druhé poloviny 18. století (m.j. obraz  
s. Mikuláše z 1827 – mal. Antoni Blasch), barokní 
sochy a litinová náhrobní deska z roku 1843. 
U zakončení hlavního oltáře se nacházejí so-
chy patronů kostela adorované anděly. Ante-

pendium s basreliéfem Poslední večeře. Sochy 
Matky Boží s Dítětem, Krista na Trůně, Pieta. Na 
pilířích u vstupní brány na kostelní plac socha 
sv. Jana Nepomuckého, polychromována. 

Centrum Społeczno-Kulturalne – no-
woczesny budynek, wybudowany w miejscu 
dawnej słodowni, mieszczący bibliotekę, 
Izbę Tradycji oraz Gminne Centrum Informa-
cji, posiadający także taras widokowy pod 
bocianim gniazdem.

Společensko-kulturní centrum – moderní 
stavba, vystavěná na místě bývalé sladovny, je 
zde umístěna knihovna, Regionální komora a 
také Obecní informační centrum, má také vyh-
lídkovou věž s hnízdem čápů.

Kościół pątniczy p.w. św. Krzyża (parafia 
Pietrowice Wielkie), przy drodze do Gródcza-
nek. Od setek lat Św. Krzyż to znane na Śląsku 
miejsce pielgrzymkowe, za sprawą łaskami 
słynącego barokowego malowidła z początku 
XVIII w. ze sceną ukrzyżowania Jezusa, przed-
stawioną na tle zachmurzonej Jerozolimy. Wie-
lu wiernych doznało tu łask uzdrowienia, bądź 
dostąpiło odpustów zupełnych udzielanych  
z woli papieskiej. Zbudowany 1667 staraniem 
proboszcza Marcina Moslera, powiększony 
1743, remontowany 1965-66 o drewnianej 
konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte 
dwubocznie, z kwadratową zakrystią od pd. 
Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, po-
przedzona kruchtą z chórem muzycznym na 
piętrze. Od wsch. i pn. korpus otoczony sobo-
tami wspartymi na słupach. Wewnątrz w pre-
zbiterium pozorne sklepienie, w nawie strop 
płaski. W tęczy belka z napisami w jęz. niemiec-
kim, morawskim i polskim, datą przebudowy 
1743 oraz kartuszem. Napisy na belce (i ponad 
nią) odnoszą się do odpustów zupełnych wy-
jednanych przez O. Anzelma Kotterbę u  pa-
pieża Piusa VI w 1783 r. na dzień Znalezienia  
i Podwyższenia Krzyża Św. Okienka i wejście 
zamknięte odcinkowo, drzwi do kruchty 
przesuwane. Przy narożniku pd.-zach. przy-
budówka ze schodami na chór. Przy niej 
zewnętrzna ambona, parapet i baldachim  
pobite gontem.
Od południa nowsze zadaszenie nad oł-
tarzem polowym, z obrazem Ecce Homo. 

Ściany pobite gontem. Dachy siodłowe, 
pobite gontem. Nad nawą ośmioboczna 
wieżyczka sygnaturki, z latarnią i hełmem 
baniastym pobitym blachą, zwieńczona  
krzyżem papieskim.
Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice 
Wielkie) u cesty do Gródczanek. Po mnoho sta-
letí je sv. Kříž známým poutním místem ve Slez-
sku, a to díkymílosti proslulou barokní malbou 
z počátku 18. století s představující ukřižování 
Ježíše v pozadí zamračeného Jeruzaléma. Ko-
stel byl vystavěn v roce 1667 díky kněží Marci-
novi Moslerovi, přestavěn roku 1743, rekonstru-
ován 1965–66 dřevěnou pokleslou konstrukcí. 
Presbytář uzavřen dvoustěnnou čtvercovou 
zákristií od jižní strany. Loď na čtvercovém 
půdorysu, před ní kruchta s pěveckým sborem. 
Uvnitř presbytářů pseudo-klenbou, v lodi rovný 
strop. V obloucích hranol s nápisy v němčině, 
moravštině a polštině, s datem přestavky 1743 
a kartuši. Nápisy na hranolu a nad ním se týka-
jí plnomocných odpustků opatřených Otcem 
Anzelmem Kotterbou u papeže Pia VI. v roce 
1783 na den Nalezení a Zvýšení sv. Kříže. Okén-
ka a vstup uzavřeny úsečně, dveře do kruchty 
pohyblivé. Urohů jih.-záp. přístavba se schody 
na chór. U přístavby vnější kazatelna, parapet 
a baldachýnem krytý šindeli. 
Od jižní strany nové zastřešení nad polním ol-
tářem s obrazem Ecco Homo. Stěny kryté šin-
deli. Nad lodí osmistěnná věž se sanktusníkem, 
s lucernou a kupolovitou střechou krytou ple-
chem, ukončená papežským křížem.

W 1899 r. tuż przy kościołku św. Krzyża 
wzniesiono neogotycką kapliczkę, w której 
znajduje się cudowne źródełko, mające we-
dług podań właściwości lecznicze.

V roce 1899 u kostelíka sv. Kříže vystavěna neo-
gotická kaple, ve které se nachází zázračný 
pramínek, dle legendy má léčivé vlastnosti.

Arboretum – mieszczący się nieopodal 
kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licz-
nymi, różnorodnymi gatunkami krzewów  
i drzew oraz miejscem do wypoczynku.
Arboretum - zelený kopeček kousek od kostela 
s různými druhy stromů a keřů a také s odpo-
činkovým místem.

GRÓDCZANKI
Dwór – budynek barokowo-klasycystycz-

ny, wzniesiony w 1800 r., na rzucie prostokąta 
z niewielką przybudówką na osi frontu oraz 
nowszym szczytem przy elewacji bocznej od 
północnego zachodu. Układ pomieszczeń 
dwutraktowy, przekształcony w 1963 r. Ele-
wacja frontowa pięcioosiowa, przybudówka 
sięgająca piątego piętra, pokryta skromną de-
koracją stiukową o motywach festonowych. 
W niektórych oknach przyziemia stare kraty. 
Wysoki dach mansardowy z powiekami, kryty 
łupkiem. Zespół dworski zbudowany na nie-
wielkim wzniesieniu, przed dworem brama 
z dwiema oficynami, w pobliżu pozostałość 
zdewastowanego parku. Własność prywatna.

Dvor – barokně-klasicistní budova vystavěná 
v roce 1800 na obdélníkovém uspořádání s ma-
lou přístavbou na vertikální ose a novějším 
vrcholem u boční elevace na severo-západní 
straně. Dvoutraktové uspořádaní místností 
přestavěné v roce 1963. Vertikální elevace pětio-
sá, přístavba dosahující pátého patra je krytá 
dekorativní štukaturou s festonovými motivy. 
V  některých oknech přízemí staré mříže. Vyso-
ká mansardová střecha krytá jílovcem. Dvorní 
komplex byl vystavěn na malé vyvýšenině, před 
budovou brána se dvěma postranními křídly,  
vedle pozůstatky zdevastovaného parku. 

SAMBOROWICE
Wąwóz św. Anny – półkilometrowy 

zielony wąwóz porośnięty tysiącem roślin  
z drewnianą altanką pośrodku, zwany przez 
mieszkańców Holwegiem.
Rokle sv. Anny - 500 metrová rokle porostlá 
tisícem rostlin s dřeveným altánem uprostřed. 
Místními pojmenované jako „Holweg“.

Kapliczka św. Anny – niewielka kaplicz-
ka z 1770 roku, według legendy zbudowa-
na w formie pokuty za hulaszczy tryb życia 
właściciela samborowickich ziem. U wylotu 
wąwozu św. Anny.

Kaple sv. Anny – malá kaple z roku 1770, dle 
legendy vystavěná majitelem samborowic-
kých zemí jako pokání za „bezstarostný“ život. 
U výstupu Rokli sv. Anny.

Uroczysko - zaciszne miejsce ze ścież-
ką zdrowia oraz miejscami do wypoczynku 
wśród zieleni.

Uroczysko - zátiší se stezkou zdraví a odpo-
činkovými místy v zeleném prostředí.

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny, 
zbud. 1931-33, w czasie wojny uszkodzony, 
odbudowany w 1947, neobarokowy, muro-
wany, otynkowany. Jednonawowy z transep-
tem, prezbiterium zamknięte trójbocznie, od 
zach. czworoboczna, czterokondygnacyjna 
wieża. Szczyty transeptu o linii falistej, z blen-
dami szczelinowymi, narożniki transeptu 

pielgrzymkę do świętego miejsca. Wystawienie 
krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyż był 
jej wyrazem zadośćuczynienia. Stawiano go ku 
pamięci, uwadze i przestrodze potomnych. Miał 
również skłaniać przechodnich do modlitwy za 
dusze: zabójcy i ofiary. Przy krzyżu następowało 
pojednanie zabójcy z rodziną ofiary.
Kajícnický kříž tzv. cyrilik ze 13–14. st. vytesaný 
vítězem na místě, kde porazil protivníka. Vrah 
měl kromě postavení kříže povinnost uhradit 
náklady na pohřbení protivníka a na soudní 
řízení. Byl také zodpovědný za zajištění rodiny 
protivníka. Byl rovněž zavázán církvi, musel např. 
koupit svíce. Následně měl naboso putovat na 
nějaké svaté místo. Kříž byl postaven na připo-
mínku a na výstrahu ostatním. Měl také nabádat 
kolemjdoucí k modlitbě za duše: vraha a oběti.  
U kříže docházelo ke smíru vraha s rodinou oběti. 

Kaplica pw. Chrystusa Króla, z 1820 roku, od-
nowiona w 1860 roku. Wewnątrz barokowa rzeź-
ba św. Jana Chrzciciela  
z połowy XVIII w. Wpi-
sana do Rejestru Zabyt-
ków woj. śląskiego.
Kaple sv. Krista Krále 
z 1820 roku, rekon-
struovaná v roce 1860. 
Uvnitř barokní socha 
sv. Jana Křtitele z polo-
viny 18. století. Zapsaná 
do Rejstříku památek 
Slezského vévodství.

CYPRZANÓW
Skwer z miejscem wypoczynkowym – dla 

mieszkańców i turystów.

Parčík s odpočinkovým místem – pro místní  
a turisty.

Początki miejscowości zwanej Janowice, 
potwierdzone po raz pierwszy w 1339 r., naj-
prawdopodobniej istniał już wtedy kościół - 
o którym mowa w 1376 r. i w wykazie święto-
pietrza z 1447 r. - pw. św. Marcina i pozosta-
jący pod patronatem kolegiaty w Raciborzu. 
Obecny kościół Trójcy Świętej zbudowany  
w latach 1856-68 w stylu neogotyckim, po 
pożarze poprzedniego w 1861 r.
Počátky vesnice Jano-
wice jsou doloženy po-
prvé v roce 1339, pra-
vděpodobné už v této 
době zde stál kostel 
sv. Martina, o kterém 
je poprvé zmíněno 
v roce 1376 a který 
se také nacházel na 
seznamu Svatopetře-
žského haleře z roku 
1447. Kostel zůstal 
pod patronátem cír-
kve ve městě Ratiboř. 

Současný kostel Svaté Trojice vystavěný v letech 
1856–1868 v neogotickém stylu po vyhoření 
předchozího v roce 1861.

Majówka – święto 
na powitanie maja, 
obchodzone 1 maja. 
Atrakcją jest stawianie 
drzewka majowego: 
długi na kilka metrów 
pal, ozdobiony pięk-
nym wieńcem z kwia-
tów, stawiany jest siłą 
mięśni przed budyn-
kiem OSP przez miej-
scowych mężczyzn.
Majówka – svátek na 
přivítání měsíce květ-
na, slavený 1. května. Atrakcí je stavění májo-
vého stromu: několikametrový kůl ozdobený 
krásným věncem z květin, stavěný rukou míst-
ních mužů před zástavbou SDH.

KORNICE
Skatepark – miejsce ćwiczeń, pole do 

popisu dla miłośników deskorolki, łyżworo-
lek, rowerów wyczynowych BMX.

Skatepark – místo pro cvičení a prostor pro 
exhibice milovníků skateboardu, kolečkových 
bruslí, extrémních kol BMX.

Zielona Oaza – miejsce spotkań mło-
dzieży, przygotowane miejsca pod ogniska, 
zadaszenie chroniące przed deszczem i pa-
lącym słońcem. Tutaj odbywają się obchody 
Nocy Świętojańskiej.

Zelená oáza – místo pro sdružování mláde-
že upravené pro posezení u ohně, zastřešené, 
chránící před deštěm a pálivým sluncem. Zde 
se konají Svatojánské 
slavnosti. 

Park – ścieżki dla 
turystów pieszych, ro- 
werzystów, Nordic Wal-
king. Niepowtarzalna 
atmosfera w blasku 
świateł latarni.
Park – stezky pro pěší 
turisty, cyklisty, Nordic 
Walking. Neopakova-
telná atmosféra v záři 
světel luceren.

Kaplica św. Jana 
Nepomucena – rozbu-
dowana w 2011 r., na 
ścianie frontowej infor-
macja o pochodzeniu 
św. Jana Sarkandra.
Kaple sv. Jana Nepomu- 
ckého – rozestavěná v roce  
2011, na čelní zdi se na-
cházejí informace o půvo-
du sv. Jana Sarkandra.

Stadnina koni – własność prywatna.
Hřebčinec – soukromé vlastnictví.

Noc Świętojańska – w najkrótszą noc  
w roku (22 czerwca) w zielonym amfiteatrze przy 
Skateparku odbywają się obrzędy świętojańskie 
oraz recital muzyczny, pokazy tańca i ognia.

Svatojánské slavnosti – během nejkratší noci 
v roce (22. června) se v zeleném amfiteátru  
u Skateparku konají slavnosti Svatojánské noci, 
hudební recitál a také ukázky tance a ohně.

Las mieszany zwany „Pulów”. Do lasu 
prowadzi zabytkowa aleja dębów, łączą-

ca niegdyś 
zamek (dziś 
nieistniejący) 
do folwarku 
w lesie.
Smíšený les, tzv. 
„Pulów”. K lesu 
vede památná 
alej dubů, která 
kdysi spojovala 
dnes už ne-
existující hrad 
a statek.

ŻERDZINY
Kapliczka zbudo-

wana w 1868 r. została 
poświęcona św. Jano-
wi Nepomucenowi. 
Dawniej służyła miesz-
kańcom wioski do od-
prawiania nabożeństw. 
Została też wyposażo-
na w  sygnaturkę, którą 
dzwoniono na Anioł 
Pański.

Kaplička vystavěná v roce 1868 byla zasvěcená 
sv. Janu Nepomuckému. Dříve byla určená k vy-
konávání bohoslužeb. Zůstala vybavená sanktu-
sníkem, ve kterém se vyzvánělo Anděl Páně.

PAWŁÓW
Kościół paraf. p.w. św. Michała Archanioła,  

zbud. 1907-08 na miejscu drewnianego ko-
ścioła Matki Bożej przeniesionego z Raciborza 
1727. Neogotycki, murowany, lico ceglane  
z tynkowymi blendami, jednonawowy z tran-
septem. W kościele: prezbiterium jednoprzęsło-
we, zamknięte trójbocznie, z zakrystią od strony 
południowej nawa trójprzęsłowa. Od zachodu 
czworoboczna, wysmukła wieża. Narożniki 
wzmocnione uskokowymi szkarpami. Okna 
szczelinowe, szczyty w transepcie z tynkowymi 
blendami (blendy również w ścianach wieży). 
Nad nawą czworoboczna wieżyczka sygnatur-
ki z wysmukłym hełmem piramidalnym. Portal 
ostrołukowy, uskokowy. Nad wejściem nisza  
z rzeźbą św. Michała.
Farní kostel sv. Michala 
Anděle vystavěný v  le-
tech 1907–1908 namísto 
dřevěného kostela Matky 
Boží přenesený z města 
Racibórz roku 1727. Neo-
gotický, zděný, cihlový 
líc s omítnutými slepými 
oky, jednolodní s transep-
tem. V kostele: jednopol-
ní presbytář uzavřený 
trojstěnně, se zákristií od 
jižní strany, trojloď. Od západu čtyřstěnná štíhlá 
věž. Rohy zpevněné lomenými opěrnými pilíři. 
Štěrbinová okna, štíty v transeptu s omítnutými 
slepými oky (slepá oka rovněž ve zdích věže). Nad 
lodí čtyřstěnná věž se sanktusníkem se štíhlou 
pyramidální kopulí. Portál špičatý, lomený. Nad 
vstupem výklenek se sochou sv. Michala.

SUDICE (CZ)
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – Chlu-
bą gminy Sudice jest wielka, pseudogotycka, 
trzynawowa, przecięta transeptem świąty-
nia. Budowa nowego kościoła z czerwonej 
cegły oraz kamienia a także budowa plebani 
przebiegała w latach 1903-1906.

Kostel sv. Jana Křtitele – Chloubou obce Su-
dice je velký, pseudogotický, trojlodní kostel 
s příčnou lodí. Výstavba nového kostela z če-
rvené cihly a kamene a také výstavba farností 
proběhla v letech 1903-1906.

Urząd Gminy - niegdyś mury rzymsko-
katolickiej plebanii a od roku 1975 siedziba 
Urzędu Gminy, której remont przebiegał 
w latach 2011-2013.
Obecní úřad – Bývalá budova římskokato-
lické farnosti od roku 1975 Obecní úřad je 

Miejsce grillowe - placyk w pobliżu kościół-
ka św. Krzyża z miejscem do rozpalenia grilla, 
ogniska, a także drewnianymi stołami i ławami.
Místo na grilování – prostor v okolí kostela sv. 
Kříže s místem na zapálení grilu nebo ohniště  
a také s dřevěnými stoly a lavicemi.

Budynek dworca PKP – otwarty w 1855 r.  
Przewozy pasażerskie zawieszono w kwiet-
niu 2000 r. Niewielki ruch towarowy odbywa 
się nadal. Przy stacji znajduje się mijanka 
ponieważ linia Racibórz-Głubczyce jest linią 
jednotorową, dwukierunkową.
Zástavba nádraží PKP – otevřená v roce 
1855. Osobní doprava přerušena v roce 2000. 
Malý obchodní pohyb je dodnes. U nádraží se 
nachází výhybka, protože úsek je jednokolejný, 
obousměrný.

Tradycyjna Wielkanocna Procesja Kon-
na w Poniedziałek Wielkanocny, na którą zjeż-
dżają się jeźdźcy nie tylko z najbliższych oko-
lic, ale również ze stadnin z okolic Poznania 
i Warszawy. Ma ona charakter unikatowej tra-
dycji, mającej korzenie w głębokiej historii na-
szych przodków. W Poniedziałek Wielkanocny 
błagalna procesja konna zmierza przez pola 
do zabytkowego kościoła Św. Krzyża, skąd po 
nabożeństwie odbywa się tradycyjny objazd 
pół. Całość obrzędu kończy się wyścigiem 
konnym oraz festynem, na którym odbywają 
się zawody w skokach przez przeszkody, jak 
i pokaz ujeżdżania koni. 

Tradice Velikonočních procesí na koních 
o Velikonočním pondělí, sjíždějí se nejen místní 
jezdci, ale také jezdci z okolí Warszawy a Pozna-
nie. Akce má ráz unikátní tradice, která je hlu-
boce zakořeněná v tradici naších předků. O Ve-
likonočním pondělí putuje prosebné procesí na 
koních mezi poli do památkového kostelíka sv. 
Kříže, odkud se po bohoslužbě koná tradiční ob-
jíždění polí. Celá akce končí honičkou a zahrad-
ní slavností, kde se konají závody ve skocích přes 
překážky a ukázky výcviku koně. 

Eko Wystawa - od 2000 r. organizowana 
jest Eko Wystawa, na której prezentowane są 
głównie nowoczesne systemy grzewcze. Im-
preza skupia większość producentów branży 
grzewczej i budowlanej z terenu Polski oraz 
reprezentantów Czech i Niemiec. Całość im-
prezy ma charakter pikniku rodzinnego.

Eko Wystawa - 
od 2000 jsou po-
řádány Eko trhy, 
na kterých se pre-
zentuje nejnovější 
tepelná technika. 
Akci zastřešuje 
většina výrobců 
tepelné techniky 
a stavebnin z Pol-
ska a také z Čech 
a Německa. Celá 
akce má charak-
ter rodinného 
pikniku. 

Kiermasz bożonarodzeniowy – w każdą 
pierwszą niedzielę grudnia na hali wysta-
wienniczej Centrum Społeczno-Kulturalne-
go w Pietrowicach Wielkich odbywa się kier-
masz oferujący świąteczne dekoracje, potra-
wy, wypieki. Całości towarzyszy świąteczna 
oprawa muzyczna i artystyczna.

Vánoční trhy – každou první neděli v prosin-
ce se ve výstavní hale Společensko-kulturního 
centra v Pietrowicach Wielkich konají trhy  
s vánočními dekoracemi, pokrmy, cukrovím. 
Celek zpestřuje hudební a umělecký rámec. 

Zamek – wybudowany w 1822 r. jako 
zamek przez ówczesnego właściciela dóbr 
rycerskich Ludwika Bennecke. W 1879 r. wieś 
kupiła zamek z przeznaczeniem na szkołę 
i  dobudowała jedną kondygnację. Budynek 
zniszczony w  marcu 1945 r., odbudowany 
w 1947 r. i przeznaczony na szkołę. Od 1973 r.  
siedziba władz samorządowych.
Hrad – vystavěný v roce 1822 jako hrad teh-
dejšího majitele rytířských majetku Ludwika 
Bennecke. V roce 1879 vesnice hrad koupila 
se záměrem přestavby na školu a bylo při-
stavěno jedno podlaží. Stavba byla zničena  
v březnu roku 1945, rekonstruována v roce 
1947 a ustanovena školou. Od roku 1973 sídlem  
lokální vlády. 

dnes po rekonstrukci, která proběhla v letech  
201-2013.

Ewangelicki i prawosławny kościół - 
wybudowany w 1909 roku jako ewangelicka 
kaplica pogrzebowa, 
po II wojnie światowej 
przeszła w ręce prawo-
sławnych jako Kościół 
św. Wacława, dziś jest 
kościołem ewangelic-
kim i prawosławnym.
Evangelický a pravo-
slavný kostel – posta-
ven v roce 1909 jako 
Evangelická pohřbívací 
kaple, po druhé světo-
vé válce připadla pra-
voslavným jako kostel svatého Václava, dnes 
kostel evangelický i pravoslavný.

Pomnik Wyzwolenia (czołg) - w 1980 
roku w północno-wschodniej części gminy 
został wybudowany Pomnik Wyzwolenia 
a na nim umieszczona czołg T 34, przy któ-
rym corocznie spotykały się osoby upamięt-
niające walki w czasie II wojny światowej.

Památník osvobození tank – V roce 1980 pak 
byl vybudován na severovýchodním kraji obce 
Památník osvobození a na něm umístěn tank 
T 34 u nějž se každoročně setkávali pamětníci 
bojů II. Světové války.

Pomnik Czechosłowackich Czołgistów 
- wybudowany w 1960 r. w miejscu, gdzie  
I czechosłowacka niezależna brygada czołgi-
stów przekroczyła granicę czechosłowackiego 
państwa.
Památník československých tankistů – po-
staven v roce 1960 v místech kde 1. českoslo-
venská samostatná tanková brigáda překročila 
československou státní hranice.

Samolot - W 1965 roku w Sudzicach zain-
stalowano samolot Szturmownik jako pamiąt-
kę tego, iż w walkach w tzw. operacji ostraw-
skiej brała udział I mieszana czechosłowacka 

dywizja lotnicza. W roku 1999 władze gminy 
wymieniły samolot Szturmownik i zastąpiły 
go samolotem Delfin.
Letadlo - V roce 1965 bylo v Sudicích instalováno 
letadlo Šturmovnik, jako připomínka toho, že bojů 
v ostravské operaci se účastnila i 1.československá 
letecká smíšená divize. V roce 1999 bylo toto leta-
dlo vedením obce vyměněno za letadlo Delfín.

Kolumna Maryjna na rynku - w miejscu, 
gdzie mieścił się kiedyś zajazd Arenda, stała 
również Kolumna Maryjna (więcej w fotodoku-
mentacji z kroniki gminnej), która w czasie walk 
wojennych została w całości zniszczona. Po woj-
nie, dzięki wsparciu mieszkańców, kawałek dalej 
postawiono żelazną kolumnę z rzeźbą Panny 
Marii. W roku 2009 żelazny słup zastąpiono gra-
nitowym, a porcelanowa rzeźba Panny Marii zo-
stała zamieniona na rzeźbę z brązu.
Mariánský sloup na Náměstí, 
kde stával zájezdní hostinec 
zvaný Arenda, stál i mariánský 
sloup (viz fotodokumentace 
z kroniky obce), který byl vále-
čnými událostmi zcela zničen. 
Po válce byl ze sbírek občanů  
o kousek dále postaven železný 
sloup se sochou Panny Marie 
a stávající železný sloup byl  
v roce 2009 nahrazen žulovým 
sloupem a stávající porceláno-
vá socha Panny Marie byla 
nahrazena sochou z bronzu.

Pomnik upamiętniający niemieckich żoł-
nierzy poległych w czasie I i II wojny świato-
wej - w czasie I i II wojny światowej Sudzice były 
gminą niemiecką (więcej historia Hluczyńska), 
dlatego też w Sudzicach znajduje się pomnik 
upamiętniający poległych żołnierzy niemiec-
kich w czasie I i II wojny światowej. Po roku 1990 
zostały odnowione napisy poległych w czasie  
I wojny światowej a także dodano nazwiska po-
ległych w czasie II wojny światowej.
Památník padlých německých vojáků z I.  
a II. Světové války Jelikož byly Sudice v době I. i II. 
Světové války německou obcí (viz. historie Hlučín-
ska) je v Sudicích Památník padlým německým 
vojákům z I. Světové války. Po roce 1990 byly 
obnoveny nápisy padlých z I. Světové války a do-
dány jména padlých z II. Světové války. 

Szkoła podstawowa - w 1974 roku została 
otwarta w Sudzicach szkoła podstawowa, która 
nosiła nazwę ZDŠ 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR czyli Dziewięcioletnia 
Szkoła Podstawowa I. Niezależnej Czechosłowac-
kiej Brygady Czołgowej w ZSRR.

Základní škola V roce 1974 byla v Sudicích otevře-
ná Základní škola, která nesla jméno ZDŠ 1. česko-
slovenské samostatné tankové brigády v SSSR. 

Boisko – miejsce treningowe sudzickiej jed-
nostki klubu sportowego „Sokół“. Z boiska korzy-
sta także szkoła podstawowa.
Hřiště. Zde hraje své zápasy TJ Sokol Sudice a 
využívá jej také ZŠ Sudice.

Sudice je obec na hranici s Polskem v okre-
se Opava v Moravskoslezském kraji. Leží  
v typické zemědělské krajině ve vzdálenosti  
16 kilometrů od Opavy a 25 kilometrů od 
Ostravy. První zmínka o Sudicích pochází  
z roku 1327. V tomto roce opavský kníže Mi-
kuláš prodal Sudice dominikánskému klášte-
ru v Ratiboři, ale už v roce 1330 se Sudice 
vrátily do českého vlastnictví. V Sudicích je 
pozoruhodný Kostel sv. Jana Křtitele, který je 
od roku 1990 prohlášen za kulturní památku. 
Za pozornost stojí také Pomník Českosloven-
ských tankistů a Pomník padlým německým 
vojákům v 1. světové válce. V roce 1994 byl 

otevřen hraniční přechod do Polska, který 
fungoval do doby vstupu Polska do Evrop-
ské unie.

ujęte kolumienkami.  
Okna i wejście zam- 
knięte półkoliście. Nad  
prezbiterium czwo-
roboczna wieżyczka 
sygnaturki, z  latarnią. 
Hełm wieży cebulasty 
(spłaszczony), z latar-
nią i  kopułką z iglicą. 
Dach dwuspadowy, 
kryty dachówką. Wy-
strój współczesny. 
Cmentarz przyko-
ścielny ma układ 
regularny, w części pd.-wsch. dwa metalowe 
krzyże nagrobne z początku XX.
Farní kostel sv. Rodiny vystavěný v roce 1931–
1933, v průběhu války poškozen, rekonstruován  
v roce 1947, nebarokní, zděný, omítnutý. Jednolod-
ní s transeptem, presbytář uzavřen trojstěnnou, od 
západní části čtyřstěnnou čtyřpodlažní věží. Štíty 
transeptu o vlnité čáře se štěrbinovými slepými 
oky, rohy transeptu uzavřené sloupy. Okna a vstup 
uzavřeny půlkruhem. Nad presbytářem čtyřstěnná 
věž sanktusníku s lucernou. Kopule věže cibulovitá  
s lucernou a kopulkou s jehlou. Střecha sedlová 
krytá taškou. Moderní interiér. Kostelní hřbitov má 
regulérní uspořádání, v jihovýchodní částí dva oce-
lové náhrobní kříže z počátku 20. století.

