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ŚLADAMI RODU LICHNOWSKICH –  
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ON THE TRAIL OF THE LICHNOWSKI FAMILY – A CROSS-BORDER 
TOURIST ROUTE ON THE SILESIAN-MORAVIAN BORDERLAND

Wprowadzenie

Życie współczesnego człowieka wypełnia nie tylko praca. Badania wykazują, że sprawą 
ważną w systemie wartości – szczególnie młodych ludzi – jest czas wolny. Jedną z form 
jego spędzania może być poznawanie nowych miejsc, obiektów czy kultury, języka i zwy-
czajów innych narodów. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja – w kontekście turystyki kulturowej – 
wyznaczonego i oznaczonego w 2017 roku transgranicznego szlaku turystycznego, ale 
o cechach również szlaku kulturowego, zlokalizowanego w dwóch gminach: Krzanowice (po 
stronie polskiej) i Chuchelna (po stronie czeskiej). Nadto przybliżone zostanie znaczenie 
społeczne i gospodarcze szlaku dla regionu oraz jego mieszkańców.

Z uwagi na wyjątkowość lokalizacji szlaku warto w tym miejscu omówić specyfikę po-
granicza śląsko-morawskiego. To geograficznie obszar w Polsce, na zachodnich rubieżach 
województwa śląskiego, w południowej części powiatu raciborskiego, który od północy 
i wschodu wytyczają koryta rzek Cyny i Odry, natomiast od południowego zachodu to 
granica polsko-czeska. Teren ten jest interesującym subregionem Górnego Śląska, miej-
scem stykania się, przenikania i konfrontacji różnych procesów społeczno-kulturowych, 
posiadającym bogatą historię i kulturę1. W przeszłości ziemie te należały m.in. do Czech 
oraz Moraw, Austrii, Prus, Niemiec, a po II wojnie światowej do Polski. Granice administra-

1 Zob. np. Tożsamość morawska na pograniczu polsko-czeskim. Materiały z konferencji popularnonaukowej, 
red. M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz 2012; K. Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza pol-
sko-czeskiego, PTL, Wrocław 2004. 
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cyjno-państwowe na tym obszarze nigdy nie pokrywały się z granicami etnicznymi. Ludność 
autochtoniczna, świadoma społecznej odrębności, współcześnie posługuje się w zasadzie 
trzema językami: polskim, czeskim i niemieckim oraz specyficzną (znaną po obu stronach 
granicy) gwarą morawską określaną przez dialektologów jako gwara laska. Wpływ na jej 
zachowanie miała bez wątpienia wielowiekowa przynależność mieszkańców do diecezji 
ołomunieckiej, zachowawczość w pielęgnacji dawnych zwyczajów i obrzędów oraz silne 
poczucie tożsamości regionalnej. 

Niebagatelny wpływ na rozwój kultury i gospodarki tego pogranicza miał ród Lichnow-
skich – znana i ceniona na Górnym Śląsku rodzina arystokratyczna, której początki sięgają 
XV stulecia. Lichnowscy, żyjąc przez stulecia na ziemi śląsko-morawskiej, pozostawili na 
niej liczne ślady kultury materialnej – w postaci: rezydencji, kościołów, kaplic czy obiektów 
gospodarczych – stanowiące współcześnie niemałą atrakcję turystyczną. 

Na uwagę zasługuje również charakter tego obszaru, piękne krajobrazy, jego bo-
gactwo fauny i flory. Jeden z blogerów podróżujący rowerem z Łazisk wzdłuż granicy 
polsko-czeskiej we wpisie Rowerem po granicy – trasa XVI zauważa, że „jazda tutaj jest 
wielką przyjemnością. W leśnej ciszy, bez większych pofałdowań terenu można spokojnie 
jechać i upajać się zielenią lasu i jego zapachem”2.

Utworzony szlak propaguje ideę wspólnego dziedzictwa kulturowego obu miejscowo-
ści, czyni ten obszar atrakcyjnym turystycznie, promuje region po obu stronach granicy 
i pobudza do tworzenia nowych miejsc pracy.

W publikacji wykorzystano