Dworek zabytkowy z XIX w., odnowiony 
przez prywatnego właściciela.

Památkový dvůr z 19. století, restaurován so-
ukromým majitelem.

Wodzenie Niedźwiedzia – w ostatnią so-
botę karnawału obchodzi się tutaj rzadki zwy-
czaj obchodzenia miejscowości z symbolicz-
nym „tańczącym niedźwiedziem” (TANZBÄR). 
W tym dniu w całej wsi panuje szczególna at-
mosfera. Dorośli oczekują zapustników przed 
swoimi domami, dzieci gromadka biegną za 
korowodem przebierańców z orkiestrą. TAN-
ZBÄR ginie pod koniec parady, by podkreślić 
symbolikę końca karnawału i zabaw, a począ-
tek postu. Pozostaje jednak żywy mały niedź-
wiedź jako nadzieja na nowe czasy. W orszaku 
występują również postacie zwane „małpica-
mi”, które razem z kominiarzem smarują twarze 
sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec.

Vodění medvěda – v poslední sobotu maso-
pustu se zde pěstuje zřídka vyskytující tradice 
obcházení vesnice se symbolickým tančícím 
medvědem (TANZBÄR). Tohoto dne je v celé  
v celé vesnici citít zvláštní atmosféra. Dospělí 
očekávají masopustníky před svými domy, 
děti běží za průvodem s orchestrem. TANZBÄR 
umírá na konci slavnosti, aby zdůraznit sym-
boliku konce masopustu. Naživu však zůstává 
malý medvídek jako naděje na novou období. 
V průvodu se vyskytují postavy tzv. „małpice”, 
které spolu s kominíkem natírají obličeje sazemi, 
což symbolizuje blížící se Popeleční středu. 

W listopadzie świętuje się obchody św. Mar-
cina. Wieś przemierza grupa aktorów amatorów, 
która przy szerokiej widowni, wędrującej za 
grupą aktorów, odgrywa sceny z życia świętego. 
Całość kończy się biesiadą dla wszystkich, dzieci 
otrzymują słodkie rogale świętomarcińskie.

V listopadu se slaví svátek sv. Martina. Vesnicí 
prochází skupina herců-amatérů, která pro ši-
roké publikum přehrává scény ze života sv. Mar-
tina. Akce končí besedou pro všechny účastníky  
a děti dostávají svatomartinské rohlíky.

LEKARTÓW
Skwer z fontanną - miejsce wypoczynkowe 

dla mieszkańców i turystów, na skwerku altana 
– schronienie przed deszczem lub słońcem.

Parčík s fontánou – odpočinkové místo pro 
obyvatele a pro turisty, v parčíku altán – ochra-
na proti dešti a slunci. 

Krzyż pokutny tzw. cyrylik z XIII-XVI w., 
wykuty przez zwycięzcę w miejscu pojedyn-
ku za zabicie rywala. 
Morderca, oprócz 
wzniesienia krzyża, 
był również zobowią-
zany pokryć koszty 
pogrzebu i  przewodu 
sądowego. Winien rów- 
nież łożyć na utrzy-
manie rodziny zabite-
go. Był zobowiązany 
wobec Kościoła, np. 
musiał zakupić świece. 
Następnie powinien 
odbyć boso pieszą 

GMINA PIETROWICE WIELKIE SOŁECTWA – WARTO ZOBACZYĆ
STAROSTENSTVÍ – POZORUHODNÁ MÍSTA

SUDICE

1

2

3

4

5

22

23

26

28

31

35

39

40

41

A

B

F

G

H

I

J

C

D

E

43

42

36

37

38

29

32

33

34

30

27

24

25

6

7

9

10

11

12

13

14

17

20

18

19

21

15

16

8



5. Krowiarki. Stawy w Zielonym Centrum wsi 

13. Neogotycka kapliczka w Pietrowicach Wielkich

41. Kornice. Las zwany „Pulów”

1. Amandów, dawny folwark

6. Hubertus

9. Stawy

2. Amandów, najszersza ulica w gminie

4. Krowiarki. Pałac Donnersmarcków

22. Wąwóz św. Anny

23. Kapliczka św. Anny
26. Dworek

29. Skwer

32. Skwer

35. Skatepark

39. Stadnina koni

B. Urząd Gminy

F. Samolot

D. Pomnik Wyzwolenia

I. Szkoła Podstawowa

40. Noc Świętojańska

36. Zielona Oaza

38. Kaplica św. Jana 
Nepomucena

28. Obchody św. Marcina 31. Kaplica Chrystusa 
Króla

24. Uroczysko

A. Kościół św. Jana Chrzciciela

Sudice

Krajobraz gminy Pietrowice Wielkie

G. Kolumna Maryjna

27. Wodzenie niedźwiedzia 30. Krzyż pokutny 33. Kościół Świętej Trójcy

34. Majówka

37. Park
42. Kaplica św. Jana 
Nepomucena

43. Kościół św. Michała 
Archanioła

C. Kościół

12. Kościół pątniczy Św. Krzyża

11.Centrum Społeczno-Kulturalne

14. Arboretum

17. Procesja konna

15. Miejsce grillowe

19. Kiermasz bożonarodzeniowy

21. Dwór

20. Zamek

18. Eko Wystawa

3. Kościół Narodzenia 
NMP w Krowiarkach

7. Kościół św. Jana  
Chrzciciela w Makowie

25. Kościół Świętej 
Rodziny

8. Pietrowice Wielkie. 
Cmentarz fatimski

10. Kościół św. Wita,  
Modesta i Kresencji 
w Pietrowicach Wielkich 

Położona jest na południowo zachodnim 
krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i spe-
cyficzny klimat wynikają z jej położenia u wy-
lotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami 
a Sudetami. W podziale administracyjnym 
gmina należy do powiatu raciborskiego wo-
jewództwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 
68,07 km2 i zamieszkiwana jest przez 6700 
mieszkańców. Przeważającą część gminy sta-
nowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, 
pastwiska, lasy i tereny zielone. Do gminy 
Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Aman-
dów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, 
Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowi-
ce, Gródczanki, Pietrowice Wielkie. 

ZABYTKI GMINNE 
Bogactwem gminy Pietrowice Wielkie są 
cenne zabytki, dokumentujące przeszłość 
naszego regionu. Do najciekawszych nale-
żą: drewniany pątniczy Kościółek Św. Krzyża 
w Pietrowicach Wielkich zbudowany w roku 
1667, położony w odległości 2 km od ko-
ścioła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest 
pałac zamkowy w Krowiarkach wzniesiony  
w 1826 r. Wcześniej znajdował się w tym 
miejscu drewniany zamek z XVII w. Swoistą 
niepowtarzalność architektoniczną pre-
zentują także kościoły parafialne na terenie 
gminy. Obok budowli sakralnych, jakimi są 
kościoły naszych parafii, trudno nie wspo-
mnieć o  przepięknych kapliczkach modli-
tewnych zlokalizowanych najczęściej przy 
głównych drogach oraz krzyżach śródpol-
nych, które przypominają o historii tej ziemi. 

PRZYRODA GMINY 
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gmi-
ny Pietrowice Wielkie są malownicze, szcze-
gólnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe 
pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca 
zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i ale-
je drzew. Jednym z ciekawszych obiektów 
jest rozległy park przy zespole pałacowym 
w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazo-
wym z licznymi okazami starodrzewia oraz 
drzew egzotycznych. Omawiając tereny zie-
lone należy zatrzymać się na chwilę w doli-
nie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znaj-
duje się arboretum. Piękny zakątek stanowi 
dolina rzeki Troi położona wśród malowni-
czych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbo-
gacony jest obecnością rożnej wielkości 
stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody 
naszego terenu, jak i jego czystości i harmo-
nii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia 
na terenie gminy wielu bocianich gniazd. 

ŻYCIE SPOŁECZNE  
I KULTURALNE 

Życie kulturalne społeczeństwa 
gminy skupione jest wokół róż-
nych organizacji społecznych, 
którymi są m.in. Ochotnicze 
Straże Pożarne, Ludowe Kluby 
Sportowe, Koła Mniejszości Nie-
mieckiej, Koła Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich oraz Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Zrzeszenia Miłośników Drobne-
go Inwentarza i Związku Pszcze-

larzy. Kalendarz corocznych imprez kultural-
nych jest bardzo bogaty. Obfituje w  trady-
cyjne obchody święta plonów tzw. dożynki, 
organizowane w każdym sołectwie, kierma-
sze bożonarodzeniowe. W jednym z naszych 
sołectw przetrwała rzadko spotykana tradycja 
„Wodzenia niedźwiedzia” w ostatnim dniu 
karnawału i obchody święta Św. Marcina,  
w innym „Hubertus” z gonitwą „za lisem”, w ko-
lejnym „Noc Świętojańska”. Szczególną rangę 
w gminie zajmuje tradycyjna Wielkanocna 
Procesja Konna w Poniedziałek Wielkanocny, 
na którą zjeżdżają się jeźdźcy konni nie tylko 
z  najbliższych okolic, ale również ze stadnin  
z okolic Poznania i Warszawy. 
Od kilkunastu już lat organizowana jest Eko 
Wystawa, na której prezentowane są głównie 
nowoczesne systemy grzewcze.

CODZIENNOŚĆ 
Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskona-
łym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na 
ziemi” w którym można zakładać rodzinę, wy-
chowywać dzieci i prowadzić codzienne życie, 
na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta 
infrastruktura oświatowa. Nie brak również 
sieci bibliotek, świetlic wiejskich, Gminnego 
Centrum Informacji oraz Centrum Społeczno-
-Kulturalnego. 

GOSPODARKA 
Potencjałem gospodarczym gminy jest do-
brze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja 
większych i mniejszych firm. Wiele z nich może 
pochwalić się międzynarodową renomą. 

WYPOCZYNEK I REKREACJA 
Gmina dysponuje bogatym i  zróżnicowanym 
zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta 
wielu mieszkańców i przybywających do gminy 
gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji 
należy wspomnieć o  kompleksie boisk ORLIK, 
o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do 
piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych 
przy szkołach, kortach tenisowych, bezpiecz-
nych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych 
siłowniach dla dorosłych. Teren naszej gminy 
sprzyja organizacji wycieczek rowerowych.  
Piękne krajobrazy można podziwiać przemiesz-
czając się po bezpiecznych ścieżkach rowero-
wych, zatrzymując się w Zielonych Centrach 
wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi 
stadnina koni położona w Kornicach. Na piel-
grzymów odwiedzających pątniczy Kościółek 
Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spo-
kojnie spędzać czas przy ognisku lub w arbore-
tum z rzadkimi okazami drzew i krzewów. 

AMANDÓW
Zachowane pozostałości dawnego fol-

warku wraz z kolonią budynków mieszkalno-
-gospodarczych z pocz. XX w.

Pozůstatky bývalého poplužního dvoru s obyt-
ně-hospodářskou částí z počátku 20. století. 

Ciekawostka: najszersza ulica w gminie
Zajímavost: nejširší ulice v obci.

KROWIARKI
Kościół Narodze-

nia NMP w Krowiar-
kach – murowany 
z cegły i kamienia 
neoromański kościół 
z 1909 r.
Kostel Nejsvětější 
Panny Marie – cih-
lou a kameny zděný 
novorománský kostel  
z roku 1909.

Pałac Donnersmarcków. Zespół pałaco-
wo-parkowy, zał. XVII, przebud. XIX, od XVII 
w. własność kolejno Beesów, Strachwitzowie, 
Gaszyńscy i Donnersmarckowie. Po wojnie 
przejściowo Szkoła Aktywu Politycznego 
i Państwowy Dom Dziecka, od 1963 r. Szpital 
Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.
Pałac, zbudowano w XVII w. jako drewniany, 
przebudowany przez Ernesta Joachima Stra-
chwitza w 1826 r. i przez Mikołaja Strachwit-
za w latach 1852-87. W 1898 wzniesiono 
skrzydło secesyjne. Neorenesansowy i neo-
barokowy z secesyjnym skrzydłem, muro-
wany, w starszej części potynkowany. Starsza 
część piętrowa, nowa – dwupiętrowa. Część 
starsza na planie prostokąta, z ryzalitami (od 
frontu ryzalit wydatny, od parku - zamknięty 
trójbocznie) na osiach.
W narożnikach pd.-wsch. i pn.-zach. kwadra-
towe wieże z hełmami namiotowymi; w po-
zostałych narożnikach wieżyczki cylindryczne  
z hełmami stożkowymi. Ryzalit frontowy 
zwieńczony szczytem ze spływami i niszami, 
nad ryzalitem czworoboczna wieża z hełmem 

przechodzącym w ośmiobok, z dwiema latar-
niami (ob. w rusztowaniach). Wieże czworo-
boczne rozdzielone gzymsami konsolkowymi, 
w górnej cz. potrójne okna zamknięte półkoli-
ście. Dach cz. starszej mansardowy z facjatka-
mi, kryty eternitem. Hełm wież pobite łupkiem. 
Dach cz. nowszej mansardowy, z facjatkami, 
kryty blachą. Szczyty ze spływami, zwieńczone 
naczółkami o linii falistej. W wieży bogato de-
korowany wykusz z podwójnymi oknami prze-
dzielonymi kolumną; dach siodłowy, wybrzu-
szony, pokryty blachą w rybią łuskę; zwieńczo-
ny dekoracyjnym grzebieniem. Wewnątrz sale 
kompletnie zdewastowane i rozgrabione.
Wokół park przypałacowy 17,5 ha z drzewami 
sprowadzanymi z Anglii, mauzoleum rodowe, 
stajnia, wozownia – własność prywatna.
Donnersmarckův palác – palácově-parko-
vý komplex zal. v 17. století, přestavěný v 19. 
století, od 20. století ve vlastnictví Beesů,Stra-
chwitzů, Gaszyńských a Donnersmarcků. 
Po válce přechodně Škola politického aktivu  
a Státní dětský domov, od 1963 Rehabilitačně-
-ortopedická nemocnice.
Palác vystavěný v 17. století jako dřevěný, přesta-
věn Ernestem Joachimem Strachwitzem v roce 
1826 a Mikołajem Strachwitzem v letech 1852–
87, v roce 1898 vystavěno secesní křídlo. Neorene-
sanční a neobarokní se secesním křídlem, zděný, 
ve starší částí omítaný. Starší část patrová, nová – 
dvoupatrová. Starší část na obdélníkovém půdo-
rysu s rizality (od průčelí rizalit vydatný, od parku 
uzavřen trojhranně) na osách. V rohovníkách 
jih.-vých. a sev.-záp. Čtvercové věže se stanovou 
kopulí; v dalších rohách cylindrické věže s kuželo-
vou kopulí. Čelní rizalit zakončen štítem s výpusty 
a výklenky, nad rizalitem čtyřstěnná věž s kopulí 
přecházející v osmihran se dvěma lucernami  
(v lešení). Čtyřstěnné věže rozděleny konzolovými 
římsami, v horní části trojdílná okna uzavřená 
půlkruhovitě. Střecha starších částí mansardová 
krytá plechem. Štíty s výpusty zakončené štěty  
o vlnité čáře. 
Ve věži bohatě zdobený arkýř s dvojitými okny 
dělené sloupem; sedlová střecha, vydutá, kry-

tá plechem v rybí lusk zakončená dekoračním 
hřebenem. Uvnitř kompletně zdevastovaný  
a rozkradený. 
Okolo palácový park 17,5 ha se stromy, které 
byly dovezeny z Anglie, rodové mauzoleum, 
konírna, vozovna – soukromé vlastnictví. 

Stawy w Zielonym Centrum wsi – miej-
sce odpoczynku dla mieszkańców i turystów, 
ostoja ptactwa wodnego

Rybníky v Zeleném centru vesnice – místo 
pro odpočinek pro místní obyvatele a turisty, 
útočiště vodních ptáků.

Hubertus – impreza dla miłośników koni, 
z objazdem wsi i gonitwą „za lisem” w przy-
pałacowym parku.

Hubertus – akce pro milovníky koní s ob-
jížďkou kolem vesnice a honičkou „za liškou“ v 
parku kolem paláce.

MAKÓW
Kościół paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

usytuowany na wzniesieniu w centrum wsi, 
zbud. 1777-88 pod kierunkiem mistrza Fran-
ciszka Bolika z Raciborza, na miejscu poprzed-
niego z 1613 r., późnobarokowy, Mur., potyn-
kowany (tynk barwny kremowy z kanarkowym 
podkreśleniem), jednonawowy. Prezbiterium 
jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, z za-
krystią i przedsionkiem od pd. Nawa trójprzę-
słowa, ze ściętymi narożnikami przy tęczy. Od 
zach. czworoboczna wieża występująca przed 
lico fasady. Przy kościele znajduje się cmentarz 
o powierzchni około 0,4 ha, zachowały się tam  
kamienne krzyże 
nagrobne, z końca 
XIX w. oraz ka-
mienna figura św. 
Jana Nepomucena,  
z 1 połowy XIX w., 
której fundatorem 
był Tomasz Dzi-
mirski. Pomnik ku 
czci mieszkańców 
poległych w I i II 
wojnie światowej, 
u stóp wzgórza 
kościelnego.
Farní kostel sv. Jana Křtitele umístěný na vy-
výšenině v centru vesnice, vystavěný v letech 
1777–88 pod vedením mistra Franciszka Bolika  
z Ratiboře na místě dřívějšího kostela z roku 1613, 
pozdně barokní, zděný, omítnutý (omítka krémo-
vé barvy s kanárkovým zvýrazněním), jednolodní. 
Kněžiště jednoobloukové, uzavřené do půlkruhu 
se zákristií a předsíní od jižní strany. Loď trojoblo-
uková, se seříznutými rohovníky u oblouku. Od 
západní strany vychází čtyřstěnná věž před líc 

fasády. U kostele se nachází hřbitov o rozloze cca 
0,4 ha, kde se dochovaly hrobní kříže z konce 19. 
století a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého  
z 1. poloviny 19. století, jejímž zakladatelem byl To-
masz Dzimirski. U kostelního pahorku se nachází 
pomník k úctě padlým v 1. a 2. světové válce. 

PIETROWICE WIELKIE
Cmentarz fatimski – teren dawnego 

cmentarza, prawdopo-
dobnie żydowskiego, 
za kościołem parafial-
nym, posiadającym 
obecnie jedynie figurę 
Matki Boskiej i drew-
niany krzyż.
Fatimský hřbitov – 
území bývalého hřbito-
va, pravděpodobně ži-
dovského, nacházející 
se za farním kostelem, 
v dnešní době pouze 
se sochou Matky Boží  
a dřevěný kříž.

Stawy –miejsce hodowli ryb i ostoja 
ptactwa wodnego – własność prywatna.

Rybníky – místo chovu ryb a útočiště vodních 
ptáků.

Kościół św. Wita, Modesta i Kresencji  
w Pietrowicach – zbudowany w XVI w., a roz-
budowany w 1822 i 1935 r. Z pierwotnego ko-
ścioła gotyckiego za-
chowały się od zacho-
du trzy przęsła. Wieża 
wzniesiona w 1822 r. 
W  kościele są obra-
zy z drugiej połowy  
XVIII w. (m.in. obraz 
św. Mikołaja z 1827 r. 
– mal. Antoni Blasch), 
rzeźby barokowe oraz 
żeliwna płyta nagrob-
na z 1843 r.
W ołtarzu gł. w zwień-
czeniu rzeźby patro-
nów kościoła adoro-
wane przez aniołów. Antepedium z płaskorzeź-
bą Ostatniej Wieczerzy. Rzeźby Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Chrystusa Tronującego, Pieta. 
Na filarze bramy prowadzącej na plac kościelny 
figura św. Jana Nepomucena, polichromowana.
Farní kostel sv. Vita, Modesta a Krescence – 
vystavěn v 16. století a přestavěný v roce 1822  
a 1935. Z původního gotického kostela se zacho-
valy pouze 3 oblouky od západní strany. Věž byla 
postavena v roce 1822. V kostele se nacházejí 
malby z druhé poloviny 18. století (m.j. obraz  
s. Mikuláše z 1827 – mal. Antoni Blasch), barokní 
sochy a litinová náhrobní deska z roku 1843. 
U zakončení hlavního oltáře se nacházejí so-
chy patronů kostela adorované anděly. Ante-

pendium s basreliéfem Poslední večeře. Sochy 
Matky Boží s Dítětem, Krista na Trůně, Pieta. Na 
pilířích u vstupní brány na kostelní plac socha 
sv. Jana Nepomuckého, polychromována. 

Centrum Społeczno-Kulturalne – no-
woczesny budynek, wybudowany w miejscu 
dawnej słodowni, mieszczący bibliotekę, 
Izbę Tradycji oraz Gminne Centrum Informa-
cji, posiadający także taras widokowy pod 
bocianim gniazdem.

Společensko-kulturní centrum – moderní 
stavba, vystavěná na místě bývalé sladovny, je 
zde umístěna knihovna, Regionální komora a 
také Obecní informační centrum, má také vyh-
lídkovou věž s hnízdem čápů.

Kościół pątniczy p.w. św. Krzyża (parafia 
Pietrowice Wielkie), przy drodze do Gródcza-
nek. Od setek lat Św. Krzyż to znane na Śląsku 
miejsce pielgrzymkowe, za sprawą łaskami 
słynącego barokowego malowidła z początku 
XVIII w. ze sceną ukrzyżowania Jezusa, przed-
stawioną na tle zachmurzonej Jerozolimy. Wie-
lu wiernych doznało tu łask uzdrowienia, bądź 
dostąpiło odpustów zupełnych udzielanych  
z woli papieskiej. Zbudowany 1667 staraniem 
proboszcza Marcina Moslera, powiększony 
1743, remontowany 1965-66 o drewnianej 
konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte 
dwubocznie, z kwadratową zakrystią od pd. 
Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, po-
przedzona kruchtą z chórem muzycznym na 
piętrze. Od wsch. i pn. korpus otoczony sobo-
tami wspartymi na słupach. Wewnątrz w pre-
zbiterium pozorne sklepienie, w nawie strop 
płaski. W tęczy belka z napisami w jęz. niemiec-
kim, morawskim i polskim, datą przebudowy 
1743 oraz kartuszem. Napisy na belce (i ponad 
nią) odnoszą się do odpustów zupełnych wy-
jednanych przez O. Anzelma Kotterbę u  pa-
pieża Piusa VI w 1783 r. na dzień Znalezienia  
i Podwyższenia Krzyża Św. Okienka i wejście 
zamknięte odcinkowo, drzwi do kruchty 
przesuwane. Przy narożniku pd.-zach. przy-
budówka ze schodami na chór. Przy niej 
zewnętrzna ambona, parapet i baldachim  
pobite gontem.
Od południa nowsze zadaszenie nad oł-
tarzem polowym, z obrazem Ecce Homo. 

Ściany pobite gontem. Dachy siodłowe, 
pobite gontem. Nad nawą ośmioboczna 
wieżyczka sygnaturki, z latarnią i hełmem 
baniastym pobitym blachą, zwieńczona  
krzyżem papieskim.
Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice 
Wielkie) u cesty do Gródczanek. Po mnoho sta-
letí je sv. Kříž známým poutním místem ve Slez-
sku, a to díkymílosti proslulou barokní malbou 
z počátku 18. století s představující ukřižování 
Ježíše v pozadí zamračeného Jeruzaléma. Ko-
stel byl vystavěn v roce 1667 díky kněží Marci-
novi Moslerovi, přestavěn roku 1743, rekonstru-
ován 1965–66 dřevěnou pokleslou konstrukcí. 
Presbytář uzavřen dvoustěnnou čtvercovou 
zákristií od jižní strany. Loď na čtvercovém 
půdorysu, před ní kruchta s pěveckým sborem. 
Uvnitř presbytářů pseudo-klenbou, v lodi rovný 
strop. V obloucích hranol s nápisy v němčině, 
moravštině a polštině, s datem přestavky 1743 
a kartuši. Nápisy na hranolu a nad ním se týka-
jí plnomocných odpustků opatřených Otcem 
Anzelmem Kotterbou u papeže Pia VI. v roce 
1783 na den Nalezení a Zvýšení sv. Kříže. Okén-
ka a vstup uzavřeny úsečně, dveře do kruchty 
pohyblivé. Urohů jih.-záp. přístavba se schody 
na chór. U přístavby vnější kazatelna, parapet 
a baldachýnem krytý šindeli. 
Od jižní strany nové zastřešení nad polním ol-
tářem s obrazem Ecco Homo. Stěny kryté šin-
deli. Nad lodí osmistěnná věž se sanktusníkem, 
s lucernou a kupolovitou střechou krytou ple-
chem, ukončená papežským křížem.

W 1899 r. tuż przy kościołku św. Krzyża 
wzniesiono neogotycką kapliczkę, w której 
znajduje się cudowne źródełko, mające we-
dług podań właściwości lecznicze.

V roce 1899 u kostelíka sv. Kříže vystavěna neo-
gotická kaple, ve které se nachází zázračný 
pramínek, dle legendy má léčivé vlastnosti.

Arboretum – mieszczący się nieopodal 
kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licz-
nymi, różnorodnymi gatunkami krzewów  
i drzew oraz miejscem do wypoczynku.
Arboretum - zelený kopeček kousek od kostela 
s různými druhy stromů a keřů a také s odpo-
činkovým místem.

GRÓDCZANKI
Dwór – budynek barokowo-klasycystycz-

ny, wzniesiony w 1800 r., na rzucie prostokąta 
z niewielką przybudówką na osi frontu oraz 
nowszym szczytem przy elewacji bocznej od 
północnego zachodu. Układ pomieszczeń 
dwutraktowy, przekształcony w 1963 r. Ele-
wacja frontowa pięcioosiowa, przybudówka 
sięgająca piątego piętra, pokryta skromną de-
koracją stiukową o motywach festonowych. 
W niektórych oknach przyziemia stare kraty. 
Wysoki dach mansardowy z powiekami, kryty 
łupkiem. Zespół dworski zbudowany na nie-
wielkim wzniesieniu, przed dworem brama 
z dwiema oficynami, w pobliżu pozostałość 
zdewastowanego parku. Własność prywatna.

Dvor – barokně-klasicistní budova vystavěná 
v roce 1800 na obdélníkovém uspořádání s ma-
lou přístavbou na vertikální ose a novějším 
vrcholem u boční elevace na severo-západní 
straně. Dvoutraktové uspořádaní místností 
přestavěné v roce 1963. Vertikální elevace pětio-
sá, přístavba dosahující pátého patra je krytá 
dekorativní štukaturou s festonovými motivy. 
V  některých oknech přízemí staré mříže. Vyso-
ká mansardová střecha krytá jílovcem. Dvorní 
komplex byl vystavěn na malé vyvýšenině, před 
budovou brána se dvěma postranními křídly,  
vedle pozůstatky zdevastovaného parku. 

SAMBOROWICE
Wąwóz św. Anny – półkilometrowy 

zielony wąwóz porośnięty tysiącem roślin  
z drewnianą altanką pośrodku, zwany przez 
mieszkańców Holwegiem.
Rokle sv. Anny - 500 metrová rokle porostlá 
tisícem rostlin s dřeveným altánem uprostřed. 
Místními pojmenované jako „Holweg“.

Kapliczka św. Anny – niewielka kaplicz-
ka z 1770 roku, według legendy zbudowa-
na w formie pokuty za hulaszczy tryb życia 
właściciela samborowickich ziem. U wylotu 
wąwozu św. Anny.

Kaple sv. Anny – malá kaple z roku 1770, dle 
legendy vystavěná majitelem samborowic-
kých zemí jako pokání za „bezstarostný“ život. 
U výstupu Rokli sv. Anny.

Uroczysko - zaciszne miejsce ze ścież-
ką zdrowia oraz miejscami do wypoczynku 
wśród zieleni.

Uroczysko - zátiší se stezkou zdraví a odpo-
činkovými místy v zeleném prostředí.

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny, 
zbud. 1931-33, w czasie wojny uszkodzony, 
odbudowany w 1947, neobarokowy, muro-
wany, otynkowany. Jednonawowy z transep-
tem, prezbiterium zamknięte trójbocznie, od 
zach. czworoboczna, czterokondygnacyjna 
wieża. Szczyty transeptu o linii falistej, z blen-
dami szczelinowymi, narożniki transeptu 

pielgrzymkę do świętego miejsca. Wystawienie 
krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyż był 
jej wyrazem zadośćuczynienia. Stawiano go ku 
pamięci, uwadze i przestrodze potomnych. Miał 
również skłaniać przechodnich do modlitwy za 
dusze: zabójcy i ofiary. Przy krzyżu następowało 
pojednanie zabójcy z rodziną ofiary.
Kajícnický kříž tzv. cyrilik ze 13–14. st. vytesaný 
vítězem na místě, kde porazil protivníka. Vrah 
měl kromě postavení kříže povinnost uhradit 
náklady na pohřbení protivníka a na soudní 
řízení. Byl také zodpovědný za zajištění rodiny 
protivníka. Byl rovněž zavázán církvi, musel např. 
koupit svíce. Následně měl naboso putovat na 
nějaké svaté místo. Kříž byl postaven na připo-
mínku a na výstrahu ostatním. Měl také nabádat 
kolemjdoucí k modlitbě za duše: vraha a oběti.  
U kříže docházelo ke smíru vraha s rodinou oběti. 

Kaplica pw. Chrystusa Króla, z 1820 roku, od-
nowiona w 1860 roku. Wewnątrz barokowa rzeź-
ba św. Jana Chrzciciela  
z połowy XVIII w. Wpi-
sana do Rejestru Zabyt-
ków woj. śląskiego.
Kaple sv. Krista Krále 
z 1820 roku, rekon-
struovaná v roce 1860. 
Uvnitř barokní socha 
sv. Jana Křtitele z polo-
viny 18. století. Zapsaná 
do Rejstříku památek 
Slezského vévodství.

CYPRZANÓW
Skwer z miejscem wypoczynkowym – dla 

mieszkańców i turystów.

Parčík s odpočinkovým místem – pro místní  
a turisty.

Początki miejscowości zwanej Janowice, 
potwierdzone po raz pierwszy w 1339 r., naj-
prawdopodobniej istniał już wtedy kościół - 
o którym mowa w 1376 r. i w wykazie święto-
pietrza z 1447 r. - pw. św. Marcina i pozosta-
jący pod patronatem kolegiaty w Raciborzu. 
Obecny kościół Trójcy Świętej zbudowany  
w latach 1856-68 w stylu neogotyckim, po 
pożarze poprzedniego w 1861 r.
Počátky vesnice Jano-
wice jsou doloženy po-
prvé v roce 1339, pra-
vděpodobné už v této 
době zde stál kostel 
sv. Martina, o kterém 
je poprvé zmíněno 
v roce 1376 a který 
se také nacházel na 
seznamu Svatopetře-
žského haleře z roku 
1447. Kostel zůstal 
pod patronátem cír-
kve ve městě Ratiboř. 

Současný kostel Svaté Trojice vystavěný v letech 
1856–1868 v neogotickém stylu po vyhoření 
předchozího v roce 1861.

Majówka – święto 
na powitanie maja, 
obchodzone 1 maja. 
Atrakcją jest stawianie 
drzewka majowego: 
długi na kilka metrów 
pal, ozdobiony pięk-
nym wieńcem z kwia-
tów, stawiany jest siłą 
mięśni przed budyn-
kiem OSP przez miej-
scowych mężczyzn.
Majówka – svátek na 
přivítání měsíce květ-
na, slavený 1. května. Atrakcí je stavění májo-
vého stromu: několikametrový kůl ozdobený 
krásným věncem z květin, stavěný rukou míst-
ních mužů před zástavbou SDH.

KORNICE
Skatepark – miejsce ćwiczeń, pole do 

popisu dla miłośników deskorolki, łyżworo-
lek, rowerów wyczynowych BMX.

Skatepark – místo pro cvičení a prostor pro 
exhibice milovníků skateboardu, kolečkových 
bruslí, extrémních kol BMX.

Zielona Oaza – miejsce spotkań mło-
dzieży, przygotowane miejsca pod ogniska, 
zadaszenie chroniące przed deszczem i pa-
lącym słońcem. Tutaj odbywają się obchody 
Nocy Świętojańskiej.

Zelená oáza – místo pro sdružování mláde-
že upravené pro posezení u ohně, zastřešené, 
chránící před deštěm a pálivým sluncem. Zde 
se konají Svatojánské 
slavnosti. 

Park – ścieżki dla 
turystów pieszych, ro- 
werzystów, Nordic Wal-
king. Niepowtarzalna 
atmosfera w blasku 
świateł latarni.
Park – stezky pro pěší 
turisty, cyklisty, Nordic 
Walking. Neopakova-
telná atmosféra v záři 
světel luceren.

Kaplica św. Jana 
Nepomucena – rozbu-
dowana w 2011 r., na 
ścianie frontowej infor-
macja o pochodzeniu 
św. Jana Sarkandra.
Kaple sv. Jana Nepomu- 
ckého – rozestavěná v roce  
2011, na čelní zdi se na-
cházejí informace o půvo-
du sv. Jana Sarkandra.

Stadnina koni – własność prywatna.
Hřebčinec – soukromé vlastnictví.

Noc Świętojańska – w najkrótszą noc  
w roku (22 czerwca) w zielonym amfiteatrze przy 
Skateparku odbywają się obrzędy świętojańskie 
oraz recital muzyczny, pokazy tańca i ognia.

Svatojánské slavnosti – během nejkratší noci 
v roce (22. června) se v zeleném amfiteátru  
u Skateparku konají slavnosti Svatojánské noci, 
hudební recitál a také ukázky tance a ohně.

Las mieszany zwany „Pulów”. Do lasu 
prowadzi zabytkowa aleja dębów, łączą-

ca niegdyś 
zamek (dziś 
nieistniejący) 
do folwarku 
w lesie.
Smíšený les, tzv. 
„Pulów”. K lesu 
vede památná 
alej dubů, která 
kdysi spojovala 
dnes už ne-
existující hrad 
a statek.

ŻERDZINY
Kapliczka zbudo-

wana w 1868 r. została 
poświęcona św. Jano-
wi Nepomucenowi. 
Dawniej służyła miesz-
kańcom wioski do od-
prawiania nabożeństw. 
Została też wyposażo-
na w  sygnaturkę, którą 
dzwoniono na Anioł 
Pański.

Kaplička vystavěná v roce 1868 byla zasvěcená 
sv. Janu Nepomuckému. Dříve byla určená k vy-
konávání bohoslužeb. Zůstala vybavená sanktu-
sníkem, ve kterém se vyzvánělo Anděl Páně.

PAWŁÓW
Kościół paraf. p.w. św. Michała Archanioła,  

zbud. 1907-08 na miejscu drewnianego ko-
ścioła Matki Bożej przeniesionego z Raciborza 
1727. Neogotycki, murowany, lico ceglane  
z tynkowymi blendami, jednonawowy z tran-
septem. W kościele: prezbiterium jednoprzęsło-
we, zamknięte trójbocznie, z zakrystią od strony 
południowej nawa trójprzęsłowa. Od zachodu 
czworoboczna, wysmukła wieża. Narożniki 
wzmocnione uskokowymi szkarpami. Okna 
szczelinowe, szczyty w transepcie z tynkowymi 
blendami (blendy również w ścianach wieży). 
Nad nawą czworoboczna wieżyczka sygnatur-
ki z wysmukłym hełmem piramidalnym. Portal 
ostrołukowy, uskokowy. Nad wejściem nisza  
z rzeźbą św. Michała.
Farní kostel sv. Michala 
Anděle vystavěný v  le-
tech 1907–1908 namísto 
dřevěného kostela Matky 
Boží přenesený z města 
Racibórz roku 1727. Neo-
gotický, zděný, cihlový 
líc s omítnutými slepými 
oky, jednolodní s transep-
tem. V kostele: jednopol-
ní presbytář uzavřený 
trojstěnně, se zákristií od 
jižní strany, trojloď. Od západu čtyřstěnná štíhlá 
věž. Rohy zpevněné lomenými opěrnými pilíři. 
Štěrbinová okna, štíty v transeptu s omítnutými 
slepými oky (slepá oka rovněž ve zdích věže). Nad 
lodí čtyřstěnná věž se sanktusníkem se štíhlou 
pyramidální kopulí. Portál špičatý, lomený. Nad 
vstupem výklenek se sochou sv. Michala.

SUDICE (CZ)
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – Chlu-
bą gminy Sudice jest wielka, pseudogotycka, 
trzynawowa, przecięta transeptem świąty-
nia. Budowa nowego kościoła z czerwonej 
cegły oraz kamienia a także budowa plebani 
przebiegała w latach 1903-1906.

Kostel sv. Jana Křtitele – Chloubou obce Su-
dice je velký, pseudogotický, trojlodní kostel 
s příčnou lodí. Výstavba nového kostela z če-
rvené cihly a kamene a také výstavba farností 
proběhla v letech 1903-1906.

Urząd Gminy - niegdyś mury rzymsko-
katolickiej plebanii a od roku 1975 siedziba 
Urzędu Gminy, której remont przebiegał 
w latach 2011-2013.
Obecní úřad – Bývalá budova římskokato-
lické farnosti od roku 1975 Obecní úřad je 

Miejsce grillowe - placyk w pobliżu kościół-
ka św. Krzyża z miejscem do rozpalenia grilla, 
ogniska, a także drewnianymi stołami i ławami.
Místo na grilování – prostor v okolí kostela sv. 
Kříže s místem na zapálení grilu nebo ohniště  
a také s dřevěnými stoly a lavicemi.

Budynek dworca PKP – otwarty w 1855 r.  
Przewozy pasażerskie zawieszono w kwiet-
niu 2000 r. Niewielki ruch towarowy odbywa 
się nadal. Przy stacji znajduje się mijanka 
ponieważ linia Racibórz-Głubczyce jest linią 
jednotorową, dwukierunkową.
Zástavba nádraží PKP – otevřená v roce 
1855. Osobní doprava přerušena v roce 2000. 
Malý obchodní pohyb je dodnes. U nádraží se 
nachází výhybka, protože úsek je jednokolejný, 
obousměrný.

Tradycyjna Wielkanocna Procesja Kon-
na w Poniedziałek Wielkanocny, na którą zjeż-
dżają się jeźdźcy nie tylko z najbliższych oko-
lic, ale również ze stadnin z okolic Poznania 
i Warszawy. Ma ona charakter unikatowej tra-
dycji, mającej korzenie w głębokiej historii na-
szych przodków. W Poniedziałek Wielkanocny 
błagalna procesja konna zmierza przez pola 
do zabytkowego kościoła Św. Krzyża, skąd po 
nabożeństwie odbywa się tradycyjny objazd 
pół. Całość obrzędu kończy się wyścigiem 
konnym oraz festynem, na którym odbywają 
się zawody w skokach przez przeszkody, jak 
i pokaz ujeżdżania koni. 

Tradice Velikonočních procesí na koních 
o Velikonočním pondělí, sjíždějí se nejen místní 
jezdci, ale také jezdci z okolí Warszawy a Pozna-
nie. Akce má ráz unikátní tradice, která je hlu-
boce zakořeněná v tradici naších předků. O Ve-
likonočním pondělí putuje prosebné procesí na 
koních mezi poli do památkového kostelíka sv. 
Kříže, odkud se po bohoslužbě koná tradiční ob-
jíždění polí. Celá akce končí honičkou a zahrad-
ní slavností, kde se konají závody ve skocích přes 
překážky a ukázky výcviku koně. 

Eko Wystawa - od 2000 r. organizowana 
jest Eko Wystawa, na której prezentowane są 
głównie nowoczesne systemy grzewcze. Im-
preza skupia większość producentów branży 
grzewczej i budowlanej z terenu Polski oraz 
reprezentantów Czech i Niemiec. Całość im-
prezy ma charakter pikniku rodzinnego.

Eko Wystawa - 
od 2000 jsou po-
řádány Eko trhy, 
na kterých se pre-
zentuje nejnovější 
tepelná technika. 
Akci zastřešuje 
většina výrobců 
tepelné techniky 
a stavebnin z Pol-
ska a také z Čech 
a Německa. Celá 
akce má charak-
ter rodinného 
pikniku. 

Kiermasz bożonarodzeniowy – w każdą 
pierwszą niedzielę grudnia na hali wysta-
wienniczej Centrum Społeczno-Kulturalne-
go w Pietrowicach Wielkich odbywa się kier-
masz oferujący świąteczne dekoracje, potra-
wy, wypieki. Całości towarzyszy świąteczna 
oprawa muzyczna i artystyczna.

Vánoční trhy – každou první neděli v prosin-
ce se ve výstavní hale Společensko-kulturního 
centra v Pietrowicach Wielkich konají trhy  
s vánočními dekoracemi, pokrmy, cukrovím. 
Celek zpestřuje hudební a umělecký rámec. 

Zamek – wybudowany w 1822 r. jako 
zamek przez ówczesnego właściciela dóbr 
rycerskich Ludwika Bennecke. W 1879 r. wieś 
kupiła zamek z przeznaczeniem na szkołę 
i  dobudowała jedną kondygnację. Budynek 
zniszczony w  marcu 1945 r., odbudowany 
w 1947 r. i przeznaczony na szkołę. Od 1973 r.  
siedziba władz samorządowych.
Hrad – vystavěný v roce 1822 jako hrad teh-
dejšího majitele rytířských majetku Ludwika 
Bennecke. V roce 1879 vesnice hrad koupila 
se záměrem přestavby na školu a bylo při-
stavěno jedno podlaží. Stavba byla zničena  
v březnu roku 1945, rekonstruována v roce 
1947 a ustanovena školou. Od roku 1973 sídlem  
lokální vlády. 

dnes po rekonstrukci, která proběhla v letech  
201-2013.

Ewangelicki i prawosławny kościół - 
wybudowany w 1909 roku jako ewangelicka 
kaplica pogrzebowa, 
po II wojnie światowej 
przeszła w ręce prawo-
sławnych jako Kościół 
św. Wacława, dziś jest 
kościołem ewangelic-
kim i prawosławnym.
Evangelický a pravo-
slavný kostel – posta-
ven v roce 1909 jako 
Evangelická pohřbívací 
kaple, po druhé světo-
vé válce připadla pra-
voslavným jako kostel svatého Václava, dnes 
kostel evangelický i pravoslavný.

Pomnik Wyzwolenia (czołg) - w 1980 
roku w północno-wschodniej części gminy 
został wybudowany Pomnik Wyzwolenia 
a na nim umieszczona czołg T 34, przy któ-
rym corocznie spotykały się osoby upamięt-
niające walki w czasie II wojny światowej.

Památník osvobození tank – V roce 1980 pak 
byl vybudován na severovýchodním kraji obce 
Památník osvobození a na něm umístěn tank 
T 34 u nějž se každoročně setkávali pamětníci 
bojů II. Světové války.

Pomnik Czechosłowackich Czołgistów 
- wybudowany w 1960 r. w miejscu, gdzie  
I czechosłowacka niezależna brygada czołgi-
stów przekroczyła granicę czechosłowackiego 
państwa.
Památník československých tankistů – po-
staven v roce 1960 v místech kde 1. českoslo-
venská samostatná tanková brigáda překročila 
československou státní hranice.

Samolot - W 1965 roku w Sudzicach zain-
stalowano samolot Szturmownik jako pamiąt-
kę tego, iż w walkach w tzw. operacji ostraw-
skiej brała udział I mieszana czechosłowacka 

dywizja lotnicza. W roku 1999 władze gminy 
wymieniły samolot Szturmownik i zastąpiły 
go samolotem Delfin.
Letadlo - V roce 1965 bylo v Sudicích instalováno 
letadlo Šturmovnik, jako připomínka toho, že bojů 
v ostravské operaci se účastnila i 1.československá 
letecká smíšená divize. V roce 1999 bylo toto leta-
dlo vedením obce vyměněno za letadlo Delfín.

Kolumna Maryjna na rynku - w miejscu, 
gdzie mieścił się kiedyś zajazd Arenda, stała 
również Kolumna Maryjna (więcej w fotodoku-
mentacji z kroniki gminnej), która w czasie walk 
wojennych została w całości zniszczona. Po woj-
nie, dzięki wsparciu mieszkańców, kawałek dalej 
postawiono żelazną kolumnę z rzeźbą Panny 
Marii. W roku 2009 żelazny słup zastąpiono gra-
nitowym, a porcelanowa rzeźba Panny Marii zo-
stała zamieniona na rzeźbę z brązu.
Mariánský sloup na Náměstí, 
kde stával zájezdní hostinec 
zvaný Arenda, stál i mariánský 
sloup (viz fotodokumentace 
z kroniky obce), který byl vále-
čnými událostmi zcela zničen. 
Po válce byl ze sbírek občanů  
o kousek dále postaven železný 
sloup se sochou Panny Marie 
a stávající železný sloup byl  
v roce 2009 nahrazen žulovým 
sloupem a stávající porceláno-
vá socha Panny Marie byla 
nahrazena sochou z bronzu.

Pomnik upamiętniający niemieckich żoł-
nierzy poległych w czasie I i II wojny świato-
wej - w czasie I i II wojny światowej Sudzice były 
gminą niemiecką (więcej historia Hluczyńska), 
dlatego też w Sudzicach znajduje się pomnik 
upamiętniający poległych żołnierzy niemiec-
kich w czasie I i II wojny światowej. Po roku 1990 
zostały odnowione napisy poległych w czasie  
I wojny światowej a także dodano nazwiska po-
ległych w czasie II wojny światowej.
Památník padlých německých vojáků z I.  
a II. Světové války Jelikož byly Sudice v době I. i II. 
Světové války německou obcí (viz. historie Hlučín-
ska) je v Sudicích Památník padlým německým 
vojákům z I. Světové války. Po roce 1990 byly 
obnoveny nápisy padlých z I. Světové války a do-
dány jména padlých z II. Světové války. 

Szkoła podstawowa - w 1974 roku została 
otwarta w Sudzicach szkoła podstawowa, która 
nosiła nazwę ZDŠ 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR czyli Dziewięcioletnia 
Szkoła Podstawowa I. Niezależnej Czechosłowac-
kiej Brygady Czołgowej w ZSRR.

Základní škola V roce 1974 byla v Sudicích otevře-
ná Základní škola, která nesla jméno ZDŠ 1. česko-
slovenské samostatné tankové brigády v SSSR. 

Boisko – miejsce treningowe sudzickiej jed-
nostki klubu sportowego „Sokół“. Z boiska korzy-
sta także szkoła podstawowa.
Hřiště. Zde hraje své zápasy TJ Sokol Sudice a 
využívá jej také ZŠ Sudice.

Sudice je obec na hranici s Polskem v okre-
se Opava v Moravskoslezském kraji. Leží  
v typické zemědělské krajině ve vzdálenosti  
16 kilometrů od Opavy a 25 kilometrů od 
Ostravy. První zmínka o Sudicích pochází  
z roku 1327. V tomto roce opavský kníže Mi-
kuláš prodal Sudice dominikánskému klášte-
ru v Ratiboři, ale už v roce 1330 se Sudice 
vrátily do českého vlastnictví. V Sudicích je 
pozoruhodný Kostel sv. Jana Křtitele, který je 
od roku 1990 prohlášen za kulturní památku. 
Za pozornost stojí také Pomník Českosloven-
ských tankistů a Pomník padlým německým 
vojákům v 1. světové válce. V roce 1994 byl 

otevřen hraniční přechod do Polska, který 
fungoval do doby vstupu Polska do Evrop-
ské unie.

ujęte kolumienkami.  
Okna i wejście zam- 
knięte półkoliście. Nad  
prezbiterium czwo-
roboczna wieżyczka 
sygnaturki, z  latarnią. 
Hełm wieży cebulasty 
(spłaszczony), z latar-
nią i  kopułką z iglicą. 
Dach dwuspadowy, 
kryty dachówką. Wy-
strój współczesny. 
Cmentarz przyko-
ścielny ma układ 
regularny, w części pd.-wsch. dwa metalowe 
krzyże nagrobne z początku XX.
Farní kostel sv. Rodiny vystavěný v roce 1931–
1933, v průběhu války poškozen, rekonstruován  
v roce 1947, nebarokní, zděný, omítnutý. Jednolod-
ní s transeptem, presbytář uzavřen trojstěnnou, od 
západní části čtyřstěnnou čtyřpodlažní věží. Štíty 
transeptu o vlnité čáře se štěrbinovými slepými 
oky, rohy transeptu uzavřené sloupy. Okna a vstup 
uzavřeny půlkruhem. Nad presbytářem čtyřstěnná 
věž sanktusníku s lucernou. Kopule věže cibulovitá  
s lucernou a kopulkou s jehlou. Střecha sedlová 
krytá taškou. Moderní interiér. Kostelní hřbitov má 
regulérní uspořádání, v jihovýchodní částí dva oce-
lové náhrobní kříže z počátku 20. století.

Dworek zabytkowy z XIX w., odnowiony 
przez prywatnego właściciela.

Památkový dvůr z 19. století, restaurován so-
ukromým majitelem.

Wodzenie Niedźwiedzia – w ostatnią so-
botę karnawału obchodzi się tutaj rzadki zwy-
czaj obchodzenia miejscowości z symbolicz-
nym „tańczącym niedźwiedziem” (TANZBÄR). 
W tym dniu w całej wsi panuje szczególna at-
mosfera. Dorośli oczekują zapustników przed 
swoimi domami, dzieci gromadka biegną za 
korowodem przebierańców z orkiestrą. TAN-
ZBÄR ginie pod koniec parady, by podkreślić 
symbolikę końca karnawału i zabaw, a począ-
tek postu. Pozostaje jednak żywy mały niedź-
wiedź jako nadzieja na nowe czasy. W orszaku 
występują również postacie zwane „małpica-
mi”, które razem z kominiarzem smarują twarze 
sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec.

Vodění medvěda – v poslední sobotu maso-
pustu se zde pěstuje zřídka vyskytující tradice 
obcházení vesnice se symbolickým tančícím 
medvědem (TANZBÄR). Tohoto dne je v celé  
v celé vesnici citít zvláštní atmosféra. Dospělí 
očekávají masopustníky před svými domy, 
děti běží za průvodem s orchestrem. TANZBÄR 
umírá na konci slavnosti, aby zdůraznit sym-
boliku konce masopustu. Naživu však zůstává 
malý medvídek jako naděje na novou období. 
V průvodu se vyskytují postavy tzv. „małpice”, 
které spolu s kominíkem natírají obličeje sazemi, 
což symbolizuje blížící se Popeleční středu. 

W listopadzie świętuje się obchody św. Mar-
cina. Wieś przemierza grupa aktorów amatorów, 
która przy szerokiej widowni, wędrującej za 
grupą aktorów, odgrywa sceny z życia świętego. 
Całość kończy się biesiadą dla wszystkich, dzieci 
otrzymują słodkie rogale świętomarcińskie.

V listopadu se slaví svátek sv. Martina. Vesnicí 
prochází skupina herců-amatérů, která pro ši-
roké publikum přehrává scény ze života sv. Mar-
tina. Akce končí besedou pro všechny účastníky  
a děti dostávají svatomartinské rohlíky.

LEKARTÓW
Skwer z fontanną - miejsce wypoczynkowe 

dla mieszkańców i turystów, na skwerku altana 
– schronienie przed deszczem lub słońcem.

Parčík s fontánou – odpočinkové místo pro 
obyvatele a pro turisty, v parčíku altán – ochra-
na proti dešti a slunci. 

Krzyż pokutny tzw. cyrylik z XIII-XVI w., 
wykuty przez zwycięzcę w miejscu pojedyn-
ku za zabicie rywala. 
Morderca, oprócz 
wzniesienia krzyża, 
był również zobowią-
zany pokryć koszty 
pogrzebu i  przewodu 
sądowego. Winien rów- 
nież łożyć na utrzy-
manie rodziny zabite-
go. Był zobowiązany 
wobec Kościoła, np. 
musiał zakupić świece. 
Następnie powinien 
odbyć boso pieszą 
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40. Noc Świętojańska

36. Zielona Oaza
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Nepomucena

28. Obchody św. Marcina 31. Kaplica Chrystusa 
Króla

24. Uroczysko

A. Kościół św. Jana Chrzciciela

Sudice

Krajobraz gminy Pietrowice Wielkie

G. Kolumna Maryjna

27. Wodzenie niedźwiedzia 30. Krzyż pokutny 33. Kościół Świętej Trójcy

34. Majówka

37. Park
42. Kaplica św. Jana 
Nepomucena

43. Kościół św. Michała 
Archanioła

C. Kościół

12. Kościół pątniczy Św. Krzyża

11.Centrum Społeczno-Kulturalne

14. Arboretum

17. Procesja konna

15. Miejsce grillowe

19. Kiermasz bożonarodzeniowy

21. Dwór

20. Zamek

18. Eko Wystawa

3. Kościół Narodzenia 
NMP w Krowiarkach

7. Kościół św. Jana  
Chrzciciela w Makowie

25. Kościół Świętej 
Rodziny

8. Pietrowice Wielkie. 
Cmentarz fatimski

10. Kościół św. Wita,  
Modesta i Kresencji 
w Pietrowicach Wielkich 

Położona jest na południowo zachodnim 
krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i spe-
cyficzny klimat wynikają z jej położenia u wy-
lotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami 
a Sudetami. W podziale administracyjnym 
gmina należy do powiatu raciborskiego wo-
jewództwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 
68,07 km2 i zamieszkiwana jest przez 6700 
mieszkańców. Przeważającą część gminy sta-
nowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, 
pastwiska, lasy i tereny zielone. Do gminy 
Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Aman-
dów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, 
Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowi-
ce, Gródczanki, Pietrowice Wielkie. 

ZABYTKI GMINNE 
Bogactwem gminy Pietrowice Wielkie są 
cenne zabytki, dokumentujące przeszłość 
naszego regionu. Do najciekawszych nale-
żą: drewniany pątniczy Kościółek Św. Krzyża 
w Pietrowicach Wielkich zbudowany w roku 
1667, położony w odległości 2 km od ko-
ścioła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest 
pałac zamkowy w Krowiarkach wzniesiony  
w 1826 r. Wcześniej znajdował się w tym 
miejscu drewniany zamek z XVII w. Swoistą 
niepowtarzalność architektoniczną pre-
zentują także kościoły parafialne na terenie 
gminy. Obok budowli sakralnych, jakimi są 
kościoły naszych parafii, trudno nie wspo-
mnieć o  przepięknych kapliczkach modli-
tewnych zlokalizowanych najczęściej przy 
głównych drogach oraz krzyżach śródpol-
nych, które przypominają o historii tej ziemi. 

PRZYRODA GMINY 
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gmi-
ny Pietrowice Wielkie są malownicze, szcze-
gólnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe 
pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca 
zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i ale-
je drzew. Jednym z ciekawszych obiektów 
jest rozległy park przy zespole pałacowym 
w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazo-
wym z licznymi okazami starodrzewia oraz 
drzew egzotycznych. Omawiając tereny zie-
lone należy zatrzymać się na chwilę w doli-
nie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znaj-
duje się arboretum. Piękny zakątek stanowi 
dolina rzeki Troi położona wśród malowni-
czych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbo-
gacony jest obecnością rożnej wielkości 
stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody 
naszego terenu, jak i jego czystości i harmo-
nii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia 
na terenie gminy wielu bocianich gniazd. 

ŻYCIE SPOŁECZNE  
I KULTURALNE 

Życie kulturalne społeczeństwa 
gminy skupione jest wokół róż-
nych organizacji społecznych, 
którymi są m.in. Ochotnicze 
Straże Pożarne, Ludowe Kluby 
Sportowe, Koła Mniejszości Nie-
mieckiej, Koła Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich oraz Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Zrzeszenia Miłośników Drobne-
go Inwentarza i Związku Pszcze-

larzy. Kalendarz corocznych imprez kultural-
nych jest bardzo bogaty. Obfituje w  trady-
cyjne obchody święta plonów tzw. dożynki, 
organizowane w każdym sołectwie, kierma-
sze bożonarodzeniowe. W jednym z naszych 
sołectw przetrwała rzadko spotykana tradycja 
„Wodzenia niedźwiedzia” w ostatnim dniu 
karnawału i obchody święta Św. Marcina,  
w innym „Hubertus” z gonitwą „za lisem”, w ko-
lejnym „Noc Świętojańska”. Szczególną rangę 
w gminie zajmuje tradycyjna Wielkanocna 
Procesja Konna w Poniedziałek Wielkanocny, 
na którą zjeżdżają się jeźdźcy konni nie tylko 
z  najbliższych okolic, ale również ze stadnin  
z okolic Poznania i Warszawy. 
Od kilkunastu już lat organizowana jest Eko 
Wystawa, na której prezentowane są głównie 
nowoczesne systemy grzewcze.

CODZIENNOŚĆ 
Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskona-
łym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na 
ziemi” w którym można zakładać rodzinę, wy-
chowywać dzieci i prowadzić codzienne życie, 
na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta 
infrastruktura oświatowa. Nie brak również 
sieci bibliotek, świetlic wiejskich, Gminnego 
Centrum Informacji oraz Centrum Społeczno-
-Kulturalnego. 

GOSPODARKA 
Potencjałem gospodarczym gminy jest do-
brze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja 
większych i mniejszych firm. Wiele z nich może 
pochwalić się międzynarodową renomą. 

WYPOCZYNEK I REKREACJA 
Gmina dysponuje bogatym i  zróżnicowanym 
zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta 
wielu mieszkańców i przybywających do gminy 
gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji 
należy wspomnieć o  kompleksie boisk ORLIK, 
o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do 
piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych 
przy szkołach, kortach tenisowych, bezpiecz-
nych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych 
siłowniach dla dorosłych. Teren naszej gminy 
sprzyja organizacji wycieczek rowerowych.  
Piękne krajobrazy można podziwiać przemiesz-
czając się po bezpiecznych ścieżkach rowero-
wych, zatrzymując się w Zielonych Centrach 
wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi 
stadnina koni położona w Kornicach. Na piel-
grzymów odwiedzających pątniczy Kościółek 
Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spo-
kojnie spędzać czas przy ognisku lub w arbore-
tum z rzadkimi okazami drzew i krzewów. 

AMANDÓW
Zachowane pozostałości dawnego fol-

warku wraz z kolonią budynków mieszkalno-
-gospodarczych z pocz. XX w.

Pozůstatky bývalého poplužního dvoru s obyt-
ně-hospodářskou částí z počátku 20. století. 

Ciekawostka: najszersza ulica w gminie
Zajímavost: nejširší ulice v obci.

KROWIARKI
Kościół Narodze-

nia NMP w Krowiar-
kach – murowany 
z cegły i kamienia 
neoromański kościół 
z 1909 r.
Kostel Nejsvětější 
Panny Marie – cih-
lou a kameny zděný 
novorománský kostel  
z roku 1909.

Pałac Donnersmarcków. Zespół pałaco-
wo-parkowy, zał. XVII, przebud. XIX, od XVII 
w. własność kolejno Beesów, Strachwitzowie, 
Gaszyńscy i Donnersmarckowie. Po wojnie 
przejściowo Szkoła Aktywu Politycznego 
i Państwowy Dom Dziecka, od 1963 r. Szpital 
Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.
Pałac, zbudowano w XVII w. jako drewniany, 
przebudowany przez Ernesta Joachima Stra-
chwitza w 1826 r. i przez Mikołaja Strachwit-
za w latach 1852-87. W 1898 wzniesiono 
skrzydło secesyjne. Neorenesansowy i neo-
barokowy z secesyjnym skrzydłem, muro-
wany, w starszej części potynkowany. Starsza 
część piętrowa, nowa – dwupiętrowa. Część 
starsza na planie prostokąta, z ryzalitami (od 
frontu ryzalit wydatny, od parku - zamknięty 
trójbocznie) na osiach.
W narożnikach pd.-wsch. i pn.-zach. kwadra-
towe wieże z hełmami namiotowymi; w po-
zostałych narożnikach wieżyczki cylindryczne  
z hełmami stożkowymi. Ryzalit frontowy 
zwieńczony szczytem ze spływami i niszami, 
nad ryzalitem czworoboczna wieża z hełmem 

przechodzącym w ośmiobok, z dwiema latar-
niami (ob. w rusztowaniach). Wieże czworo-
boczne rozdzielone gzymsami konsolkowymi, 
w górnej cz. potrójne okna zamknięte półkoli-
ście. Dach cz. starszej mansardowy z facjatka-
mi, kryty eternitem. Hełm wież pobite łupkiem. 
Dach cz. nowszej mansardowy, z facjatkami, 
kryty blachą. Szczyty ze spływami, zwieńczone 
naczółkami o linii falistej. W wieży bogato de-
korowany wykusz z podwójnymi oknami prze-
dzielonymi kolumną; dach siodłowy, wybrzu-
szony, pokryty blachą w rybią łuskę; zwieńczo-
ny dekoracyjnym grzebieniem. Wewnątrz sale 
kompletnie zdewastowane i rozgrabione.
Wokół park przypałacowy 17,5 ha z drzewami 
sprowadzanymi z Anglii, mauzoleum rodowe, 
stajnia, wozownia – własność prywatna.
Donnersmarckův palác – palácově-parko-
vý komplex zal. v 17. století, přestavěný v 19. 
století, od 20. století ve vlastnictví Beesů,Stra-
chwitzů, Gaszyńských a Donnersmarcků. 
Po válce přechodně Škola politického aktivu  
a Státní dětský domov, od 1963 Rehabilitačně-
-ortopedická nemocnice.
Palác vystavěný v 17. století jako dřevěný, přesta-
věn Ernestem Joachimem Strachwitzem v roce 
1826 a Mikołajem Strachwitzem v letech 1852–
87, v roce 1898 vystavěno secesní křídlo. Neorene-
sanční a neobarokní se secesním křídlem, zděný, 
ve starší částí omítaný. Starší část patrová, nová – 
dvoupatrová. Starší část na obdélníkovém půdo-
rysu s rizality (od průčelí rizalit vydatný, od parku 
uzavřen trojhranně) na osách. V rohovníkách 
jih.-vých. a sev.-záp. Čtvercové věže se stanovou 
kopulí; v dalších rohách cylindrické věže s kuželo-
vou kopulí. Čelní rizalit zakončen štítem s výpusty 
a výklenky, nad rizalitem čtyřstěnná věž s kopulí 
přecházející v osmihran se dvěma lucernami  
(v lešení). Čtyřstěnné věže rozděleny konzolovými 
římsami, v horní části trojdílná okna uzavřená 
půlkruhovitě. Střecha starších částí mansardová 
krytá plechem. Štíty s výpusty zakončené štěty  
o vlnité čáře. 
Ve věži bohatě zdobený arkýř s dvojitými okny 
dělené sloupem; sedlová střecha, vydutá, kry-

tá plechem v rybí lusk zakončená dekoračním 
hřebenem. Uvnitř kompletně zdevastovaný  
a rozkradený. 
Okolo palácový park 17,5 ha se stromy, které 
byly dovezeny z Anglie, rodové mauzoleum, 
konírna, vozovna – soukromé vlastnictví. 

Stawy w Zielonym Centrum wsi – miej-
sce odpoczynku dla mieszkańców i turystów, 
ostoja ptactwa wodnego

Rybníky v Zeleném centru vesnice – místo 
pro odpočinek pro místní obyvatele a turisty, 
útočiště vodních ptáků.

Hubertus – impreza dla miłośników koni, 
z objazdem wsi i gonitwą „za lisem” w przy-
pałacowym parku.

Hubertus – akce pro milovníky koní s ob-
jížďkou kolem vesnice a honičkou „za liškou“ v 
parku kolem paláce.

MAKÓW
Kościół paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

usytuowany na wzniesieniu w centrum wsi, 
zbud. 1777-88 pod kierunkiem mistrza Fran-
ciszka Bolika z Raciborza, na miejscu poprzed-
niego z 1613 r., późnobarokowy, Mur., potyn-
kowany (tynk barwny kremowy z kanarkowym 
podkreśleniem), jednonawowy. Prezbiterium 
jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, z za-
krystią i przedsionkiem od pd. Nawa trójprzę-
słowa, ze ściętymi narożnikami przy tęczy. Od 
zach. czworoboczna wieża występująca przed 
lico fasady. Przy kościele znajduje się cmentarz 
o powierzchni około 0,4 ha, zachowały się tam  
kamienne krzyże 
nagrobne, z końca 
XIX w. oraz ka-
mienna figura św. 
Jana Nepomucena,  
z 1 połowy XIX w., 
której fundatorem 
był Tomasz Dzi-
mirski. Pomnik ku 
czci mieszkańców 
poległych w I i II 
wojnie światowej, 
u stóp wzgórza 
kościelnego.
Farní kostel sv. Jana Křtitele umístěný na vy-
výšenině v centru vesnice, vystavěný v letech 
1777–88 pod vedením mistra Franciszka Bolika  
z Ratiboře na místě dřívějšího kostela z roku 1613, 
pozdně barokní, zděný, omítnutý (omítka krémo-
vé barvy s kanárkovým zvýrazněním), jednolodní. 
Kněžiště jednoobloukové, uzavřené do půlkruhu 
se zákristií a předsíní od jižní strany. Loď trojoblo-
uková, se seříznutými rohovníky u oblouku. Od 
západní strany vychází čtyřstěnná věž před líc 

fasády. U kostele se nachází hřbitov o rozloze cca 
0,4 ha, kde se dochovaly hrobní kříže z konce 19. 
století a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého  
z 1. poloviny 19. století, jejímž zakladatelem byl To-
masz Dzimirski. U kostelního pahorku se nachází 
pomník k úctě padlým v 1. a 2. světové válce. 

PIETROWICE WIELKIE
Cmentarz fatimski – teren dawnego 

cmentarza, prawdopo-
dobnie żydowskiego, 
za kościołem parafial-
nym, posiadającym 
obecnie jedynie figurę 
Matki Boskiej i drew-
niany krzyż.
Fatimský hřbitov – 
území bývalého hřbito-
va, pravděpodobně ži-
dovského, nacházející 
se za farním kostelem, 
v dnešní době pouze 
se sochou Matky Boží  
a dřevěný kříž.

Stawy –miejsce hodowli ryb i ostoja 
ptactwa wodnego – własność prywatna.

Rybníky – místo chovu ryb a útočiště vodních 
ptáků.

Kościół św. Wita, Modesta i Kresencji  
w Pietrowicach – zbudowany w XVI w., a roz-
budowany w 1822 i 1935 r. Z pierwotnego ko-
ścioła gotyckiego za-
chowały się od zacho-
du trzy przęsła. Wieża 
wzniesiona w 1822 r. 
W  kościele są obra-
zy z drugiej połowy  
XVIII w. (m.in. obraz 
św. Mikołaja z 1827 r. 
– mal. Antoni Blasch), 
rzeźby barokowe oraz 
żeliwna płyta nagrob-
na z 1843 r.
W ołtarzu gł. w zwień-
czeniu rzeźby patro-
nów kościoła adoro-
wane przez aniołów. Antepedium z płaskorzeź-
bą Ostatniej Wieczerzy. Rzeźby Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Chrystusa Tronującego, Pieta. 
Na filarze bramy prowadzącej na plac kościelny 
figura św. Jana Nepomucena, polichromowana.
Farní kostel sv. Vita, Modesta a Krescence – 
vystavěn v 16. století a přestavěný v roce 1822  
a 1935. Z původního gotického kostela se zacho-
valy pouze 3 oblouky od západní strany. Věž byla 
postavena v roce 1822. V kostele se nacházejí 
malby z druhé poloviny 18. století (m.j. obraz  
s. Mikuláše z 1827 – mal. Antoni Blasch), barokní 
sochy a litinová náhrobní deska z roku 1843. 
U zakončení hlavního oltáře se nacházejí so-
chy patronů kostela adorované anděly. Ante-

pendium s basreliéfem Poslední večeře. Sochy 
Matky Boží s Dítětem, Krista na Trůně, Pieta. Na 
pilířích u vstupní brány na kostelní plac socha 
sv. Jana Nepomuckého, polychromována. 

Centrum Społeczno-Kulturalne – no-
woczesny budynek, wybudowany w miejscu 
dawnej słodowni, mieszczący bibliotekę, 
Izbę Tradycji oraz Gminne Centrum Informa-
cji, posiadający także taras widokowy pod 
bocianim gniazdem.

Společensko-kulturní centrum – moderní 
stavba, vystavěná na místě bývalé sladovny, je 
zde umístěna knihovna, Regionální komora a 
také Obecní informační centrum, má také vyh-
lídkovou věž s hnízdem čápů.

Kościół pątniczy p.w. św. Krzyża (parafia 
Pietrowice Wielkie), przy drodze do Gródcza-
nek. Od setek lat Św. Krzyż to znane na Śląsku 
miejsce pielgrzymkowe, za sprawą łaskami 
słynącego barokowego malowidła z początku 
XVIII w. ze sceną ukrzyżowania Jezusa, przed-
stawioną na tle zachmurzonej Jerozolimy. Wie-
lu wiernych doznało tu łask uzdrowienia, bądź 
dostąpiło odpustów zupełnych udzielanych  
z woli papieskiej. Zbudowany 1667 staraniem 
proboszcza Marcina Moslera, powiększony 
1743, remontowany 1965-66 o drewnianej 
konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte 
dwubocznie, z kwadratową zakrystią od pd. 
Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, po-
przedzona kruchtą z chórem muzycznym na 
piętrze. Od wsch. i pn. korpus otoczony sobo-
tami wspartymi na słupach. Wewnątrz w pre-
zbiterium pozorne sklepienie, w nawie strop 
płaski. W tęczy belka z napisami w jęz. niemiec-
kim, morawskim i polskim, datą przebudowy 
1743 oraz kartuszem. Napisy na belce (i ponad 
nią) odnoszą się do odpustów zupełnych wy-
jednanych przez O. Anzelma Kotterbę u  pa-
pieża Piusa VI w 1783 r. na dzień Znalezienia  
i Podwyższenia Krzyża Św. Okienka i wejście 
zamknięte odcinkowo, drzwi do kruchty 
przesuwane. Przy narożniku pd.-zach. przy-
budówka ze schodami na chór. Przy niej 
zewnętrzna ambona, parapet i baldachim  
pobite gontem.
Od południa nowsze zadaszenie nad oł-
tarzem polowym, z obrazem Ecce Homo. 

Ściany pobite gontem. Dachy siodłowe, 
pobite gontem. Nad nawą ośmioboczna 
wieżyczka sygnaturki, z latarnią i hełmem 
baniastym pobitym blachą, zwieńczona  
krzyżem papieskim.
Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice 
Wielkie) u cesty do Gródczanek. Po mnoho sta-
letí je sv. Kříž známým poutním místem ve Slez-
sku, a to díkymílosti proslulou barokní malbou 
z počátku 18. století s představující ukřižování 
Ježíše v pozadí zamračeného Jeruzaléma. Ko-
stel byl vystavěn v roce 1667 díky kněží Marci-
novi Moslerovi, přestavěn roku 1743, rekonstru-
ován 1965–66 dřevěnou pokleslou konstrukcí. 
Presbytář uzavřen dvoustěnnou čtvercovou 
zákristií od jižní strany. Loď na čtvercovém 
půdorysu, před ní kruchta s pěveckým sborem. 
Uvnitř presbytářů pseudo-klenbou, v lodi rovný 
strop. V obloucích hranol s nápisy v němčině, 
moravštině a polštině, s datem přestavky 1743 
a kartuši. Nápisy na hranolu a nad ním se týka-
jí plnomocných odpustků opatřených Otcem 
Anzelmem Kotterbou u papeže Pia VI. v roce 
1783 na den Nalezení a Zvýšení sv. Kříže. Okén-
ka a vstup uzavřeny úsečně, dveře do kruchty 
pohyblivé. Urohů jih.-záp. přístavba se schody 
na chór. U přístavby vnější kazatelna, parapet 
a baldachýnem krytý šindeli. 
Od jižní strany nové zastřešení nad polním ol-
tářem s obrazem Ecco Homo. Stěny kryté šin-
deli. Nad lodí osmistěnná věž se sanktusníkem, 
s lucernou a kupolovitou střechou krytou ple-
chem, ukončená papežským křížem.

W 1899 r. tuż przy kościołku św. Krzyża 
wzniesiono neogotycką kapliczkę, w której 
znajduje się cudowne źródełko, mające we-
dług podań właściwości lecznicze.

V roce 1899 u kostelíka sv. Kříže vystavěna neo-
gotická kaple, ve které se nachází zázračný 
pramínek, dle legendy má léčivé vlastnosti.

Arboretum – mieszczący się nieopodal 
kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licz-
nymi, różnorodnymi gatunkami krzewów  
i drzew oraz miejscem do wypoczynku.
Arboretum - zelený kopeček kousek od kostela 
s různými druhy stromů a keřů a také s odpo-
činkovým místem.

GRÓDCZANKI
Dwór – budynek barokowo-klasycystycz-

ny, wzniesiony w 1800 r., na rzucie prostokąta 
z niewielką przybudówką na osi frontu oraz 
nowszym szczytem przy elewacji bocznej od 
północnego zachodu. Układ pomieszczeń 
dwutraktowy, przekształcony w 1963 r. Ele-
wacja frontowa pięcioosiowa, przybudówka 
sięgająca piątego piętra, pokryta skromną de-
koracją stiukową o motywach festonowych. 
W niektórych oknach przyziemia stare kraty. 
Wysoki dach mansardowy z powiekami, kryty 
łupkiem. Zespół dworski zbudowany na nie-
wielkim wzniesieniu, przed dworem brama 
z dwiema oficynami, w pobliżu pozostałość 
zdewastowanego parku. Własność prywatna.

Dvor – barokně-klasicistní budova vystavěná 
v roce 1800 na obdélníkovém uspořádání s ma-
lou přístavbou na vertikální ose a novějším 
vrcholem u boční elevace na severo-západní 
straně. Dvoutraktové uspořádaní místností 
přestavěné v roce 1963. Vertikální elevace pětio-
sá, přístavba dosahující pátého patra je krytá 
dekorativní štukaturou s festonovými motivy. 
V  některých oknech přízemí staré mříže. Vyso-
ká mansardová střecha krytá jílovcem. Dvorní 
komplex byl vystavěn na malé vyvýšenině, před 
budovou brána se dvěma postranními křídly,  
vedle pozůstatky zdevastovaného parku. 

SAMBOROWICE
Wąwóz św. Anny – półkilometrowy 

zielony wąwóz porośnięty tysiącem roślin  
z drewnianą altanką pośrodku, zwany przez 
mieszkańców Holwegiem.
Rokle sv. Anny - 500 metrová rokle porostlá 
tisícem rostlin s dřeveným altánem uprostřed. 
Místními pojmenované jako „Holweg“.

Kapliczka św. Anny – niewielka kaplicz-
ka z 1770 roku, według legendy zbudowa-
na w formie pokuty za hulaszczy tryb życia 
właściciela samborowickich ziem. U wylotu 
wąwozu św. Anny.

Kaple sv. Anny – malá kaple z roku 1770, dle 
legendy vystavěná majitelem samborowic-
kých zemí jako pokání za „bezstarostný“ život. 
U výstupu Rokli sv. Anny.

Uroczysko - zaciszne miejsce ze ścież-
ką zdrowia oraz miejscami do wypoczynku 
wśród zieleni.

Uroczysko - zátiší se stezkou zdraví a odpo-
činkovými místy v zeleném prostředí.

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny, 
zbud. 1931-33, w czasie wojny uszkodzony, 
odbudowany w 1947, neobarokowy, muro-
wany, otynkowany. Jednonawowy z transep-
tem, prezbiterium zamknięte trójbocznie, od 
zach. czworoboczna, czterokondygnacyjna 
wieża. Szczyty transeptu o linii falistej, z blen-
dami szczelinowymi, narożniki transeptu 

pielgrzymkę do świętego miejsca. Wystawienie 
krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyż był 
jej wyrazem zadośćuczynienia. Stawiano go ku 
pamięci, uwadze i przestrodze potomnych. Miał 
również skłaniać przechodnich do modlitwy za 
dusze: zabójcy i ofiary. Przy krzyżu następowało 
pojednanie zabójcy z rodziną ofiary.
Kajícnický kříž tzv. cyrilik ze 13–14. st. vytesaný 
vítězem na místě, kde porazil protivníka. Vrah 
měl kromě postavení kříže povinnost uhradit 
náklady na pohřbení protivníka a na soudní 
řízení. Byl také zodpovědný za zajištění rodiny 
protivníka. Byl rovněž zavázán církvi, musel např. 
koupit svíce. Následně měl naboso putovat na 
nějaké svaté místo. Kříž byl postaven na připo-
mínku a na výstrahu ostatním. Měl také nabádat 
kolemjdoucí k modlitbě za duše: vraha a oběti.  
U kříže docházelo ke smíru vraha s rodinou oběti. 

Kaplica pw. Chrystusa Króla, z 1820 roku, od-
nowiona w 1860 roku. Wewnątrz barokowa rzeź-
ba św. Jana Chrzciciela  
z połowy XVIII w. Wpi-
sana do Rejestru Zabyt-
ków woj. śląskiego.
Kaple sv. Krista Krále 
z 1820 roku, rekon-
struovaná v roce 1860. 
Uvnitř barokní socha 
sv. Jana Křtitele z polo-
viny 18. století. Zapsaná 
do Rejstříku památek 
Slezského vévodství.

CYPRZANÓW
Skwer z miejscem wypoczynkowym – dla 

mieszkańców i turystów.

Parčík s odpočinkovým místem – pro místní  
a turisty.

Początki miejscowości zwanej Janowice, 
potwierdzone po raz pierwszy w 1339 r., naj-
prawdopodobniej istniał już wtedy kościół - 
o którym mowa w 1376 r. i w wykazie święto-
pietrza z 1447 r. - pw. św. Marcina i pozosta-
jący pod patronatem kolegiaty w Raciborzu. 
Obecny kościół Trójcy Świętej zbudowany  
w latach 1856-68 w stylu neogotyckim, po 
pożarze poprzedniego w 1861 r.
Počátky vesnice Jano-
wice jsou doloženy po-
prvé v roce 1339, pra-
vděpodobné už v této 
době zde stál kostel 
sv. Martina, o kterém 
je poprvé zmíněno 
v roce 1376 a který 
se také nacházel na 
seznamu Svatopetře-
žského haleře z roku 
1447. Kostel zůstal 
pod patronátem cír-
kve ve městě Ratiboř. 

Současný kostel Svaté Trojice vystavěný v letech 
1856–1868 v neogotickém stylu po vyhoření 
předchozího v roce 1861.

Majówka – święto 
na powitanie maja, 
obchodzone 1 maja. 
Atrakcją jest stawianie 
drzewka majowego: 
długi na kilka metrów 
pal, ozdobiony pięk-
nym wieńcem z kwia-
tów, stawiany jest siłą 
mięśni przed budyn-
kiem OSP przez miej-
scowych mężczyzn.
Majówka – svátek na 
přivítání měsíce květ-
na, slavený 1. května. Atrakcí je stavění májo-
vého stromu: několikametrový kůl ozdobený 
krásným věncem z květin, stavěný rukou míst-
ních mužů před zástavbou SDH.

KORNICE
Skatepark – miejsce ćwiczeń, pole do 

popisu dla miłośników deskorolki, łyżworo-
lek, rowerów wyczynowych BMX.

Skatepark – místo pro cvičení a prostor pro 
exhibice milovníků skateboardu, kolečkových 
bruslí, extrémních kol BMX.

Zielona Oaza – miejsce spotkań mło-
dzieży, przygotowane miejsca pod ogniska, 
zadaszenie chroniące przed deszczem i pa-
lącym słońcem. Tutaj odbywają się obchody 
Nocy Świętojańskiej.

Zelená oáza – místo pro sdružování mláde-
že upravené pro posezení u ohně, zastřešené, 
chránící před deštěm a pálivým sluncem. Zde 
se konají Svatojánské 
slavnosti. 

Park – ścieżki dla 
turystów pieszych, ro- 
werzystów, Nordic Wal-
king. Niepowtarzalna 
atmosfera w blasku 
świateł latarni.
Park – stezky pro pěší 
turisty, cyklisty, Nordic 
Walking. Neopakova-
telná atmosféra v záři 
světel luceren.

Kaplica św. Jana 
Nepomucena – rozbu-
dowana w 2011 r., na 
ścianie frontowej infor-
macja o pochodzeniu 
św. Jana Sarkandra.
Kaple sv. Jana Nepomu- 
ckého – rozestavěná v roce  
2011, na čelní zdi se na-
cházejí informace o půvo-
du sv. Jana Sarkandra.

Stadnina koni – własność prywatna.
Hřebčinec – soukromé vlastnictví.

Noc Świętojańska – w najkrótszą noc  
w roku (22 czerwca) w zielonym amfiteatrze przy 
Skateparku odbywają się obrzędy świętojańskie 
oraz recital muzyczny, pokazy tańca i ognia.

Svatojánské slavnosti – během nejkratší noci 
v roce (22. června) se v zeleném amfiteátru  
u Skateparku konají slavnosti Svatojánské noci, 
hudební recitál a také ukázky tance a ohně.

Las mieszany zwany „Pulów”. Do lasu 
prowadzi zabytkowa aleja dębów, łączą-

ca niegdyś 
zamek (dziś 
nieistniejący) 
do folwarku 
w lesie.
Smíšený les, tzv. 
„Pulów”. K lesu 
vede památná 
alej dubů, která 
kdysi spojovala 
dnes už ne-
existující hrad 
a statek.

ŻERDZINY
Kapliczka zbudo-

wana w 1868 r. została 
poświęcona św. Jano-
wi Nepomucenowi. 
Dawniej służyła miesz-
kańcom wioski do od-
prawiania nabożeństw. 
Została też wyposażo-
na w  sygnaturkę, którą 
dzwoniono na Anioł 
Pański.

Kaplička vystavěná v roce 1868 byla zasvěcená 
sv. Janu Nepomuckému. Dříve byla určená k vy-
konávání bohoslužeb. Zůstala vybavená sanktu-
sníkem, ve kterém se vyzvánělo Anděl Páně.

PAWŁÓW
Kościół paraf. p.w. św. Michała Archanioła,  

zbud. 1907-08 na miejscu drewnianego ko-
ścioła Matki Bożej przeniesionego z Raciborza 
1727. Neogotycki, murowany, lico ceglane  
z tynkowymi blendami, jednonawowy z tran-
septem. W kościele: prezbiterium jednoprzęsło-
we, zamknięte trójbocznie, z zakrystią od strony 
południowej nawa trójprzęsłowa. Od zachodu 
czworoboczna, wysmukła wieża. Narożniki 
wzmocnione uskokowymi szkarpami. Okna 
szczelinowe, szczyty w transepcie z tynkowymi 
blendami (blendy również w ścianach wieży). 
Nad nawą czworoboczna wieżyczka sygnatur-
ki z wysmukłym hełmem piramidalnym. Portal 
ostrołukowy, uskokowy. Nad wejściem nisza  
z rzeźbą św. Michała.
Farní kostel sv. Michala 
Anděle vystavěný v  le-
tech 1907–1908 namísto 
dřevěného kostela Matky 
Boží přenesený z města 
Racibórz roku 1727. Neo-
gotický, zděný, cihlový 
líc s omítnutými slepými 
oky, jednolodní s transep-
tem. V kostele: jednopol-
ní presbytář uzavřený 
trojstěnně, se zákristií od 
jižní strany, trojloď. Od západu čtyřstěnná štíhlá 
věž. Rohy zpevněné lomenými opěrnými pilíři. 
Štěrbinová okna, štíty v transeptu s omítnutými 
slepými oky (slepá oka rovněž ve zdích věže). Nad 
lodí čtyřstěnná věž se sanktusníkem se štíhlou 
pyramidální kopulí. Portál špičatý, lomený. Nad 
vstupem výklenek se sochou sv. Michala.

SUDICE (CZ)
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – Chlu-
bą gminy Sudice jest wielka, pseudogotycka, 
trzynawowa, przecięta transeptem świąty-
nia. Budowa nowego kościoła z czerwonej 
cegły oraz kamienia a także budowa plebani 
przebiegała w latach 1903-1906.

Kostel sv. Jana Křtitele – Chloubou obce Su-
dice je velký, pseudogotický, trojlodní kostel 
s příčnou lodí. Výstavba nového kostela z če-
rvené cihly a kamene a také výstavba farností 
proběhla v letech 1903-1906.

Urząd Gminy - niegdyś mury rzymsko-
katolickiej plebanii a od roku 1975 siedziba 
Urzędu Gminy, której remont przebiegał 
w latach 2011-2013.
Obecní úřad – Bývalá budova římskokato-
lické farnosti od roku 1975 Obecní úřad je 

Miejsce grillowe - placyk w pobliżu kościół-
ka św. Krzyża z miejscem do rozpalenia grilla, 
ogniska, a także drewnianymi stołami i ławami.
Místo na grilování – prostor v okolí kostela sv. 
Kříže s místem na zapálení grilu nebo ohniště  
a také s dřevěnými stoly a lavicemi.

Budynek dworca PKP – otwarty w 1855 r.  
Przewozy pasażerskie zawieszono w kwiet-
niu 2000 r. Niewielki ruch towarowy odbywa 
się nadal. Przy stacji znajduje się mijanka 
ponieważ linia Racibórz-Głubczyce jest linią 
jednotorową, dwukierunkową.
Zástavba nádraží PKP – otevřená v roce 
1855. Osobní doprava přerušena v roce 2000. 
Malý obchodní pohyb je dodnes. U nádraží se 
nachází výhybka, protože úsek je jednokolejný, 
obousměrný.

Tradycyjna Wielkanocna Procesja Kon-
na w Poniedziałek Wielkanocny, na którą zjeż-
dżają się jeźdźcy nie tylko z najbliższych oko-
lic, ale również ze stadnin z okolic Poznania 
i Warszawy. Ma ona charakter unikatowej tra-
dycji, mającej korzenie w głębokiej historii na-
szych przodków. W Poniedziałek Wielkanocny 
błagalna procesja konna zmierza przez pola 
do zabytkowego kościoła Św. Krzyża, skąd po 
nabożeństwie odbywa się tradycyjny objazd 
pół. Całość obrzędu kończy się wyścigiem 
konnym oraz festynem, na którym odbywają 
się zawody w skokach przez przeszkody, jak 
i pokaz ujeżdżania koni. 

Tradice Velikonočních procesí na koních 
o Velikonočním pondělí, sjíždějí se nejen místní 
jezdci, ale také jezdci z okolí Warszawy a Pozna-
nie. Akce má ráz unikátní tradice, která je hlu-
boce zakořeněná v tradici naších předků. O Ve-
likonočním pondělí putuje prosebné procesí na 
koních mezi poli do památkového kostelíka sv. 
Kříže, odkud se po bohoslužbě koná tradiční ob-
jíždění polí. Celá akce končí honičkou a zahrad-
ní slavností, kde se konají závody ve skocích přes 
překážky a ukázky výcviku koně. 

Eko Wystawa - od 2000 r. organizowana 
jest Eko Wystawa, na której prezentowane są 
głównie nowoczesne systemy grzewcze. Im-
preza skupia większość producentów branży 
grzewczej i budowlanej z terenu Polski oraz 
reprezentantów Czech i Niemiec. Całość im-
prezy ma charakter pikniku rodzinnego.

Eko Wystawa - 
od 2000 jsou po-
řádány Eko trhy, 
na kterých se pre-
zentuje nejnovější 
tepelná technika. 
Akci zastřešuje 
většina výrobců 
tepelné techniky 
a stavebnin z Pol-
ska a také z Čech 
a Německa. Celá 
akce má charak-
ter rodinného 
pikniku. 

Kiermasz bożonarodzeniowy – w każdą 
pierwszą niedzielę grudnia na hali wysta-
wienniczej Centrum Społeczno-Kulturalne-
go w Pietrowicach Wielkich odbywa się kier-
masz oferujący świąteczne dekoracje, potra-
wy, wypieki. Całości towarzyszy świąteczna 
oprawa muzyczna i artystyczna.

Vánoční trhy – každou první neděli v prosin-
ce se ve výstavní hale Společensko-kulturního 
centra v Pietrowicach Wielkich konají trhy  
s vánočními dekoracemi, pokrmy, cukrovím. 
Celek zpestřuje hudební a umělecký rámec. 

Zamek – wybudowany w 1822 r. jako 
zamek przez ówczesnego właściciela dóbr 
rycerskich Ludwika Bennecke. W 1879 r. wieś 
kupiła zamek z przeznaczeniem na szkołę 
i  dobudowała jedną kondygnację. Budynek 
zniszczony w  marcu 1945 r., odbudowany 
w 1947 r. i przeznaczony na szkołę. Od 1973 r.  
siedziba władz samorządowych.
Hrad – vystavěný v roce 1822 jako hrad teh-
dejšího majitele rytířských majetku Ludwika 
Bennecke. V roce 1879 vesnice hrad koupila 
se záměrem přestavby na školu a bylo při-
stavěno jedno podlaží. Stavba byla zničena  
v březnu roku 1945, rekonstruována v roce 
1947 a ustanovena školou. Od roku 1973 sídlem  
lokální vlády. 

dnes po rekonstrukci, která proběhla v letech  
201-2013.

Ewangelicki i prawosławny kościół - 
wybudowany w 1909 roku jako ewangelicka 
kaplica pogrzebowa, 
po II wojnie światowej 
przeszła w ręce prawo-
sławnych jako Kościół 
św. Wacława, dziś jest 
kościołem ewangelic-
kim i prawosławnym.
Evangelický a pravo-
slavný kostel – posta-
ven v roce 1909 jako 
Evangelická pohřbívací 
kaple, po druhé světo-
vé válce připadla pra-
voslavným jako kostel svatého Václava, dnes 
kostel evangelický i pravoslavný.

Pomnik Wyzwolenia (czołg) - w 1980 
roku w północno-wschodniej części gminy 
został wybudowany Pomnik Wyzwolenia 
a na nim umieszczona czołg T 34, przy któ-
rym corocznie spotykały się osoby upamięt-
niające walki w czasie II wojny światowej.

Památník osvobození tank – V roce 1980 pak 
byl vybudován na severovýchodním kraji obce 
Památník osvobození a na něm umístěn tank 
T 34 u nějž se každoročně setkávali pamětníci 
bojů II. Světové války.

Pomnik Czechosłowackich Czołgistów 
- wybudowany w 1960 r. w miejscu, gdzie  
I czechosłowacka niezależna brygada czołgi-
stów przekroczyła granicę czechosłowackiego 
państwa.
Památník československých tankistů – po-
staven v roce 1960 v místech kde 1. českoslo-
venská samostatná tanková brigáda překročila 
československou státní hranice.

Samolot - W 1965 roku w Sudzicach zain-
stalowano samolot Szturmownik jako pamiąt-
kę tego, iż w walkach w tzw. operacji ostraw-
skiej brała udział I mieszana czechosłowacka 

dywizja lotnicza. W roku 1999 władze gminy 
wymieniły samolot Szturmownik i zastąpiły 
go samolotem Delfin.
Letadlo - V roce 1965 bylo v Sudicích instalováno 
letadlo Šturmovnik, jako připomínka toho, že bojů 
v ostravské operaci se účastnila i 1.československá 
letecká smíšená divize. V roce 1999 bylo toto leta-
dlo vedením obce vyměněno za letadlo Delfín.

Kolumna Maryjna na rynku - w miejscu, 
gdzie mieścił się kiedyś zajazd Arenda, stała 
również Kolumna Maryjna (więcej w fotodoku-
mentacji z kroniki gminnej), która w czasie walk 
wojennych została w całości zniszczona. Po woj-
nie, dzięki wsparciu mieszkańców, kawałek dalej 
postawiono żelazną kolumnę z rzeźbą Panny 
Marii. W roku 2009 żelazny słup zastąpiono gra-
nitowym, a porcelanowa rzeźba Panny Marii zo-
stała zamieniona na rzeźbę z brązu.
Mariánský sloup na Náměstí, 
kde stával zájezdní hostinec 
zvaný Arenda, stál i mariánský 
sloup (viz fotodokumentace 
z kroniky obce), který byl vále-
čnými událostmi zcela zničen. 
Po válce byl ze sbírek občanů  
o kousek dále postaven železný 
sloup se sochou Panny Marie 
a stávající železný sloup byl  
v roce 2009 nahrazen žulovým 
sloupem a stávající porceláno-
vá socha Panny Marie byla 
nahrazena sochou z bronzu.

Pomnik upamiętniający niemieckich żoł-
nierzy poległych w czasie I i II wojny świato-
wej - w czasie I i II wojny światowej Sudzice były 
gminą niemiecką (więcej historia Hluczyńska), 
dlatego też w Sudzicach znajduje się pomnik 
upamiętniający poległych żołnierzy niemiec-
kich w czasie I i II wojny światowej. Po roku 1990 
zostały odnowione napisy poległych w czasie  
I wojny światowej a także dodano nazwiska po-
ległych w czasie II wojny światowej.
Památník padlých německých vojáků z I.  
a II. Světové války Jelikož byly Sudice v době I. i II. 
Světové války německou obcí (viz. historie Hlučín-
ska) je v Sudicích Památník padlým německým 
vojákům z I. Světové války. Po roce 1990 byly 
obnoveny nápisy padlých z I. Světové války a do-
dány jména padlých z II. Světové války. 

Szkoła podstawowa - w 1974 roku została 
otwarta w Sudzicach szkoła podstawowa, która 
nosiła nazwę ZDŠ 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR czyli Dziewięcioletnia 
Szkoła Podstawowa I. Niezależnej Czechosłowac-
kiej Brygady Czołgowej w ZSRR.

Základní škola V roce 1974 byla v Sudicích otevře-
ná Základní škola, která nesla jméno ZDŠ 1. česko-
slovenské samostatné tankové brigády v SSSR. 

Boisko – miejsce treningowe sudzickiej jed-
nostki klubu sportowego „Sokół“. Z boiska korzy-
sta także szkoła podstawowa.
Hřiště. Zde hraje své zápasy TJ Sokol Sudice a 
využívá jej také ZŠ Sudice.

Sudice je obec na hranici s Polskem v okre-
se Opava v Moravskoslezském kraji. Leží  
v typické zemědělské krajině ve vzdálenosti  
16 kilometrů od Opavy a 25 kilometrů od 
Ostravy. První zmínka o Sudicích pochází  
z roku 1327. V tomto roce opavský kníže Mi-
kuláš prodal Sudice dominikánskému klášte-
ru v Ratiboři, ale už v roce 1330 se Sudice 
vrátily do českého vlastnictví. V Sudicích je 
pozoruhodný Kostel sv. Jana Křtitele, který je 
od roku 1990 prohlášen za kulturní památku. 
Za pozornost stojí také Pomník Českosloven-
ských tankistů a Pomník padlým německým 
vojákům v 1. světové válce. V roce 1994 byl 

otevřen hraniční přechod do Polska, který 
fungoval do doby vstupu Polska do Evrop-
ské unie.

ujęte kolumienkami.  
Okna i wejście zam- 
knięte półkoliście. Nad  
prezbiterium czwo-
roboczna wieżyczka 
sygnaturki, z  latarnią. 
Hełm wieży cebulasty 
(spłaszczony), z latar-
nią i  kopułką z iglicą. 
Dach dwuspadowy, 
kryty dachówką. Wy-
strój współczesny. 
Cmentarz przyko-
ścielny ma układ 
regularny, w części pd.-wsch. dwa metalowe 
krzyże nagrobne z początku XX.
Farní kostel sv. Rodiny vystavěný v roce 1931–
1933, v průběhu války poškozen, rekonstruován  
v roce 1947, nebarokní, zděný, omítnutý. Jednolod-
ní s transeptem, presbytář uzavřen trojstěnnou, od 
západní části čtyřstěnnou čtyřpodlažní věží. Štíty 
transeptu o vlnité čáře se štěrbinovými slepými 
oky, rohy transeptu uzavřené sloupy. Okna a vstup 
uzavřeny půlkruhem. Nad presbytářem čtyřstěnná 
věž sanktusníku s lucernou. Kopule věže cibulovitá  
s lucernou a kopulkou s jehlou. Střecha sedlová 
krytá taškou. Moderní interiér. Kostelní hřbitov má 
regulérní uspořádání, v jihovýchodní částí dva oce-
lové náhrobní kříže z počátku 20. století.

Dworek zabytkowy z XIX w., odnowiony 
przez prywatnego właściciela.

Památkový dvůr z 19. století, restaurován so-
ukromým majitelem.

Wodzenie Niedźwiedzia – w ostatnią so-
botę karnawału obchodzi się tutaj rzadki zwy-
czaj obchodzenia miejscowości z symbolicz-
nym „tańczącym niedźwiedziem” (TANZBÄR). 
W tym dniu w całej wsi panuje szczególna at-
mosfera. Dorośli oczekują zapustników przed 
swoimi domami, dzieci gromadka biegną za 
korowodem przebierańców z orkiestrą. TAN-
ZBÄR ginie pod koniec parady, by podkreślić 
symbolikę końca karnawału i zabaw, a począ-
tek postu. Pozostaje jednak żywy mały niedź-
wiedź jako nadzieja na nowe czasy. W orszaku 
występują również postacie zwane „małpica-
mi”, które razem z kominiarzem smarują twarze 
sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec.

Vodění medvěda – v poslední sobotu maso-
pustu se zde pěstuje zřídka vyskytující tradice 
obcházení vesnice se symbolickým tančícím 
medvědem (TANZBÄR). Tohoto dne je v celé  
v celé vesnici citít zvláštní atmosféra. Dospělí 
očekávají masopustníky před svými domy, 
děti běží za průvodem s orchestrem. TANZBÄR 
umírá na konci slavnosti, aby zdůraznit sym-
boliku konce masopustu. Naživu však zůstává 
malý medvídek jako naděje na novou období. 
V průvodu se vyskytují postavy tzv. „małpice”, 
které spolu s kominíkem natírají obličeje sazemi, 
což symbolizuje blížící se Popeleční středu. 

W listopadzie świętuje się obchody św. Mar-
cina. Wieś przemierza grupa aktorów amatorów, 
która przy szerokiej widowni, wędrującej za 
grupą aktorów, odgrywa sceny z życia świętego. 
Całość kończy się biesiadą dla wszystkich, dzieci 
otrzymują słodkie rogale świętomarcińskie.

V listopadu se slaví svátek sv. Martina. Vesnicí 
prochází skupina herců-amatérů, která pro ši-
roké publikum přehrává scény ze života sv. Mar-
tina. Akce končí besedou pro všechny účastníky  
a děti dostávají svatomartinské rohlíky.

LEKARTÓW
Skwer z fontanną - miejsce wypoczynkowe 

dla mieszkańców i turystów, na skwerku altana 
– schronienie przed deszczem lub słońcem.

Parčík s fontánou – odpočinkové místo pro 
obyvatele a pro turisty, v parčíku altán – ochra-
na proti dešti a slunci. 

Krzyż pokutny tzw. cyrylik z XIII-XVI w., 
wykuty przez zwycięzcę w miejscu pojedyn-
ku za zabicie rywala. 
Morderca, oprócz 
wzniesienia krzyża, 
był również zobowią-
zany pokryć koszty 
pogrzebu i  przewodu 
sądowego. Winien rów- 
nież łożyć na utrzy-
manie rodziny zabite-
go. Był zobowiązany 
wobec Kościoła, np. 
musiał zakupić świece. 
Następnie powinien 
odbyć boso pieszą 
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5. Krowiarki. Stawy w Zielonym Centrum wsi 

13. Neogotycka kapliczka w Pietrowicach Wielkich

41. Kornice. Las zwany „Pulów”
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I. Szkoła Podstawowa

40. Noc Świętojańska

36. Zielona Oaza

38. Kaplica św. Jana 
Nepomucena

28. Obchody św. Marcina 31. Kaplica Chrystusa 
Króla

24. Uroczysko

A. Kościół św. Jana Chrzciciela

Sudice

Krajobraz gminy Pietrowice Wielkie
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34. Majówka

37. Park
42. Kaplica św. Jana 
Nepomucena

43. Kościół św. Michała 
Archanioła

C. Kościół

12. Kościół pątniczy Św. Krzyża

11.Centrum Społeczno-Kulturalne
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17. Procesja konna

15. Miejsce grillowe

19. Kiermasz bożonarodzeniowy
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18. Eko Wystawa

3. Kościół Narodzenia 
NMP w Krowiarkach

7. Kościół św. Jana  
Chrzciciela w Makowie

25. Kościół Świętej 
Rodziny

8. Pietrowice Wielkie. 
Cmentarz fatimski

10. Kościół św. Wita,  
Modesta i Kresencji 
w Pietrowicach Wielkich 

Położona jest na południowo zachodnim 
krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i spe-
cyficzny klimat wynikają z jej położenia u wy-
lotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami 
a Sudetami. W podziale administracyjnym 
gmina należy do powiatu raciborskiego wo-
jewództwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 
68,07 km2 i zamieszkiwana jest przez 6700 
mieszkańców. Przeważającą część gminy sta-
nowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, 
pastwiska, lasy i tereny zielone. Do gminy 
Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Aman-
dów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, 
Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowi-
ce, Gródczanki, Pietrowice Wielkie. 

ZABYTKI GMINNE 
Bogactwem gminy Pietrowice Wielkie są 
cenne zabytki, dokumentujące przeszłość 
naszego regionu. Do najciekawszych nale-
żą: drewniany pątniczy Kościółek Św. Krzyża 
w Pietrowicach Wielkich zbudowany w roku 
1667, położony w odległości 2 km od ko-
ścioła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest 
pałac zamkowy w Krowiarkach wzniesiony  
w 1826 r. Wcześniej znajdował się w tym 
miejscu drewniany zamek z XVII w. Swoistą 
niepowtarzalność architektoniczną pre-
zentują także kościoły parafialne na terenie 
gminy. Obok budowli sakralnych, jakimi są 
kościoły naszych parafii, trudno nie wspo-
mnieć o  przepięknych kapliczkach modli-
tewnych zlokalizowanych najczęściej przy 
głównych drogach oraz krzyżach śródpol-
nych, które przypominają o historii tej ziemi. 

PRZYRODA GMINY 
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gmi-
ny Pietrowice Wielkie są malownicze, szcze-
gólnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe 
pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca 
zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i ale-
je drzew. Jednym z ciekawszych obiektów 
jest rozległy park przy zespole pałacowym 
w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazo-
wym z licznymi okazami starodrzewia oraz 
drzew egzotycznych. Omawiając tereny zie-
lone należy zatrzymać się na chwilę w doli-
nie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znaj-
duje się arboretum. Piękny zakątek stanowi 
dolina rzeki Troi położona wśród malowni-
czych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbo-
gacony jest obecnością rożnej wielkości 
stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody 
naszego terenu, jak i jego czystości i harmo-
nii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia 
na terenie gminy wielu bocianich gniazd. 

ŻYCIE SPOŁECZNE  
I KULTURALNE 

Życie kulturalne społeczeństwa 
gminy skupione jest wokół róż-
nych organizacji społecznych, 
którymi są m.in. Ochotnicze 
Straże Pożarne, Ludowe Kluby 
Sportowe, Koła Mniejszości Nie-
mieckiej, Koła Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich oraz Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Zrzeszenia Miłośników Drobne-
go Inwentarza i Związku Pszcze-

larzy. Kalendarz corocznych imprez kultural-
nych jest bardzo bogaty. Obfituje w  trady-
cyjne obchody święta plonów tzw. dożynki, 
organizowane w każdym sołectwie, kierma-
sze bożonarodzeniowe. W jednym z naszych 
sołectw przetrwała rzadko spotykana tradycja 
„Wodzenia niedźwiedzia” w ostatnim dniu 
karnawału i obchody święta Św. Marcina,  
w innym „Hubertus” z gonitwą „za lisem”, w ko-
lejnym „Noc Świętojańska”. Szczególną rangę 
w gminie zajmuje tradycyjna Wielkanocna 
Procesja Konna w Poniedziałek Wielkanocny, 
na którą zjeżdżają się jeźdźcy konni nie tylko 
z  najbliższych okolic, ale również ze stadnin  
z okolic Poznania i Warszawy. 
Od kilkunastu już lat organizowana jest Eko 
Wystawa, na której prezentowane są głównie 
nowoczesne systemy grzewcze.

CODZIENNOŚĆ 
Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskona-
łym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na 
ziemi” w którym można zakładać rodzinę, wy-
chowywać dzieci i prowadzić codzienne życie, 
na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta 
infrastruktura oświatowa. Nie brak również 
sieci bibliotek, świetlic wiejskich, Gminnego 
Centrum Informacji oraz Centrum Społeczno-
-Kulturalnego. 

GOSPODARKA 
Potencjałem gospodarczym gminy jest do-
brze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja 
większych i mniejszych firm. Wiele z nich może 
pochwalić się międzynarodową renomą. 

WYPOCZYNEK I REKREACJA 
Gmina dysponuje bogatym i  zróżnicowanym 
zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta 
wielu mieszkańców i przybywających do gminy 
gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji 
należy wspomnieć o  kompleksie boisk ORLIK, 
o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do 
piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych 
przy szkołach, kortach tenisowych, bezpiecz-
nych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych 
siłowniach dla dorosłych. Teren naszej gminy 
sprzyja organizacji wycieczek rowerowych.  
Piękne krajobrazy można podziwiać przemiesz-
czając się po bezpiecznych ścieżkach rowero-
wych, zatrzymując się w Zielonych Centrach 
wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi 
stadnina koni położona w Kornicach. Na piel-
grzymów odwiedzających pątniczy Kościółek 
Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spo-
kojnie spędzać czas przy ognisku lub w arbore-
tum z rzadkimi okazami drzew i krzewów. 

AMANDÓW
Zachowane pozostałości dawnego fol-

warku wraz z kolonią budynków mieszkalno-
-gospodarczych z pocz. XX w.

Pozůstatky bývalého poplužního dvoru s obyt-
ně-hospodářskou částí z počátku 20. století. 

Ciekawostka: najszersza ulica w gminie
Zajímavost: nejširší ulice v obci.

KROWIARKI
Kościół Narodze-

nia NMP w Krowiar-
kach – murowany 
z cegły i kamienia 
neoromański kościół 
z 1909 r.
Kostel Nejsvětější 
Panny Marie – cih-
lou a kameny zděný 
novorománský kostel  
z roku 1909.

Pałac Donnersmarcków. Zespół pałaco-
wo-parkowy, zał. XVII, przebud. XIX, od XVII 
w. własność kolejno Beesów, Strachwitzowie, 
Gaszyńscy i Donnersmarckowie. Po wojnie 
przejściowo Szkoła Aktywu Politycznego 
i Państwowy Dom Dziecka, od 1963 r. Szpital 
Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.
Pałac, zbudowano w XVII w. jako drewniany, 
przebudowany przez Ernesta Joachima Stra-
chwitza w 1826 r. i przez Mikołaja Strachwit-
za w latach 1852-87. W 1898 wzniesiono 
skrzydło secesyjne. Neorenesansowy i neo-
barokowy z secesyjnym skrzydłem, muro-
wany, w starszej części potynkowany. Starsza 
część piętrowa, nowa – dwupiętrowa. Część 
starsza na planie prostokąta, z ryzalitami (od 
frontu ryzalit wydatny, od parku - zamknięty 
trójbocznie) na osiach.
W narożnikach pd.-wsch. i pn.-zach. kwadra-
towe wieże z hełmami namiotowymi; w po-
zostałych narożnikach wieżyczki cylindryczne  
z hełmami stożkowymi. Ryzalit frontowy 
zwieńczony szczytem ze spływami i niszami, 
nad ryzalitem czworoboczna wieża z hełmem 

przechodzącym w ośmiobok, z dwiema latar-
niami (ob. w rusztowaniach). Wieże czworo-
boczne rozdzielone gzymsami konsolkowymi, 
w górnej cz. potrójne okna zamknięte półkoli-
ście. Dach cz. starszej mansardowy z facjatka-
mi, kryty eternitem. Hełm wież pobite łupkiem. 
Dach cz. nowszej mansardowy, z facjatkami, 
kryty blachą. Szczyty ze spływami, zwieńczone 
naczółkami o linii falistej. W wieży bogato de-
korowany wykusz z podwójnymi oknami prze-
dzielonymi kolumną; dach siodłowy, wybrzu-
szony, pokryty blachą w rybią łuskę; zwieńczo-
ny dekoracyjnym grzebieniem. Wewnątrz sale 
kompletnie zdewastowane i rozgrabione.
Wokół park przypałacowy 17,5 ha z drzewami 
sprowadzanymi z Anglii, mauzoleum rodowe, 
stajnia, wozownia – własność prywatna.
Donnersmarckův palác – palácově-parko-
vý komplex zal. v 17. století, přestavěný v 19. 
století, od 20. století ve vlastnictví Beesů,Stra-
chwitzů, Gaszyńských a Donnersmarcků. 
Po válce přechodně Škola politického aktivu  
a Státní dětský domov, od 1963 Rehabilitačně-
-ortopedická nemocnice.
Palác vystavěný v 17. století jako dřevěný, přesta-
věn Ernestem Joachimem Strachwitzem v roce 
1826 a Mikołajem Strachwitzem v letech 1852–
87, v roce 1898 vystavěno secesní křídlo. Neorene-
sanční a neobarokní se secesním křídlem, zděný, 
ve starší částí omítaný. Starší část patrová, nová – 
dvoupatrová. Starší část na obdélníkovém půdo-
rysu s rizality (od průčelí rizalit vydatný, od parku 
uzavřen trojhranně) na osách. V rohovníkách 
jih.-vých. a sev.-záp. Čtvercové věže se stanovou 
kopulí; v dalších rohách cylindrické věže s kuželo-
vou kopulí. Čelní rizalit zakončen štítem s výpusty 
a výklenky, nad rizalitem čtyřstěnná věž s kopulí 
přecházející v osmihran se dvěma lucernami  
(v lešení). Čtyřstěnné věže rozděleny konzolovými 
římsami, v horní části trojdílná okna uzavřená 
půlkruhovitě. Střecha starších částí mansardová 
krytá plechem. Štíty s výpusty zakončené štěty  
o vlnité čáře. 
Ve věži bohatě zdobený arkýř s dvojitými okny 
dělené sloupem; sedlová střecha, vydutá, kry-

tá plechem v rybí lusk zakončená dekoračním 
hřebenem. Uvnitř kompletně zdevastovaný  
a rozkradený. 
Okolo palácový park 17,5 ha se stromy, které 
byly dovezeny z Anglie, rodové mauzoleum, 
konírna, vozovna – soukromé vlastnictví. 

Stawy w Zielonym Centrum wsi – miej-
sce odpoczynku dla mieszkańców i turystów, 
ostoja ptactwa wodnego

Rybníky v Zeleném centru vesnice – místo 
pro odpočinek pro místní obyvatele a turisty, 
útočiště vodních ptáků.

Hubertus – impreza dla miłośników koni, 
z objazdem wsi i gonitwą „za lisem” w przy-
pałacowym parku.

Hubertus – akce pro milovníky koní s ob-
jížďkou kolem vesnice a honičkou „za liškou“ v 
parku kolem paláce.

MAKÓW
Kościół paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

usytuowany na wzniesieniu w centrum wsi, 
zbud. 1777-88 pod kierunkiem mistrza Fran-
ciszka Bolika z Raciborza, na miejscu poprzed-
niego z 1613 r., późnobarokowy, Mur., potyn-
kowany (tynk barwny kremowy z kanarkowym 
podkreśleniem), jednonawowy. Prezbiterium 
jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, z za-
krystią i przedsionkiem od pd. Nawa trójprzę-
słowa, ze ściętymi narożnikami przy tęczy. Od 
zach. czworoboczna wieża występująca przed 
lico fasady. Przy kościele znajduje się cmentarz 
o powierzchni około 0,4 ha, zachowały się tam  
kamienne krzyże 
nagrobne, z końca 
XIX w. oraz ka-
mienna figura św. 
Jana Nepomucena,  
z 1 połowy XIX w., 
której fundatorem 
był Tomasz Dzi-
mirski. Pomnik ku 
czci mieszkańców 
poległych w I i II 
wojnie światowej, 
u stóp wzgórza 
kościelnego.
Farní kostel sv. Jana Křtitele umístěný na vy-
výšenině v centru vesnice, vystavěný v letech 
1777–88 pod vedením mistra Franciszka Bolika  
z Ratiboře na místě dřívějšího kostela z roku 1613, 
pozdně barokní, zděný, omítnutý (omítka krémo-
vé barvy s kanárkovým zvýrazněním), jednolodní. 
Kněžiště jednoobloukové, uzavřené do půlkruhu 
se zákristií a předsíní od jižní strany. Loď trojoblo-
uková, se seříznutými rohovníky u oblouku. Od 
západní strany vychází čtyřstěnná věž před líc 

fasády. U kostele se nachází hřbitov o rozloze cca 
0,4 ha, kde se dochovaly hrobní kříže z konce 19. 
století a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého  
z 1. poloviny 19. století, jejímž zakladatelem byl To-
masz Dzimirski. U kostelního pahorku se nachází 
pomník k úctě padlým v 1. a 2. světové válce. 

PIETROWICE WIELKIE
Cmentarz fatimski – teren dawnego 

cmentarza, prawdopo-
dobnie żydowskiego, 
za kościołem parafial-
nym, posiadającym 
obecnie jedynie figurę 
Matki Boskiej i drew-
niany krzyż.
Fatimský hřbitov – 
území bývalého hřbito-
va, pravděpodobně ži-
dovského, nacházející 
se za farním kostelem, 
v dnešní době pouze 
se sochou Matky Boží  
a dřevěný kříž.

Stawy –miejsce hodowli ryb i ostoja 
ptactwa wodnego – własność prywatna.

Rybníky – místo chovu ryb a útočiště vodních 
ptáků.

Kościół św. Wita, Modesta i Kresencji  
w Pietrowicach – zbudowany w XVI w., a roz-
budowany w 1822 i 1935 r. Z pierwotnego ko-
ścioła gotyckiego za-
chowały się od zacho-
du trzy przęsła. Wieża 
wzniesiona w 1822 r. 
W  kościele są obra-
zy z drugiej połowy  
XVIII w. (m.in. obraz 
św. Mikołaja z 1827 r. 
– mal. Antoni Blasch), 
rzeźby barokowe oraz 
żeliwna płyta nagrob-
na z 1843 r.
W ołtarzu gł. w zwień-
czeniu rzeźby patro-
nów kościoła adoro-
wane przez aniołów. Antepedium z płaskorzeź-
bą Ostatniej Wieczerzy. Rzeźby Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Chrystusa Tronującego, Pieta. 
Na filarze bramy prowadzącej na plac kościelny 
figura św. Jana Nepomucena, polichromowana.
Farní kostel sv. Vita, Modesta a Krescence – 
vystavěn v 16. století a přestavěný v roce 1822  
a 1935. Z původního gotického kostela se zacho-
valy pouze 3 oblouky od západní strany. Věž byla 
postavena v roce 1822. V kostele se nacházejí 
malby z druhé poloviny 18. století (m.j. obraz  
s. Mikuláše z 1827 – mal. Antoni Blasch), barokní 
sochy a litinová náhrobní deska z roku 1843. 
U zakončení hlavního oltáře se nacházejí so-
chy patronů kostela adorované anděly. Ante-

pendium s basreliéfem Poslední večeře. Sochy 
Matky Boží s Dítětem, Krista na Trůně, Pieta. Na 
pilířích u vstupní brány na kostelní plac socha 
sv. Jana Nepomuckého, polychromována. 

Centrum Społeczno-Kulturalne – no-
woczesny budynek, wybudowany w miejscu 
dawnej słodowni, mieszczący bibliotekę, 
Izbę Tradycji oraz Gminne Centrum Informa-
cji, posiadający także taras widokowy pod 
bocianim gniazdem.

Společensko-kulturní centrum – moderní 
stavba, vystavěná na místě bývalé sladovny, je 
zde umístěna knihovna, Regionální komora a 
také Obecní informační centrum, má také vyh-
lídkovou věž s hnízdem čápů.

Kościół pątniczy p.w. św. Krzyża (parafia 
Pietrowice Wielkie), przy drodze do Gródcza-
nek. Od setek lat Św. Krzyż to znane na Śląsku 
miejsce pielgrzymkowe, za sprawą łaskami 
słynącego barokowego malowidła z początku 
XVIII w. ze sceną ukrzyżowania Jezusa, przed-
stawioną na tle zachmurzonej Jerozolimy. Wie-
lu wiernych doznało tu łask uzdrowienia, bądź 
dostąpiło odpustów zupełnych udzielanych  
z woli papieskiej. Zbudowany 1667 staraniem 
proboszcza Marcina Moslera, powiększony 
1743, remontowany 1965-66 o drewnianej 
konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte 
dwubocznie, z kwadratową zakrystią od pd. 
Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, po-
przedzona kruchtą z chórem muzycznym na 
piętrze. Od wsch. i pn. korpus otoczony sobo-
tami wspartymi na słupach. Wewnątrz w pre-
zbiterium pozorne sklepienie, w nawie strop 
płaski. W tęczy belka z napisami w jęz. niemiec-
kim, morawskim i polskim, datą przebudowy 
1743 oraz kartuszem. Napisy na belce (i ponad 
nią) odnoszą się do odpustów zupełnych wy-
jednanych przez O. Anzelma Kotterbę u  pa-
pieża Piusa VI w 1783 r. na dzień Znalezienia  
i Podwyższenia Krzyża Św. Okienka i wejście 
zamknięte odcinkowo, drzwi do kruchty 
przesuwane. Przy narożniku pd.-zach. przy-
budówka ze schodami na chór. Przy niej 
zewnętrzna ambona, parapet i baldachim  
pobite gontem.
Od południa nowsze zadaszenie nad oł-
tarzem polowym, z obrazem Ecce Homo. 

Ściany pobite gontem. Dachy siodłowe, 
pobite gontem. Nad nawą ośmioboczna 
wieżyczka sygnaturki, z latarnią i hełmem 
baniastym pobitym blachą, zwieńczona  
krzyżem papieskim.
Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice 
Wielkie) u cesty do Gródczanek. Po mnoho sta-
letí je sv. Kříž známým poutním místem ve Slez-
sku, a to díkymílosti proslulou barokní malbou 
z počátku 18. století s představující ukřižování 
Ježíše v pozadí zamračeného Jeruzaléma. Ko-
stel byl vystavěn v roce 1667 díky kněží Marci-
novi Moslerovi, přestavěn roku 1743, rekonstru-
ován 1965–66 dřevěnou pokleslou konstrukcí. 
Presbytář uzavřen dvoustěnnou čtvercovou 
zákristií od jižní strany. Loď na čtvercovém 
půdorysu, před ní kruchta s pěveckým sborem. 
Uvnitř presbytářů pseudo-klenbou, v lodi rovný 
strop. V obloucích hranol s nápisy v němčině, 
moravštině a polštině, s datem přestavky 1743 
a kartuši. Nápisy na hranolu a nad ním se týka-
jí plnomocných odpustků opatřených Otcem 
Anzelmem Kotterbou u papeže Pia VI. v roce 
1783 na den Nalezení a Zvýšení sv. Kříže. Okén-
ka a vstup uzavřeny úsečně, dveře do kruchty 
pohyblivé. Urohů jih.-záp. přístavba se schody 
na chór. U přístavby vnější kazatelna, parapet 
a baldachýnem krytý šindeli. 
Od jižní strany nové zastřešení nad polním ol-
tářem s obrazem Ecco Homo. Stěny kryté šin-
deli. Nad lodí osmistěnná věž se sanktusníkem, 
s lucernou a kupolovitou střechou krytou ple-
chem, ukončená papežským křížem.

W 1899 r. tuż przy kościołku św. Krzyża 
wzniesiono neogotycką kapliczkę, w której 
znajduje się cudowne źródełko, mające we-
dług podań właściwości lecznicze.

V roce 1899 u kostelíka sv. Kříže vystavěna neo-
gotická kaple, ve které se nachází zázračný 
pramínek, dle legendy má léčivé vlastnosti.

Arboretum – mieszczący się nieopodal 
kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licz-
nymi, różnorodnymi gatunkami krzewów  
i drzew oraz miejscem do wypoczynku.
Arboretum - zelený kopeček kousek od kostela 
s různými druhy stromů a keřů a také s odpo-
činkovým místem.

GRÓDCZANKI
Dwór – budynek barokowo-klasycystycz-

ny, wzniesiony w 1800 r., na rzucie prostokąta 
z niewielką przybudówką na osi frontu oraz 
nowszym szczytem przy elewacji bocznej od 
północnego zachodu. Układ pomieszczeń 
dwutraktowy, przekształcony w 1963 r. Ele-
wacja frontowa pięcioosiowa, przybudówka 
sięgająca piątego piętra, pokryta skromną de-
koracją stiukową o motywach festonowych. 
W niektórych oknach przyziemia stare kraty. 
Wysoki dach mansardowy z powiekami, kryty 
łupkiem. Zespół dworski zbudowany na nie-
wielkim wzniesieniu, przed dworem brama 
z dwiema oficynami, w pobliżu pozostałość 
zdewastowanego parku. Własność prywatna.

Dvor – barokně-klasicistní budova vystavěná 
v roce 1800 na obdélníkovém uspořádání s ma-
lou přístavbou na vertikální ose a novějším 
vrcholem u boční elevace na severo-západní 
straně. Dvoutraktové uspořádaní místností 
přestavěné v roce 1963. Vertikální elevace pětio-
sá, přístavba dosahující pátého patra je krytá 
dekorativní štukaturou s festonovými motivy. 
V  některých oknech přízemí staré mříže. Vyso-
ká mansardová střecha krytá jílovcem. Dvorní 
komplex byl vystavěn na malé vyvýšenině, před 
budovou brána se dvěma postranními křídly,  
vedle pozůstatky zdevastovaného parku. 

SAMBOROWICE
Wąwóz św. Anny – półkilometrowy 

zielony wąwóz porośnięty tysiącem roślin  
z drewnianą altanką pośrodku, zwany przez 
mieszkańców Holwegiem.
Rokle sv. Anny - 500 metrová rokle porostlá 
tisícem rostlin s dřeveným altánem uprostřed. 
Místními pojmenované jako „Holweg“.

Kapliczka św. Anny – niewielka kaplicz-
ka z 1770 roku, według legendy zbudowa-
na w formie pokuty za hulaszczy tryb życia 
właściciela samborowickich ziem. U wylotu 
wąwozu św. Anny.

Kaple sv. Anny – malá kaple z roku 1770, dle 
legendy vystavěná majitelem samborowic-
kých zemí jako pokání za „bezstarostný“ život. 
U výstupu Rokli sv. Anny.

Uroczysko - zaciszne miejsce ze ścież-
ką zdrowia oraz miejscami do wypoczynku 
wśród zieleni.

Uroczysko - zátiší se stezkou zdraví a odpo-
činkovými místy v zeleném prostředí.

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny, 
zbud. 1931-33, w czasie wojny uszkodzony, 
odbudowany w 1947, neobarokowy, muro-
wany, otynkowany. Jednonawowy z transep-
tem, prezbiterium zamknięte trójbocznie, od 
zach. czworoboczna, czterokondygnacyjna 
wieża. Szczyty transeptu o linii falistej, z blen-
dami szczelinowymi, narożniki transeptu 

pielgrzymkę do świętego miejsca. Wystawienie 
krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyż był 
jej wyrazem zadośćuczynienia. Stawiano go ku 
pamięci, uwadze i przestrodze potomnych. Miał 
również skłaniać przechodnich do modlitwy za 
dusze: zabójcy i ofiary. Przy krzyżu następowało 
pojednanie zabójcy z rodziną ofiary.
Kajícnický kříž tzv. cyrilik ze 13–14. st. vytesaný 
vítězem na místě, kde porazil protivníka. Vrah 
měl kromě postavení kříže povinnost uhradit 
náklady na pohřbení protivníka a na soudní 
řízení. Byl také zodpovědný za zajištění rodiny 
protivníka. Byl rovněž zavázán církvi, musel např. 
koupit svíce. Následně měl naboso putovat na 
nějaké svaté místo. Kříž byl postaven na připo-
mínku a na výstrahu ostatním. Měl také nabádat 
kolemjdoucí k modlitbě za duše: vraha a oběti.  
U kříže docházelo ke smíru vraha s rodinou oběti. 

Kaplica pw. Chrystusa Króla, z 1820 roku, od-
nowiona w 1860 roku. Wewnątrz barokowa rzeź-
ba św. Jana Chrzciciela  
z połowy XVIII w. Wpi-
sana do Rejestru Zabyt-
ków woj. śląskiego.
Kaple sv. Krista Krále 
z 1820 roku, rekon-
struovaná v roce 1860. 
Uvnitř barokní socha 
sv. Jana Křtitele z polo-
viny 18. století. Zapsaná 
do Rejstříku památek 
Slezského vévodství.

CYPRZANÓW
Skwer z miejscem wypoczynkowym – dla 

mieszkańców i turystów.

Parčík s odpočinkovým místem – pro místní  
a turisty.

Początki miejscowości zwanej Janowice, 
potwierdzone po raz pierwszy w 1339 r., naj-
prawdopodobniej istniał już wtedy kościół - 
o którym mowa w 1376 r. i w wykazie święto-
pietrza z 1447 r. - pw. św. Marcina i pozosta-
jący pod patronatem kolegiaty w Raciborzu. 
Obecny kościół Trójcy Świętej zbudowany  
w latach 1856-68 w stylu neogotyckim, po 
pożarze poprzedniego w 1861 r.
Počátky vesnice Jano-
wice jsou doloženy po-
prvé v roce 1339, pra-
vděpodobné už v této 
době zde stál kostel 
sv. Martina, o kterém 
je poprvé zmíněno 
v roce 1376 a který 
se také nacházel na 
seznamu Svatopetře-
žského haleře z roku 
1447. Kostel zůstal 
pod patronátem cír-
kve ve městě Ratiboř. 

Současný kostel Svaté Trojice vystavěný v letech 
1856–1868 v neogotickém stylu po vyhoření 
předchozího v roce 1861.

Majówka – święto 
na powitanie maja, 
obchodzone 1 maja. 
Atrakcją jest stawianie 
drzewka majowego: 
długi na kilka metrów 
pal, ozdobiony pięk-
nym wieńcem z kwia-
tów, stawiany jest siłą 
mięśni przed budyn-
kiem OSP przez miej-
scowych mężczyzn.
Majówka – svátek na 
přivítání měsíce květ-
na, slavený 1. května. Atrakcí je stavění májo-
vého stromu: několikametrový kůl ozdobený 
krásným věncem z květin, stavěný rukou míst-
ních mužů před zástavbou SDH.

KORNICE
Skatepark – miejsce ćwiczeń, pole do 

popisu dla miłośników deskorolki, łyżworo-
lek, rowerów wyczynowych BMX.

Skatepark – místo pro cvičení a prostor pro 
exhibice milovníků skateboardu, kolečkových 
bruslí, extrémních kol BMX.

Zielona Oaza – miejsce spotkań mło-
dzieży, przygotowane miejsca pod ogniska, 
zadaszenie chroniące przed deszczem i pa-
lącym słońcem. Tutaj odbywają się obchody 
Nocy Świętojańskiej.

Zelená oáza – místo pro sdružování mláde-
že upravené pro posezení u ohně, zastřešené, 
chránící před deštěm a pálivým sluncem. Zde 
se konají Svatojánské 
slavnosti. 

Park – ścieżki dla 
turystów pieszych, ro- 
werzystów, Nordic Wal-
king. Niepowtarzalna 
atmosfera w blasku 
świateł latarni.
Park – stezky pro pěší 
turisty, cyklisty, Nordic 
Walking. Neopakova-
telná atmosféra v záři 
světel luceren.

Kaplica św. Jana 
Nepomucena – rozbu-
dowana w 2011 r., na 
ścianie frontowej infor-
macja o pochodzeniu 
św. Jana Sarkandra.
Kaple sv. Jana Nepomu- 
ckého – rozestavěná v roce  
2011, na čelní zdi se na-
cházejí informace o půvo-
du sv. Jana Sarkandra.

Stadnina koni – własność prywatna.
Hřebčinec – soukromé vlastnictví.

Noc Świętojańska – w najkrótszą noc  
w roku (22 czerwca) w zielonym amfiteatrze przy 
Skateparku odbywają się obrzędy świętojańskie 
oraz recital muzyczny, pokazy tańca i ognia.

Svatojánské slavnosti – během nejkratší noci 
v roce (22. června) se v zeleném amfiteátru  
u Skateparku konají slavnosti Svatojánské noci, 
hudební recitál a také ukázky tance a ohně.

Las mieszany zwany „Pulów”. Do lasu 
prowadzi zabytkowa aleja dębów, łączą-

ca niegdyś 
zamek (dziś 
nieistniejący) 
do folwarku 
w lesie.
Smíšený les, tzv. 
„Pulów”. K lesu 
vede památná 
alej dubů, která 
kdysi spojovala 
dnes už ne-
existující hrad 
a statek.

ŻERDZINY
Kapliczka zbudo-

wana w 1868 r. została 
poświęcona św. Jano-
wi Nepomucenowi. 
Dawniej służyła miesz-
kańcom wioski do od-
prawiania nabożeństw. 
Została też wyposażo-
na w  sygnaturkę, którą 
dzwoniono na Anioł 
Pański.

Kaplička vystavěná v roce 1868 byla zasvěcená 
sv. Janu Nepomuckému. Dříve byla určená k vy-
konávání bohoslužeb. Zůstala vybavená sanktu-
sníkem, ve kterém se vyzvánělo Anděl Páně.

PAWŁÓW
Kościół paraf. p.w. św. Michała Archanioła,  

zbud. 1907-08 na miejscu drewnianego ko-
ścioła Matki Bożej przeniesionego z Raciborza 
1727. Neogotycki, murowany, lico ceglane  
z tynkowymi blendami, jednonawowy z tran-
septem. W kościele: prezbiterium jednoprzęsło-
we, zamknięte trójbocznie, z zakrystią od strony 
południowej nawa trójprzęsłowa. Od zachodu 
czworoboczna, wysmukła wieża. Narożniki 
wzmocnione uskokowymi szkarpami. Okna 
szczelinowe, szczyty w transepcie z tynkowymi 
blendami (blendy również w ścianach wieży). 
Nad nawą czworoboczna wieżyczka sygnatur-
ki z wysmukłym hełmem piramidalnym. Portal 
ostrołukowy, uskokowy. Nad wejściem nisza  
z rzeźbą św. Michała.
Farní kostel sv. Michala 
Anděle vystavěný v  le-
tech 1907–1908 namísto 
dřevěného kostela Matky 
Boží přenesený z města 
Racibórz roku 1727. Neo-
gotický, zděný, cihlový 
líc s omítnutými slepými 
oky, jednolodní s transep-
tem. V kostele: jednopol-
ní presbytář uzavřený 
trojstěnně, se zákristií od 
jižní strany, trojloď. Od západu čtyřstěnná štíhlá 
věž. Rohy zpevněné lomenými opěrnými pilíři. 
Štěrbinová okna, štíty v transeptu s omítnutými 
slepými oky (slepá oka rovněž ve zdích věže). Nad 
lodí čtyřstěnná věž se sanktusníkem se štíhlou 
pyramidální kopulí. Portál špičatý, lomený. Nad 
vstupem výklenek se sochou sv. Michala.

SUDICE (CZ)
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – Chlu-
bą gminy Sudice jest wielka, pseudogotycka, 
trzynawowa, przecięta transeptem świąty-
nia. Budowa nowego kościoła z czerwonej 
cegły oraz kamienia a także budowa plebani 
przebiegała w latach 1903-1906.

Kostel sv. Jana Křtitele – Chloubou obce Su-
dice je velký, pseudogotický, trojlodní kostel 
s příčnou lodí. Výstavba nového kostela z če-
rvené cihly a kamene a také výstavba farností 
proběhla v letech 1903-1906.

Urząd Gminy - niegdyś mury rzymsko-
katolickiej plebanii a od roku 1975 siedziba 
Urzędu Gminy, której remont przebiegał 
w latach 2011-2013.
Obecní úřad – Bývalá budova římskokato-
lické farnosti od roku 1975 Obecní úřad je 

Miejsce grillowe - placyk w pobliżu kościół-
ka św. Krzyża z miejscem do rozpalenia grilla, 
ogniska, a także drewnianymi stołami i ławami.
Místo na grilování – prostor v okolí kostela sv. 
Kříže s místem na zapálení grilu nebo ohniště  
a také s dřevěnými stoly a lavicemi.

Budynek dworca PKP – otwarty w 1855 r.  
Przewozy pasażerskie zawieszono w kwiet-
niu 2000 r. Niewielki ruch towarowy odbywa 
się nadal. Przy stacji znajduje się mijanka 
ponieważ linia Racibórz-Głubczyce jest linią 
jednotorową, dwukierunkową.
Zástavba nádraží PKP – otevřená v roce 
1855. Osobní doprava přerušena v roce 2000. 
Malý obchodní pohyb je dodnes. U nádraží se 
nachází výhybka, protože úsek je jednokolejný, 
obousměrný.

Tradycyjna Wielkanocna Procesja Kon-
na w Poniedziałek Wielkanocny, na którą zjeż-
dżają się jeźdźcy nie tylko z najbliższych oko-
lic, ale również ze stadnin z okolic Poznania 
i Warszawy. Ma ona charakter unikatowej tra-
dycji, mającej korzenie w głębokiej historii na-
szych przodków. W Poniedziałek Wielkanocny 
błagalna procesja konna zmierza przez pola 
do zabytkowego kościoła Św. Krzyża, skąd po 
nabożeństwie odbywa się tradycyjny objazd 
pół. Całość obrzędu kończy się wyścigiem 
konnym oraz festynem, na którym odbywają 
się zawody w skokach przez przeszkody, jak 
i pokaz ujeżdżania koni. 

Tradice Velikonočních procesí na koních 
o Velikonočním pondělí, sjíždějí se nejen místní 
jezdci, ale také jezdci z okolí Warszawy a Pozna-
nie. Akce má ráz unikátní tradice, která je hlu-
boce zakořeněná v tradici naších předků. O Ve-
likonočním pondělí putuje prosebné procesí na 
koních mezi poli do památkového kostelíka sv. 
Kříže, odkud se po bohoslužbě koná tradiční ob-
jíždění polí. Celá akce končí honičkou a zahrad-
ní slavností, kde se konají závody ve skocích přes 
překážky a ukázky výcviku koně. 

Eko Wystawa - od 2000 r. organizowana 
jest Eko Wystawa, na której prezentowane są 
głównie nowoczesne systemy grzewcze. Im-
preza skupia większość producentów branży 
grzewczej i budowlanej z terenu Polski oraz 
reprezentantów Czech i Niemiec. Całość im-
prezy ma charakter pikniku rodzinnego.

Eko Wystawa - 
od 2000 jsou po-
řádány Eko trhy, 
na kterých se pre-
zentuje nejnovější 
tepelná technika. 
Akci zastřešuje 
většina výrobců 
tepelné techniky 
a stavebnin z Pol-
ska a také z Čech 
a Německa. Celá 
akce má charak-
ter rodinného 
pikniku. 

Kiermasz bożonarodzeniowy – w każdą 
pierwszą niedzielę grudnia na hali wysta-
wienniczej Centrum Społeczno-Kulturalne-
go w Pietrowicach Wielkich odbywa się kier-
masz oferujący świąteczne dekoracje, potra-
wy, wypieki. Całości towarzyszy świąteczna 
oprawa muzyczna i artystyczna.

Vánoční trhy – každou první neděli v prosin-
ce se ve výstavní hale Společensko-kulturního 
centra v Pietrowicach Wielkich konají trhy  
s vánočními dekoracemi, pokrmy, cukrovím. 
Celek zpestřuje hudební a umělecký rámec. 

Zamek – wybudowany w 1822 r. jako 
zamek przez ówczesnego właściciela dóbr 
rycerskich Ludwika Bennecke. W 1879 r. wieś 
kupiła zamek z przeznaczeniem na szkołę 
i  dobudowała jedną kondygnację. Budynek 
zniszczony w  marcu 1945 r., odbudowany 
w 1947 r. i przeznaczony na szkołę. Od 1973 r.  
siedziba władz samorządowych.
Hrad – vystavěný v roce 1822 jako hrad teh-
dejšího majitele rytířských majetku Ludwika 
Bennecke. V roce 1879 vesnice hrad koupila 
se záměrem přestavby na školu a bylo při-
stavěno jedno podlaží. Stavba byla zničena  
v březnu roku 1945, rekonstruována v roce 
1947 a ustanovena školou. Od roku 1973 sídlem  
lokální vlády. 

dnes po rekonstrukci, která proběhla v letech  
201-2013.

Ewangelicki i prawosławny kościół - 
wybudowany w 1909 roku jako ewangelicka 
kaplica pogrzebowa, 
po II wojnie światowej 
przeszła w ręce prawo-
sławnych jako Kościół 
św. Wacława, dziś jest 
kościołem ewangelic-
kim i prawosławnym.
Evangelický a pravo-
slavný kostel – posta-
ven v roce 1909 jako 
Evangelická pohřbívací 
kaple, po druhé světo-
vé válce připadla pra-
voslavným jako kostel svatého Václava, dnes 
kostel evangelický i pravoslavný.

Pomnik Wyzwolenia (czołg) - w 1980 
roku w północno-wschodniej części gminy 
został wybudowany Pomnik Wyzwolenia 
a na nim umieszczona czołg T 34, przy któ-
rym corocznie spotykały się osoby upamięt-
niające walki w czasie II wojny światowej.

Památník osvobození tank – V roce 1980 pak 
byl vybudován na severovýchodním kraji obce 
Památník osvobození a na něm umístěn tank 
T 34 u nějž se každoročně setkávali pamětníci 
bojů II. Světové války.

Pomnik Czechosłowackich Czołgistów 
- wybudowany w 1960 r. w miejscu, gdzie  
I czechosłowacka niezależna brygada czołgi-
stów przekroczyła granicę czechosłowackiego 
państwa.
Památník československých tankistů – po-
staven v roce 1960 v místech kde 1. českoslo-
venská samostatná tanková brigáda překročila 
československou státní hranice.

Samolot - W 1965 roku w Sudzicach zain-
stalowano samolot Szturmownik jako pamiąt-
kę tego, iż w walkach w tzw. operacji ostraw-
skiej brała udział I mieszana czechosłowacka 

dywizja lotnicza. W roku 1999 władze gminy 
wymieniły samolot Szturmownik i zastąpiły 
go samolotem Delfin.
Letadlo - V roce 1965 bylo v Sudicích instalováno 
letadlo Šturmovnik, jako připomínka toho, že bojů 
v ostravské operaci se účastnila i 1.československá 
letecká smíšená divize. V roce 1999 bylo toto leta-
dlo vedením obce vyměněno za letadlo Delfín.

Kolumna Maryjna na rynku - w miejscu, 
gdzie mieścił się kiedyś zajazd Arenda, stała 
również Kolumna Maryjna (więcej w fotodoku-
mentacji z kroniki gminnej), która w czasie walk 
wojennych została w całości zniszczona. Po woj-
nie, dzięki wsparciu mieszkańców, kawałek dalej 
postawiono żelazną kolumnę z rzeźbą Panny 
Marii. W roku 2009 żelazny słup zastąpiono gra-
nitowym, a porcelanowa rzeźba Panny Marii zo-
stała zamieniona na rzeźbę z brązu.
Mariánský sloup na Náměstí, 
kde stával zájezdní hostinec 
zvaný Arenda, stál i mariánský 
sloup (viz fotodokumentace 
z kroniky obce), který byl vále-
čnými událostmi zcela zničen. 
Po válce byl ze sbírek občanů  
o kousek dále postaven železný 
sloup se sochou Panny Marie 
a stávající železný sloup byl  
v roce 2009 nahrazen žulovým 
sloupem a stávající porceláno-
vá socha Panny Marie byla 
nahrazena sochou z bronzu.

Pomnik upamiętniający niemieckich żoł-
nierzy poległych w czasie I i II wojny świato-
wej - w czasie I i II wojny światowej Sudzice były 
gminą niemiecką (więcej historia Hluczyńska), 
dlatego też w Sudzicach znajduje się pomnik 
upamiętniający poległych żołnierzy niemiec-
kich w czasie I i II wojny światowej. Po roku 1990 
zostały odnowione napisy poległych w czasie  
I wojny światowej a także dodano nazwiska po-
ległych w czasie II wojny światowej.
Památník padlých německých vojáků z I.  
a II. Světové války Jelikož byly Sudice v době I. i II. 
Světové války německou obcí (viz. historie Hlučín-
ska) je v Sudicích Památník padlým německým 
vojákům z I. Světové války. Po roce 1990 byly 
obnoveny nápisy padlých z I. Světové války a do-
dány jména padlých z II. Světové války. 

Szkoła podstawowa - w 1974 roku została 
otwarta w Sudzicach szkoła podstawowa, która 
nosiła nazwę ZDŠ 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR czyli Dziewięcioletnia 
Szkoła Podstawowa I. Niezależnej Czechosłowac-
kiej Brygady Czołgowej w ZSRR.

Základní škola V roce 1974 byla v Sudicích otevře-
ná Základní škola, která nesla jméno ZDŠ 1. česko-
slovenské samostatné tankové brigády v SSSR. 

Boisko – miejsce treningowe sudzickiej jed-
nostki klubu sportowego „Sokół“. Z boiska korzy-
sta także szkoła podstawowa.
Hřiště. Zde hraje své zápasy TJ Sokol Sudice a 
využívá jej také ZŠ Sudice.

Sudice je obec na hranici s Polskem v okre-
se Opava v Moravskoslezském kraji. Leží  
v typické zemědělské krajině ve vzdálenosti  
16 kilometrů od Opavy a 25 kilometrů od 
Ostravy. První zmínka o Sudicích pochází  
z roku 1327. V tomto roce opavský kníže Mi-
kuláš prodal Sudice dominikánskému klášte-
ru v Ratiboři, ale už v roce 1330 se Sudice 
vrátily do českého vlastnictví. V Sudicích je 
pozoruhodný Kostel sv. Jana Křtitele, který je 
od roku 1990 prohlášen za kulturní památku. 
Za pozornost stojí také Pomník Českosloven-
ských tankistů a Pomník padlým německým 
vojákům v 1. světové válce. V roce 1994 byl 

otevřen hraniční přechod do Polska, který 
fungoval do doby vstupu Polska do Evrop-
ské unie.

ujęte kolumienkami.  
Okna i wejście zam- 
knięte półkoliście. Nad  
prezbiterium czwo-
roboczna wieżyczka 
sygnaturki, z  latarnią. 
Hełm wieży cebulasty 
(spłaszczony), z latar-
nią i  kopułką z iglicą. 
Dach dwuspadowy, 
kryty dachówką. Wy-
strój współczesny. 
Cmentarz przyko-
ścielny ma układ 
regularny, w części pd.-wsch. dwa metalowe 
krzyże nagrobne z początku XX.
Farní kostel sv. Rodiny vystavěný v roce 1931–
1933, v průběhu války poškozen, rekonstruován  
v roce 1947, nebarokní, zděný, omítnutý. Jednolod-
ní s transeptem, presbytář uzavřen trojstěnnou, od 
západní části čtyřstěnnou čtyřpodlažní věží. Štíty 
transeptu o vlnité čáře se štěrbinovými slepými 
oky, rohy transeptu uzavřené sloupy. Okna a vstup 
uzavřeny půlkruhem. Nad presbytářem čtyřstěnná 
věž sanktusníku s lucernou. Kopule věže cibulovitá  
s lucernou a kopulkou s jehlou. Střecha sedlová 
krytá taškou. Moderní interiér. Kostelní hřbitov má 
regulérní uspořádání, v jihovýchodní částí dva oce-
lové náhrobní kříže z počátku 20. století.

Dworek zabytkowy z XIX w., odnowiony 
przez prywatnego właściciela.

Památkový dvůr z 19. století, restaurován so-
ukromým majitelem.

Wodzenie Niedźwiedzia – w ostatnią so-
botę karnawału obchodzi się tutaj rzadki zwy-
czaj obchodzenia miejscowości z symbolicz-
nym „tańczącym niedźwiedziem” (TANZBÄR). 
W tym dniu w całej wsi panuje szczególna at-
mosfera. Dorośli oczekują zapustników przed 
swoimi domami, dzieci gromadka biegną za 
korowodem przebierańców z orkiestrą. TAN-
ZBÄR ginie pod koniec parady, by podkreślić 
symbolikę końca karnawału i zabaw, a począ-
tek postu. Pozostaje jednak żywy mały niedź-
wiedź jako nadzieja na nowe czasy. W orszaku 
występują również postacie zwane „małpica-
mi”, które razem z kominiarzem smarują twarze 
sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec.

Vodění medvěda – v poslední sobotu maso-
pustu se zde pěstuje zřídka vyskytující tradice 
obcházení vesnice se symbolickým tančícím 
medvědem (TANZBÄR). Tohoto dne je v celé  
v celé vesnici citít zvláštní atmosféra. Dospělí 
očekávají masopustníky před svými domy, 
děti běží za průvodem s orchestrem. TANZBÄR 
umírá na konci slavnosti, aby zdůraznit sym-
boliku konce masopustu. Naživu však zůstává 
malý medvídek jako naděje na novou období. 
V průvodu se vyskytují postavy tzv. „małpice”, 
které spolu s kominíkem natírají obličeje sazemi, 
což symbolizuje blížící se Popeleční středu. 

W listopadzie świętuje się obchody św. Mar-
cina. Wieś przemierza grupa aktorów amatorów, 
która przy szerokiej widowni, wędrującej za 
grupą aktorów, odgrywa sceny z życia świętego. 
Całość kończy się biesiadą dla wszystkich, dzieci 
otrzymują słodkie rogale świętomarcińskie.

V listopadu se slaví svátek sv. Martina. Vesnicí 
prochází skupina herců-amatérů, která pro ši-
roké publikum přehrává scény ze života sv. Mar-
tina. Akce končí besedou pro všechny účastníky  
a děti dostávají svatomartinské rohlíky.

LEKARTÓW
Skwer z fontanną - miejsce wypoczynkowe 

dla mieszkańców i turystów, na skwerku altana 
– schronienie przed deszczem lub słońcem.

Parčík s fontánou – odpočinkové místo pro 
obyvatele a pro turisty, v parčíku altán – ochra-
na proti dešti a slunci. 

Krzyż pokutny tzw. cyrylik z XIII-XVI w., 
wykuty przez zwycięzcę w miejscu pojedyn-
ku za zabicie rywala. 
Morderca, oprócz 
wzniesienia krzyża, 
był również zobowią-
zany pokryć koszty 
pogrzebu i  przewodu 
sądowego. Winien rów- 
nież łożyć na utrzy-
manie rodziny zabite-
go. Był zobowiązany 
wobec Kościoła, np. 
musiał zakupić świece. 
Następnie powinien 
odbyć boso pieszą 
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37. Park
42. Kaplica św. Jana 
Nepomucena

43. Kościół św. Michała 
Archanioła

C. Kościół

12. Kościół pątniczy Św. Krzyża

11.Centrum Społeczno-Kulturalne
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17. Procesja konna

15. Miejsce grillowe

19. Kiermasz bożonarodzeniowy

21. Dwór

20. Zamek

18. Eko Wystawa

3. Kościół Narodzenia 
NMP w Krowiarkach

7. Kościół św. Jana  
Chrzciciela w Makowie

25. Kościół Świętej 
Rodziny

8. Pietrowice Wielkie. 
Cmentarz fatimski

10. Kościół św. Wita,  
Modesta i Kresencji 
w Pietrowicach Wielkich 

Położona jest na południowo zachodnim 
krańcu Polski. Malownicze krajobrazy i spe-
cyficzny klimat wynikają z jej położenia u wy-
lotu Bramy Morawskiej, pomiędzy Karpatami 
a Sudetami. W podziale administracyjnym 
gmina należy do powiatu raciborskiego wo-
jewództwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 
68,07 km2 i zamieszkiwana jest przez 6700 
mieszkańców. Przeważającą część gminy sta-
nowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, 
pastwiska, lasy i tereny zielone. Do gminy 
Pietrowice Wielkie należy 11 sołectw: Aman-
dów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, 
Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowi-
ce, Gródczanki, Pietrowice Wielkie. 

ZABYTKI GMINNE 
Bogactwem gminy Pietrowice Wielkie są 
cenne zabytki, dokumentujące przeszłość 
naszego regionu. Do najciekawszych nale-
żą: drewniany pątniczy Kościółek Św. Krzyża 
w Pietrowicach Wielkich zbudowany w roku 
1667, położony w odległości 2 km od ko-
ścioła parafialnego. Kolejnym zabytkiem jest 
pałac zamkowy w Krowiarkach wzniesiony  
w 1826 r. Wcześniej znajdował się w tym 
miejscu drewniany zamek z XVII w. Swoistą 
niepowtarzalność architektoniczną pre-
zentują także kościoły parafialne na terenie 
gminy. Obok budowli sakralnych, jakimi są 
kościoły naszych parafii, trudno nie wspo-
mnieć o  przepięknych kapliczkach modli-
tewnych zlokalizowanych najczęściej przy 
głównych drogach oraz krzyżach śródpol-
nych, które przypominają o historii tej ziemi. 

PRZYRODA GMINY 
Nieodłącznym elementem krajobrazu Gmi-
ny Pietrowice Wielkie są malownicze, szcze-
gólnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe 
pola uprawne i łąki, a wśród nich miejsca 
zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i ale-
je drzew. Jednym z ciekawszych obiektów 
jest rozległy park przy zespole pałacowym 
w Krowiarkach, będący parkiem krajobrazo-
wym z licznymi okazami starodrzewia oraz 
drzew egzotycznych. Omawiając tereny zie-
lone należy zatrzymać się na chwilę w doli-
nie Św. Krzyża, gdzie wokół kościółka znaj-
duje się arboretum. Piękny zakątek stanowi 
dolina rzeki Troi położona wśród malowni-
czych łąk. Krajobraz lasów, pól i łąk wzbo-
gacony jest obecnością rożnej wielkości 
stawów. Potwierdzeniem piękna przyrody 
naszego terenu, jak i jego czystości i harmo-
nii z naturą, jest z pewnością fakt istnienia 
na terenie gminy wielu bocianich gniazd. 

ŻYCIE SPOŁECZNE  
I KULTURALNE 

Życie kulturalne społeczeństwa 
gminy skupione jest wokół róż-
nych organizacji społecznych, 
którymi są m.in. Ochotnicze 
Straże Pożarne, Ludowe Kluby 
Sportowe, Koła Mniejszości Nie-
mieckiej, Koła Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich oraz Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Zrzeszenia Miłośników Drobne-
go Inwentarza i Związku Pszcze-

larzy. Kalendarz corocznych imprez kultural-
nych jest bardzo bogaty. Obfituje w  trady-
cyjne obchody święta plonów tzw. dożynki, 
organizowane w każdym sołectwie, kierma-
sze bożonarodzeniowe. W jednym z naszych 
sołectw przetrwała rzadko spotykana tradycja 
„Wodzenia niedźwiedzia” w ostatnim dniu 
karnawału i obchody święta Św. Marcina,  
w innym „Hubertus” z gonitwą „za lisem”, w ko-
lejnym „Noc Świętojańska”. Szczególną rangę 
w gminie zajmuje tradycyjna Wielkanocna 
Procesja Konna w Poniedziałek Wielkanocny, 
na którą zjeżdżają się jeźdźcy konni nie tylko 
z  najbliższych okolic, ale również ze stadnin  
z okolic Poznania i Warszawy. 
Od kilkunastu już lat organizowana jest Eko 
Wystawa, na której prezentowane są głównie 
nowoczesne systemy grzewcze.

CODZIENNOŚĆ 
Gmina Pietrowice Wielkie jest także doskona-
łym miejscem na lokalizację tzw. „miejsca na 
ziemi” w którym można zakładać rodzinę, wy-
chowywać dzieci i prowadzić codzienne życie, 
na jej terenie jest bowiem dobrze rozwinięta 
infrastruktura oświatowa. Nie brak również 
sieci bibliotek, świetlic wiejskich, Gminnego 
Centrum Informacji oraz Centrum Społeczno-
-Kulturalnego. 

GOSPODARKA 
Potencjałem gospodarczym gminy jest do-
brze rozwinięte rolnictwo oraz lokalizacja 
większych i mniejszych firm. Wiele z nich może 
pochwalić się międzynarodową renomą. 

WYPOCZYNEK I REKREACJA 
Gmina dysponuje bogatym i  zróżnicowanym 
zapleczem rekreacyjnym, z którego korzysta 
wielu mieszkańców i przybywających do gminy 
gości. Wskazując bazę wypoczynku i rekreacji 
należy wspomnieć o  kompleksie boisk ORLIK, 
o kilku boiskach wielofunkcyjnych, boiskach do 
piłki nożnej, salach sportowych zlokalizowanych 
przy szkołach, kortach tenisowych, bezpiecz-
nych placach zabaw dla dzieci i zewnętrznych 
siłowniach dla dorosłych. Teren naszej gminy 
sprzyja organizacji wycieczek rowerowych.  
Piękne krajobrazy można podziwiać przemiesz-
czając się po bezpiecznych ścieżkach rowero-
wych, zatrzymując się w Zielonych Centrach 
wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi 
stadnina koni położona w Kornicach. Na piel-
grzymów odwiedzających pątniczy Kościółek 
Św. Krzyża czeka miejsce, w którym można spo-
kojnie spędzać czas przy ognisku lub w arbore-
tum z rzadkimi okazami drzew i krzewów. 

AMANDÓW
Zachowane pozostałości dawnego fol-

warku wraz z kolonią budynków mieszkalno-
-gospodarczych z pocz. XX w.

Pozůstatky bývalého poplužního dvoru s obyt-
ně-hospodářskou částí z počátku 20. století. 

Ciekawostka: najszersza ulica w gminie
Zajímavost: nejširší ulice v obci.

KROWIARKI
Kościół Narodze-

nia NMP w Krowiar-
kach – murowany 
z cegły i kamienia 
neoromański kościół 
z 1909 r.
Kostel Nejsvětější 
Panny Marie – cih-
lou a kameny zděný 
novorománský kostel  
z roku 1909.

Pałac Donnersmarcków. Zespół pałaco-
wo-parkowy, zał. XVII, przebud. XIX, od XVII 
w. własność kolejno Beesów, Strachwitzowie, 
Gaszyńscy i Donnersmarckowie. Po wojnie 
przejściowo Szkoła Aktywu Politycznego 
i Państwowy Dom Dziecka, od 1963 r. Szpital 
Rehabilitacyjno-Ortopedyczny.
Pałac, zbudowano w XVII w. jako drewniany, 
przebudowany przez Ernesta Joachima Stra-
chwitza w 1826 r. i przez Mikołaja Strachwit-
za w latach 1852-87. W 1898 wzniesiono 
skrzydło secesyjne. Neorenesansowy i neo-
barokowy z secesyjnym skrzydłem, muro-
wany, w starszej części potynkowany. Starsza 
część piętrowa, nowa – dwupiętrowa. Część 
starsza na planie prostokąta, z ryzalitami (od 
frontu ryzalit wydatny, od parku - zamknięty 
trójbocznie) na osiach.
W narożnikach pd.-wsch. i pn.-zach. kwadra-
towe wieże z hełmami namiotowymi; w po-
zostałych narożnikach wieżyczki cylindryczne  
z hełmami stożkowymi. Ryzalit frontowy 
zwieńczony szczytem ze spływami i niszami, 
nad ryzalitem czworoboczna wieża z hełmem 

przechodzącym w ośmiobok, z dwiema latar-
niami (ob. w rusztowaniach). Wieże czworo-
boczne rozdzielone gzymsami konsolkowymi, 
w górnej cz. potrójne okna zamknięte półkoli-
ście. Dach cz. starszej mansardowy z facjatka-
mi, kryty eternitem. Hełm wież pobite łupkiem. 
Dach cz. nowszej mansardowy, z facjatkami, 
kryty blachą. Szczyty ze spływami, zwieńczone 
naczółkami o linii falistej. W wieży bogato de-
korowany wykusz z podwójnymi oknami prze-
dzielonymi kolumną; dach siodłowy, wybrzu-
szony, pokryty blachą w rybią łuskę; zwieńczo-
ny dekoracyjnym grzebieniem. Wewnątrz sale 
kompletnie zdewastowane i rozgrabione.
Wokół park przypałacowy 17,5 ha z drzewami 
sprowadzanymi z Anglii, mauzoleum rodowe, 
stajnia, wozownia – własność prywatna.
Donnersmarckův palác – palácově-parko-
vý komplex zal. v 17. století, přestavěný v 19. 
století, od 20. století ve vlastnictví Beesů,Stra-
chwitzů, Gaszyńských a Donnersmarcků. 
Po válce přechodně Škola politického aktivu  
a Státní dětský domov, od 1963 Rehabilitačně-
-ortopedická nemocnice.
Palác vystavěný v 17. století jako dřevěný, přesta-
věn Ernestem Joachimem Strachwitzem v roce 
1826 a Mikołajem Strachwitzem v letech 1852–
87, v roce 1898 vystavěno secesní křídlo. Neorene-
sanční a neobarokní se secesním křídlem, zděný, 
ve starší částí omítaný. Starší část patrová, nová – 
dvoupatrová. Starší část na obdélníkovém půdo-
rysu s rizality (od průčelí rizalit vydatný, od parku 
uzavřen trojhranně) na osách. V rohovníkách 
jih.-vých. a sev.-záp. Čtvercové věže se stanovou 
kopulí; v dalších rohách cylindrické věže s kuželo-
vou kopulí. Čelní rizalit zakončen štítem s výpusty 
a výklenky, nad rizalitem čtyřstěnná věž s kopulí 
přecházející v osmihran se dvěma lucernami  
(v lešení). Čtyřstěnné věže rozděleny konzolovými 
římsami, v horní části trojdílná okna uzavřená 
půlkruhovitě. Střecha starších částí mansardová 
krytá plechem. Štíty s výpusty zakončené štěty  
o vlnité čáře. 
Ve věži bohatě zdobený arkýř s dvojitými okny 
dělené sloupem; sedlová střecha, vydutá, kry-

tá plechem v rybí lusk zakončená dekoračním 
hřebenem. Uvnitř kompletně zdevastovaný  
a rozkradený. 
Okolo palácový park 17,5 ha se stromy, které 
byly dovezeny z Anglie, rodové mauzoleum, 
konírna, vozovna – soukromé vlastnictví. 

Stawy w Zielonym Centrum wsi – miej-
sce odpoczynku dla mieszkańców i turystów, 
ostoja ptactwa wodnego

Rybníky v Zeleném centru vesnice – místo 
pro odpočinek pro místní obyvatele a turisty, 
útočiště vodních ptáků.

Hubertus – impreza dla miłośników koni, 
z objazdem wsi i gonitwą „za lisem” w przy-
pałacowym parku.

Hubertus – akce pro milovníky koní s ob-
jížďkou kolem vesnice a honičkou „za liškou“ v 
parku kolem paláce.

MAKÓW
Kościół paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

usytuowany na wzniesieniu w centrum wsi, 
zbud. 1777-88 pod kierunkiem mistrza Fran-
ciszka Bolika z Raciborza, na miejscu poprzed-
niego z 1613 r., późnobarokowy, Mur., potyn-
kowany (tynk barwny kremowy z kanarkowym 
podkreśleniem), jednonawowy. Prezbiterium 
jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, z za-
krystią i przedsionkiem od pd. Nawa trójprzę-
słowa, ze ściętymi narożnikami przy tęczy. Od 
zach. czworoboczna wieża występująca przed 
lico fasady. Przy kościele znajduje się cmentarz 
o powierzchni około 0,4 ha, zachowały się tam  
kamienne krzyże 
nagrobne, z końca 
XIX w. oraz ka-
mienna figura św. 
Jana Nepomucena,  
z 1 połowy XIX w., 
której fundatorem 
był Tomasz Dzi-
mirski. Pomnik ku 
czci mieszkańców 
poległych w I i II 
wojnie światowej, 
u stóp wzgórza 
kościelnego.
Farní kostel sv. Jana Křtitele umístěný na vy-
výšenině v centru vesnice, vystavěný v letech 
1777–88 pod vedením mistra Franciszka Bolika  
z Ratiboře na místě dřívějšího kostela z roku 1613, 
pozdně barokní, zděný, omítnutý (omítka krémo-
vé barvy s kanárkovým zvýrazněním), jednolodní. 
Kněžiště jednoobloukové, uzavřené do půlkruhu 
se zákristií a předsíní od jižní strany. Loď trojoblo-
uková, se seříznutými rohovníky u oblouku. Od 
západní strany vychází čtyřstěnná věž před líc 

fasády. U kostele se nachází hřbitov o rozloze cca 
0,4 ha, kde se dochovaly hrobní kříže z konce 19. 
století a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého  
z 1. poloviny 19. století, jejímž zakladatelem byl To-
masz Dzimirski. U kostelního pahorku se nachází 
pomník k úctě padlým v 1. a 2. světové válce. 

PIETROWICE WIELKIE
Cmentarz fatimski – teren dawnego 

cmentarza, prawdopo-
dobnie żydowskiego, 
za kościołem parafial-
nym, posiadającym 
obecnie jedynie figurę 
Matki Boskiej i drew-
niany krzyż.
Fatimský hřbitov – 
území bývalého hřbito-
va, pravděpodobně ži-
dovského, nacházející 
se za farním kostelem, 
v dnešní době pouze 
se sochou Matky Boží  
a dřevěný kříž.

Stawy –miejsce hodowli ryb i ostoja 
ptactwa wodnego – własność prywatna.

Rybníky – místo chovu ryb a útočiště vodních 
ptáků.

Kościół św. Wita, Modesta i Kresencji  
w Pietrowicach – zbudowany w XVI w., a roz-
budowany w 1822 i 1935 r. Z pierwotnego ko-
ścioła gotyckiego za-
chowały się od zacho-
du trzy przęsła. Wieża 
wzniesiona w 1822 r. 
W  kościele są obra-
zy z drugiej połowy  
XVIII w. (m.in. obraz 
św. Mikołaja z 1827 r. 
– mal. Antoni Blasch), 
rzeźby barokowe oraz 
żeliwna płyta nagrob-
na z 1843 r.
W ołtarzu gł. w zwień-
czeniu rzeźby patro-
nów kościoła adoro-
wane przez aniołów. Antepedium z płaskorzeź-
bą Ostatniej Wieczerzy. Rzeźby Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Chrystusa Tronującego, Pieta. 
Na filarze bramy prowadzącej na plac kościelny 
figura św. Jana Nepomucena, polichromowana.
Farní kostel sv. Vita, Modesta a Krescence – 
vystavěn v 16. století a přestavěný v roce 1822  
a 1935. Z původního gotického kostela se zacho-
valy pouze 3 oblouky od západní strany. Věž byla 
postavena v roce 1822. V kostele se nacházejí 
malby z druhé poloviny 18. století (m.j. obraz  
s. Mikuláše z 1827 – mal. Antoni Blasch), barokní 
sochy a litinová náhrobní deska z roku 1843. 
U zakončení hlavního oltáře se nacházejí so-
chy patronů kostela adorované anděly. Ante-

pendium s basreliéfem Poslední večeře. Sochy 
Matky Boží s Dítětem, Krista na Trůně, Pieta. Na 
pilířích u vstupní brány na kostelní plac socha 
sv. Jana Nepomuckého, polychromována. 

Centrum Społeczno-Kulturalne – no-
woczesny budynek, wybudowany w miejscu 
dawnej słodowni, mieszczący bibliotekę, 
Izbę Tradycji oraz Gminne Centrum Informa-
cji, posiadający także taras widokowy pod 
bocianim gniazdem.

Společensko-kulturní centrum – moderní 
stavba, vystavěná na místě bývalé sladovny, je 
zde umístěna knihovna, Regionální komora a 
také Obecní informační centrum, má také vyh-
lídkovou věž s hnízdem čápů.

Kościół pątniczy p.w. św. Krzyża (parafia 
Pietrowice Wielkie), przy drodze do Gródcza-
nek. Od setek lat Św. Krzyż to znane na Śląsku 
miejsce pielgrzymkowe, za sprawą łaskami 
słynącego barokowego malowidła z początku 
XVIII w. ze sceną ukrzyżowania Jezusa, przed-
stawioną na tle zachmurzonej Jerozolimy. Wie-
lu wiernych doznało tu łask uzdrowienia, bądź 
dostąpiło odpustów zupełnych udzielanych  
z woli papieskiej. Zbudowany 1667 staraniem 
proboszcza Marcina Moslera, powiększony 
1743, remontowany 1965-66 o drewnianej 
konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte 
dwubocznie, z kwadratową zakrystią od pd. 
Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, po-
przedzona kruchtą z chórem muzycznym na 
piętrze. Od wsch. i pn. korpus otoczony sobo-
tami wspartymi na słupach. Wewnątrz w pre-
zbiterium pozorne sklepienie, w nawie strop 
płaski. W tęczy belka z napisami w jęz. niemiec-
kim, morawskim i polskim, datą przebudowy 
1743 oraz kartuszem. Napisy na belce (i ponad 
nią) odnoszą się do odpustów zupełnych wy-
jednanych przez O. Anzelma Kotterbę u  pa-
pieża Piusa VI w 1783 r. na dzień Znalezienia  
i Podwyższenia Krzyża Św. Okienka i wejście 
zamknięte odcinkowo, drzwi do kruchty 
przesuwane. Przy narożniku pd.-zach. przy-
budówka ze schodami na chór. Przy niej 
zewnętrzna ambona, parapet i baldachim  
pobite gontem.
Od południa nowsze zadaszenie nad oł-
tarzem polowym, z obrazem Ecce Homo. 

Ściany pobite gontem. Dachy siodłowe, 
pobite gontem. Nad nawą ośmioboczna 
wieżyczka sygnaturki, z latarnią i hełmem 
baniastym pobitym blachą, zwieńczona  
krzyżem papieskim.
Poutní kostel sv. Kříže (farnost Pietrowice 
Wielkie) u cesty do Gródczanek. Po mnoho sta-
letí je sv. Kříž známým poutním místem ve Slez-
sku, a to díkymílosti proslulou barokní malbou 
z počátku 18. století s představující ukřižování 
Ježíše v pozadí zamračeného Jeruzaléma. Ko-
stel byl vystavěn v roce 1667 díky kněží Marci-
novi Moslerovi, přestavěn roku 1743, rekonstru-
ován 1965–66 dřevěnou pokleslou konstrukcí. 
Presbytář uzavřen dvoustěnnou čtvercovou 
zákristií od jižní strany. Loď na čtvercovém 
půdorysu, před ní kruchta s pěveckým sborem. 
Uvnitř presbytářů pseudo-klenbou, v lodi rovný 
strop. V obloucích hranol s nápisy v němčině, 
moravštině a polštině, s datem přestavky 1743 
a kartuši. Nápisy na hranolu a nad ním se týka-
jí plnomocných odpustků opatřených Otcem 
Anzelmem Kotterbou u papeže Pia VI. v roce 
1783 na den Nalezení a Zvýšení sv. Kříže. Okén-
ka a vstup uzavřeny úsečně, dveře do kruchty 
pohyblivé. Urohů jih.-záp. přístavba se schody 
na chór. U přístavby vnější kazatelna, parapet 
a baldachýnem krytý šindeli. 
Od jižní strany nové zastřešení nad polním ol-
tářem s obrazem Ecco Homo. Stěny kryté šin-
deli. Nad lodí osmistěnná věž se sanktusníkem, 
s lucernou a kupolovitou střechou krytou ple-
chem, ukončená papežským křížem.

W 1899 r. tuż przy kościołku św. Krzyża 
wzniesiono neogotycką kapliczkę, w której 
znajduje się cudowne źródełko, mające we-
dług podań właściwości lecznicze.

V roce 1899 u kostelíka sv. Kříže vystavěna neo-
gotická kaple, ve které se nachází zázračný 
pramínek, dle legendy má léčivé vlastnosti.

Arboretum – mieszczący się nieopodal 
kościółka św. Krzyża zielony pagórek z licz-
nymi, różnorodnymi gatunkami krzewów  
i drzew oraz miejscem do wypoczynku.
Arboretum - zelený kopeček kousek od kostela 
s různými druhy stromů a keřů a také s odpo-
činkovým místem.

GRÓDCZANKI
Dwór – budynek barokowo-klasycystycz-

ny, wzniesiony w 1800 r., na rzucie prostokąta 
z niewielką przybudówką na osi frontu oraz 
nowszym szczytem przy elewacji bocznej od 
północnego zachodu. Układ pomieszczeń 
dwutraktowy, przekształcony w 1963 r. Ele-
wacja frontowa pięcioosiowa, przybudówka 
sięgająca piątego piętra, pokryta skromną de-
koracją stiukową o motywach festonowych. 
W niektórych oknach przyziemia stare kraty. 
Wysoki dach mansardowy z powiekami, kryty 
łupkiem. Zespół dworski zbudowany na nie-
wielkim wzniesieniu, przed dworem brama 
z dwiema oficynami, w pobliżu pozostałość 
zdewastowanego parku. Własność prywatna.

Dvor – barokně-klasicistní budova vystavěná 
v roce 1800 na obdélníkovém uspořádání s ma-
lou přístavbou na vertikální ose a novějším 
vrcholem u boční elevace na severo-západní 
straně. Dvoutraktové uspořádaní místností 
přestavěné v roce 1963. Vertikální elevace pětio-
sá, přístavba dosahující pátého patra je krytá 
dekorativní štukaturou s festonovými motivy. 
V  některých oknech přízemí staré mříže. Vyso-
ká mansardová střecha krytá jílovcem. Dvorní 
komplex byl vystavěn na malé vyvýšenině, před 
budovou brána se dvěma postranními křídly,  
vedle pozůstatky zdevastovaného parku. 

SAMBOROWICE
Wąwóz św. Anny – półkilometrowy 

zielony wąwóz porośnięty tysiącem roślin  
z drewnianą altanką pośrodku, zwany przez 
mieszkańców Holwegiem.
Rokle sv. Anny - 500 metrová rokle porostlá 
tisícem rostlin s dřeveným altánem uprostřed. 
Místními pojmenované jako „Holweg“.

Kapliczka św. Anny – niewielka kaplicz-
ka z 1770 roku, według legendy zbudowa-
na w formie pokuty za hulaszczy tryb życia 
właściciela samborowickich ziem. U wylotu 
wąwozu św. Anny.

Kaple sv. Anny – malá kaple z roku 1770, dle 
legendy vystavěná majitelem samborowic-
kých zemí jako pokání za „bezstarostný“ život. 
U výstupu Rokli sv. Anny.

Uroczysko - zaciszne miejsce ze ścież-
ką zdrowia oraz miejscami do wypoczynku 
wśród zieleni.

Uroczysko - zátiší se stezkou zdraví a odpo-
činkovými místy v zeleném prostředí.

Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny, 
zbud. 1931-33, w czasie wojny uszkodzony, 
odbudowany w 1947, neobarokowy, muro-
wany, otynkowany. Jednonawowy z transep-
tem, prezbiterium zamknięte trójbocznie, od 
zach. czworoboczna, czterokondygnacyjna 
wieża. Szczyty transeptu o linii falistej, z blen-
dami szczelinowymi, narożniki transeptu 

pielgrzymkę do świętego miejsca. Wystawienie 
krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. Krzyż był 
jej wyrazem zadośćuczynienia. Stawiano go ku 
pamięci, uwadze i przestrodze potomnych. Miał 
również skłaniać przechodnich do modlitwy za 
dusze: zabójcy i ofiary. Przy krzyżu następowało 
pojednanie zabójcy z rodziną ofiary.
Kajícnický kříž tzv. cyrilik ze 13–14. st. vytesaný 
vítězem na místě, kde porazil protivníka. Vrah 
měl kromě postavení kříže povinnost uhradit 
náklady na pohřbení protivníka a na soudní 
řízení. Byl také zodpovědný za zajištění rodiny 
protivníka. Byl rovněž zavázán církvi, musel např. 
koupit svíce. Následně měl naboso putovat na 
nějaké svaté místo. Kříž byl postaven na připo-
mínku a na výstrahu ostatním. Měl také nabádat 
kolemjdoucí k modlitbě za duše: vraha a oběti.  
U kříže docházelo ke smíru vraha s rodinou oběti. 

Kaplica pw. Chrystusa Króla, z 1820 roku, od-
nowiona w 1860 roku. Wewnątrz barokowa rzeź-
ba św. Jana Chrzciciela  
z połowy XVIII w. Wpi-
sana do Rejestru Zabyt-
ków woj. śląskiego.
Kaple sv. Krista Krále 
z 1820 roku, rekon-
struovaná v roce 1860. 
Uvnitř barokní socha 
sv. Jana Křtitele z polo-
viny 18. století. Zapsaná 
do Rejstříku památek 
Slezského vévodství.

CYPRZANÓW
Skwer z miejscem wypoczynkowym – dla 

mieszkańców i turystów.

Parčík s odpočinkovým místem – pro místní  
a turisty.

Początki miejscowości zwanej Janowice, 
potwierdzone po raz pierwszy w 1339 r., naj-
prawdopodobniej istniał już wtedy kościół - 
o którym mowa w 1376 r. i w wykazie święto-
pietrza z 1447 r. - pw. św. Marcina i pozosta-
jący pod patronatem kolegiaty w Raciborzu. 
Obecny kościół Trójcy Świętej zbudowany  
w latach 1856-68 w stylu neogotyckim, po 
pożarze poprzedniego w 1861 r.
Počátky vesnice Jano-
wice jsou doloženy po-
prvé v roce 1339, pra-
vděpodobné už v této 
době zde stál kostel 
sv. Martina, o kterém 
je poprvé zmíněno 
v roce 1376 a který 
se také nacházel na 
seznamu Svatopetře-
žského haleře z roku 
1447. Kostel zůstal 
pod patronátem cír-
kve ve městě Ratiboř. 

Současný kostel Svaté Trojice vystavěný v letech 
1856–1868 v neogotickém stylu po vyhoření 
předchozího v roce 1861.

Majówka – święto 
na powitanie maja, 
obchodzone 1 maja. 
Atrakcją jest stawianie 
drzewka majowego: 
długi na kilka metrów 
pal, ozdobiony pięk-
nym wieńcem z kwia-
tów, stawiany jest siłą 
mięśni przed budyn-
kiem OSP przez miej-
scowych mężczyzn.
Majówka – svátek na 
přivítání měsíce květ-
na, slavený 1. května. Atrakcí je stavění májo-
vého stromu: několikametrový kůl ozdobený 
krásným věncem z květin, stavěný rukou míst-
ních mužů před zástavbou SDH.

KORNICE
Skatepark – miejsce ćwiczeń, pole do 

popisu dla miłośników deskorolki, łyżworo-
lek, rowerów wyczynowych BMX.

Skatepark – místo pro cvičení a prostor pro 
exhibice milovníků skateboardu, kolečkových 
bruslí, extrémních kol BMX.

Zielona Oaza – miejsce spotkań mło-
dzieży, przygotowane miejsca pod ogniska, 
zadaszenie chroniące przed deszczem i pa-
lącym słońcem. Tutaj odbywają się obchody 
Nocy Świętojańskiej.

Zelená oáza – místo pro sdružování mláde-
že upravené pro posezení u ohně, zastřešené, 
chránící před deštěm a pálivým sluncem. Zde 
se konají Svatojánské 
slavnosti. 

Park – ścieżki dla 
turystów pieszych, ro- 
werzystów, Nordic Wal-
king. Niepowtarzalna 
atmosfera w blasku 
świateł latarni.
Park – stezky pro pěší 
turisty, cyklisty, Nordic 
Walking. Neopakova-
telná atmosféra v záři 
světel luceren.

Kaplica św. Jana 
Nepomucena – rozbu-
dowana w 2011 r., na 
ścianie frontowej infor-
macja o pochodzeniu 
św. Jana Sarkandra.
Kaple sv. Jana Nepomu- 
ckého – rozestavěná v roce  
2011, na čelní zdi se na-
cházejí informace o půvo-
du sv. Jana Sarkandra.

Stadnina koni – własność prywatna.
Hřebčinec – soukromé vlastnictví.

Noc Świętojańska – w najkrótszą noc  
w roku (22 czerwca) w zielonym amfiteatrze przy 
Skateparku odbywają się obrzędy świętojańskie 
oraz recital muzyczny, pokazy tańca i ognia.

Svatojánské slavnosti – během nejkratší noci 
v roce (22. června) se v zeleném amfiteátru  
u Skateparku konají slavnosti Svatojánské noci, 
hudební recitál a také ukázky tance a ohně.

Las mieszany zwany „Pulów”. Do lasu 
prowadzi zabytkowa aleja dębów, łączą-

ca niegdyś 
zamek (dziś 
nieistniejący) 
do folwarku 
w lesie.
Smíšený les, tzv. 
„Pulów”. K lesu 
vede památná 
alej dubů, která 
kdysi spojovala 
dnes už ne-
existující hrad 
a statek.

ŻERDZINY
Kapliczka zbudo-

wana w 1868 r. została 
poświęcona św. Jano-
wi Nepomucenowi. 
Dawniej służyła miesz-
kańcom wioski do od-
prawiania nabożeństw. 
Została też wyposażo-
na w  sygnaturkę, którą 
dzwoniono na Anioł 
Pański.

Kaplička vystavěná v roce 1868 byla zasvěcená 
sv. Janu Nepomuckému. Dříve byla určená k vy-
konávání bohoslužeb. Zůstala vybavená sanktu-
sníkem, ve kterém se vyzvánělo Anděl Páně.

PAWŁÓW
Kościół paraf. p.w. św. Michała Archanioła,  

zbud. 1907-08 na miejscu drewnianego ko-
ścioła Matki Bożej przeniesionego z Raciborza 
1727. Neogotycki, murowany, lico ceglane  
z tynkowymi blendami, jednonawowy z tran-
septem. W kościele: prezbiterium jednoprzęsło-
we, zamknięte trójbocznie, z zakrystią od strony 
południowej nawa trójprzęsłowa. Od zachodu 
czworoboczna, wysmukła wieża. Narożniki 
wzmocnione uskokowymi szkarpami. Okna 
szczelinowe, szczyty w transepcie z tynkowymi 
blendami (blendy również w ścianach wieży). 
Nad nawą czworoboczna wieżyczka sygnatur-
ki z wysmukłym hełmem piramidalnym. Portal 
ostrołukowy, uskokowy. Nad wejściem nisza  
z rzeźbą św. Michała.
Farní kostel sv. Michala 
Anděle vystavěný v  le-
tech 1907–1908 namísto 
dřevěného kostela Matky 
Boží přenesený z města 
Racibórz roku 1727. Neo-
gotický, zděný, cihlový 
líc s omítnutými slepými 
oky, jednolodní s transep-
tem. V kostele: jednopol-
ní presbytář uzavřený 
trojstěnně, se zákristií od 
jižní strany, trojloď. Od západu čtyřstěnná štíhlá 
věž. Rohy zpevněné lomenými opěrnými pilíři. 
Štěrbinová okna, štíty v transeptu s omítnutými 
slepými oky (slepá oka rovněž ve zdích věže). Nad 
lodí čtyřstěnná věž se sanktusníkem se štíhlou 
pyramidální kopulí. Portál špičatý, lomený. Nad 
vstupem výklenek se sochou sv. Michala.

SUDICE (CZ)
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – Chlu-
bą gminy Sudice jest wielka, pseudogotycka, 
trzynawowa, przecięta transeptem świąty-
nia. Budowa nowego kościoła z czerwonej 
cegły oraz kamienia a także budowa plebani 
przebiegała w latach 1903-1906.

Kostel sv. Jana Křtitele – Chloubou obce Su-
dice je velký, pseudogotický, trojlodní kostel 
s příčnou lodí. Výstavba nového kostela z če-
rvené cihly a kamene a také výstavba farností 
proběhla v letech 1903-1906.

Urząd Gminy - niegdyś mury rzymsko-
katolickiej plebanii a od roku 1975 siedziba 
Urzędu Gminy, której remont przebiegał 
w latach 2011-2013.
Obecní úřad – Bývalá budova římskokato-
lické farnosti od roku 1975 Obecní úřad je 

Miejsce grillowe - placyk w pobliżu kościół-
ka św. Krzyża z miejscem do rozpalenia grilla, 
ogniska, a także drewnianymi stołami i ławami.
Místo na grilování – prostor v okolí kostela sv. 
Kříže s místem na zapálení grilu nebo ohniště  
a také s dřevěnými stoly a lavicemi.

Budynek dworca PKP – otwarty w 1855 r.  
Przewozy pasażerskie zawieszono w kwiet-
niu 2000 r. Niewielki ruch towarowy odbywa 
się nadal. Przy stacji znajduje się mijanka 
ponieważ linia Racibórz-Głubczyce jest linią 
jednotorową, dwukierunkową.
Zástavba nádraží PKP – otevřená v roce 
1855. Osobní doprava přerušena v roce 2000. 
Malý obchodní pohyb je dodnes. U nádraží se 
nachází výhybka, protože úsek je jednokolejný, 
obousměrný.

Tradycyjna Wielkanocna Procesja Kon-
na w Poniedziałek Wielkanocny, na którą zjeż-
dżają się jeźdźcy nie tylko z najbliższych oko-
lic, ale również ze stadnin z okolic Poznania 
i Warszawy. Ma ona charakter unikatowej tra-
dycji, mającej korzenie w głębokiej historii na-
szych przodków. W Poniedziałek Wielkanocny 
błagalna procesja konna zmierza przez pola 
do zabytkowego kościoła Św. Krzyża, skąd po 
nabożeństwie odbywa się tradycyjny objazd 
pół. Całość obrzędu kończy się wyścigiem 
konnym oraz festynem, na którym odbywają 
się zawody w skokach przez przeszkody, jak 
i pokaz ujeżdżania koni. 

Tradice Velikonočních procesí na koních 
o Velikonočním pondělí, sjíždějí se nejen místní 
jezdci, ale také jezdci z okolí Warszawy a Pozna-
nie. Akce má ráz unikátní tradice, která je hlu-
boce zakořeněná v tradici naších předků. O Ve-
likonočním pondělí putuje prosebné procesí na 
koních mezi poli do památkového kostelíka sv. 
Kříže, odkud se po bohoslužbě koná tradiční ob-
jíždění polí. Celá akce končí honičkou a zahrad-
ní slavností, kde se konají závody ve skocích přes 
překážky a ukázky výcviku koně. 

Eko Wystawa - od 2000 r. organizowana 
jest Eko Wystawa, na której prezentowane są 
głównie nowoczesne systemy grzewcze. Im-
preza skupia większość producentów branży 
grzewczej i budowlanej z terenu Polski oraz 
reprezentantów Czech i Niemiec. Całość im-
prezy ma charakter pikniku rodzinnego.

Eko Wystawa - 
od 2000 jsou po-
řádány Eko trhy, 
na kterých se pre-
zentuje nejnovější 
tepelná technika. 
Akci zastřešuje 
většina výrobců 
tepelné techniky 
a stavebnin z Pol-
ska a také z Čech 
a Německa. Celá 
akce má charak-
ter rodinného 
pikniku. 

Kiermasz bożonarodzeniowy – w każdą 
pierwszą niedzielę grudnia na hali wysta-
wienniczej Centrum Społeczno-Kulturalne-
go w Pietrowicach Wielkich odbywa się kier-
masz oferujący świąteczne dekoracje, potra-
wy, wypieki. Całości towarzyszy świąteczna 
oprawa muzyczna i artystyczna.

Vánoční trhy – každou první neděli v prosin-
ce se ve výstavní hale Společensko-kulturního 
centra v Pietrowicach Wielkich konají trhy  
s vánočními dekoracemi, pokrmy, cukrovím. 
Celek zpestřuje hudební a umělecký rámec. 

Zamek – wybudowany w 1822 r. jako 
zamek przez ówczesnego właściciela dóbr 
rycerskich Ludwika Bennecke. W 1879 r. wieś 
kupiła zamek z przeznaczeniem na szkołę 
i  dobudowała jedną kondygnację. Budynek 
zniszczony w  marcu 1945 r., odbudowany 
w 1947 r. i przeznaczony na szkołę. Od 1973 r.  
siedziba władz samorządowych.
Hrad – vystavěný v roce 1822 jako hrad teh-
dejšího majitele rytířských majetku Ludwika 
Bennecke. V roce 1879 vesnice hrad koupila 
se záměrem přestavby na školu a bylo při-
stavěno jedno podlaží. Stavba byla zničena  
v březnu roku 1945, rekonstruována v roce 
1947 a ustanovena školou. Od roku 1973 sídlem  
lokální vlády. 

dnes po rekonstrukci, která proběhla v letech  
201-2013.

Ewangelicki i prawosławny kościół - 
wybudowany w 1909 roku jako ewangelicka 
kaplica pogrzebowa, 
po II wojnie światowej 
przeszła w ręce prawo-
sławnych jako Kościół 
św. Wacława, dziś jest 
kościołem ewangelic-
kim i prawosławnym.
Evangelický a pravo-
slavný kostel – posta-
ven v roce 1909 jako 
Evangelická pohřbívací 
kaple, po druhé světo-
vé válce připadla pra-
voslavným jako kostel svatého Václava, dnes 
kostel evangelický i pravoslavný.

Pomnik Wyzwolenia (czołg) - w 1980 
roku w północno-wschodniej części gminy 
został wybudowany Pomnik Wyzwolenia 
a na nim umieszczona czołg T 34, przy któ-
rym corocznie spotykały się osoby upamięt-
niające walki w czasie II wojny światowej.

Památník osvobození tank – V roce 1980 pak 
byl vybudován na severovýchodním kraji obce 
Památník osvobození a na něm umístěn tank 
T 34 u nějž se každoročně setkávali pamětníci 
bojů II. Světové války.

Pomnik Czechosłowackich Czołgistów 
- wybudowany w 1960 r. w miejscu, gdzie  
I czechosłowacka niezależna brygada czołgi-
stów przekroczyła granicę czechosłowackiego 
państwa.
Památník československých tankistů – po-
staven v roce 1960 v místech kde 1. českoslo-
venská samostatná tanková brigáda překročila 
československou státní hranice.

Samolot - W 1965 roku w Sudzicach zain-
stalowano samolot Szturmownik jako pamiąt-
kę tego, iż w walkach w tzw. operacji ostraw-
skiej brała udział I mieszana czechosłowacka 

dywizja lotnicza. W roku 1999 władze gminy 
wymieniły samolot Szturmownik i zastąpiły 
go samolotem Delfin.
Letadlo - V roce 1965 bylo v Sudicích instalováno 
letadlo Šturmovnik, jako připomínka toho, že bojů 
v ostravské operaci se účastnila i 1.československá 
letecká smíšená divize. V roce 1999 bylo toto leta-
dlo vedením obce vyměněno za letadlo Delfín.

Kolumna Maryjna na rynku - w miejscu, 
gdzie mieścił się kiedyś zajazd Arenda, stała 
również Kolumna Maryjna (więcej w fotodoku-
mentacji z kroniki gminnej), która w czasie walk 
wojennych została w całości zniszczona. Po woj-
nie, dzięki wsparciu mieszkańców, kawałek dalej 
postawiono żelazną kolumnę z rzeźbą Panny 
Marii. W roku 2009 żelazny słup zastąpiono gra-
nitowym, a porcelanowa rzeźba Panny Marii zo-
stała zamieniona na rzeźbę z brązu.
Mariánský sloup na Náměstí, 
kde stával zájezdní hostinec 
zvaný Arenda, stál i mariánský 
sloup (viz fotodokumentace 
z kroniky obce), který byl vále-
čnými událostmi zcela zničen. 
Po válce byl ze sbírek občanů  
o kousek dále postaven železný 
sloup se sochou Panny Marie 
a stávající železný sloup byl  
v roce 2009 nahrazen žulovým 
sloupem a stávající porceláno-
vá socha Panny Marie byla 
nahrazena sochou z bronzu.

Pomnik upamiętniający niemieckich żoł-
nierzy poległych w czasie I i II wojny świato-
wej - w czasie I i II wojny światowej Sudzice były 
gminą niemiecką (więcej historia Hluczyńska), 
dlatego też w Sudzicach znajduje się pomnik 
upamiętniający poległych żołnierzy niemiec-
kich w czasie I i II wojny światowej. Po roku 1990 
zostały odnowione napisy poległych w czasie  
I wojny światowej a także dodano nazwiska po-
ległych w czasie II wojny światowej.
Památník padlých německých vojáků z I.  
a II. Světové války Jelikož byly Sudice v době I. i II. 
Světové války německou obcí (viz. historie Hlučín-
ska) je v Sudicích Památník padlým německým 
vojákům z I. Světové války. Po roce 1990 byly 
obnoveny nápisy padlých z I. Světové války a do-
dány jména padlých z II. Světové války. 

Szkoła podstawowa - w 1974 roku została 
otwarta w Sudzicach szkoła podstawowa, która 
nosiła nazwę ZDŠ 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR czyli Dziewięcioletnia 
Szkoła Podstawowa I. Niezależnej Czechosłowac-
kiej Brygady Czołgowej w ZSRR.

Základní škola V roce 1974 byla v Sudicích otevře-
ná Základní škola, která nesla jméno ZDŠ 1. česko-
slovenské samostatné tankové brigády v SSSR. 

Boisko – miejsce treningowe sudzickiej jed-
nostki klubu sportowego „Sokół“. Z boiska korzy-
sta także szkoła podstawowa.
Hřiště. Zde hraje své zápasy TJ Sokol Sudice a 
využívá jej také ZŠ Sudice.

Sudice je obec na hranici s Polskem v okre-
se Opava v Moravskoslezském kraji. Leží  
v typické zemědělské krajině ve vzdálenosti  
16 kilometrů od Opavy a 25 kilometrů od 
Ostravy. První zmínka o Sudicích pochází  
z roku 1327. V tomto roce opavský kníže Mi-
kuláš prodal Sudice dominikánskému klášte-
ru v Ratiboři, ale už v roce 1330 se Sudice 
vrátily do českého vlastnictví. V Sudicích je 
pozoruhodný Kostel sv. Jana Křtitele, který je 
od roku 1990 prohlášen za kulturní památku. 
Za pozornost stojí také Pomník Českosloven-
ských tankistů a Pomník padlým německým 
vojákům v 1. světové válce. V roce 1994 byl 

otevřen hraniční přechod do Polska, který 
fungoval do doby vstupu Polska do Evrop-
ské unie.

ujęte kolumienkami.  
Okna i wejście zam- 
knięte półkoliście. Nad  
prezbiterium czwo-
roboczna wieżyczka 
sygnaturki, z  latarnią. 
Hełm wieży cebulasty 
(spłaszczony), z latar-
nią i  kopułką z iglicą. 
Dach dwuspadowy, 
kryty dachówką. Wy-
strój współczesny. 
Cmentarz przyko-
ścielny ma układ 
regularny, w części pd.-wsch. dwa metalowe 
krzyże nagrobne z początku XX.
Farní kostel sv. Rodiny vystavěný v roce 1931–
1933, v průběhu války poškozen, rekonstruován  
v roce 1947, nebarokní, zděný, omítnutý. Jednolod-
ní s transeptem, presbytář uzavřen trojstěnnou, od 
západní části čtyřstěnnou čtyřpodlažní věží. Štíty 
transeptu o vlnité čáře se štěrbinovými slepými 
oky, rohy transeptu uzavřené sloupy. Okna a vstup 
uzavřeny půlkruhem. Nad presbytářem čtyřstěnná 
věž sanktusníku s lucernou. Kopule věže cibulovitá  
s lucernou a kopulkou s jehlou. Střecha sedlová 
krytá taškou. Moderní interiér. Kostelní hřbitov má 
regulérní uspořádání, v jihovýchodní částí dva oce-
lové náhrobní kříže z počátku 20. století.

Dworek zabytkowy z XIX w., odnowiony 
przez prywatnego właściciela.

Památkový dvůr z 19. století, restaurován so-
ukromým majitelem.

Wodzenie Niedźwiedzia – w ostatnią so-
botę karnawału obchodzi się tutaj rzadki zwy-
czaj obchodzenia miejscowości z symbolicz-
nym „tańczącym niedźwiedziem” (TANZBÄR). 
W tym dniu w całej wsi panuje szczególna at-
mosfera. Dorośli oczekują zapustników przed 
swoimi domami, dzieci gromadka biegną za 
korowodem przebierańców z orkiestrą. TAN-
ZBÄR ginie pod koniec parady, by podkreślić 
symbolikę końca karnawału i zabaw, a począ-
tek postu. Pozostaje jednak żywy mały niedź-
wiedź jako nadzieja na nowe czasy. W orszaku 
występują również postacie zwane „małpica-
mi”, które razem z kominiarzem smarują twarze 
sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec.

Vodění medvěda – v poslední sobotu maso-
pustu se zde pěstuje zřídka vyskytující tradice 
obcházení vesnice se symbolickým tančícím 
medvědem (TANZBÄR). Tohoto dne je v celé  
v celé vesnici citít zvláštní atmosféra. Dospělí 
očekávají masopustníky před svými domy, 
děti běží za průvodem s orchestrem. TANZBÄR 
umírá na konci slavnosti, aby zdůraznit sym-
boliku konce masopustu. Naživu však zůstává 
malý medvídek jako naděje na novou období. 
V průvodu se vyskytují postavy tzv. „małpice”, 
které spolu s kominíkem natírají obličeje sazemi, 
což symbolizuje blížící se Popeleční středu. 

W listopadzie świętuje się obchody św. Mar-
cina. Wieś przemierza grupa aktorów amatorów, 
która przy szerokiej widowni, wędrującej za 
grupą aktorów, odgrywa sceny z życia świętego. 
Całość kończy się biesiadą dla wszystkich, dzieci 
otrzymują słodkie rogale świętomarcińskie.

V listopadu se slaví svátek sv. Martina. Vesnicí 
prochází skupina herců-amatérů, která pro ši-
roké publikum přehrává scény ze života sv. Mar-
tina. Akce končí besedou pro všechny účastníky  
a děti dostávají svatomartinské rohlíky.

LEKARTÓW
Skwer z fontanną - miejsce wypoczynkowe 

dla mieszkańców i turystów, na skwerku altana 
– schronienie przed deszczem lub słońcem.

Parčík s fontánou – odpočinkové místo pro 
obyvatele a pro turisty, v parčíku altán – ochra-
na proti dešti a slunci. 

Krzyż pokutny tzw. cyrylik z XIII-XVI w., 
wykuty przez zwycięzcę w miejscu pojedyn-
ku za zabicie rywala. 
Morderca, oprócz 
wzniesienia krzyża, 
był również zobowią-
zany pokryć koszty 
pogrzebu i  przewodu 
sądowego. Winien rów- 
nież łożyć na utrzy-
manie rodziny zabite-
go. Był zobowiązany 
wobec Kościoła, np. 
musiał zakupić świece. 
Następnie powinien 
odbyć boso pieszą 
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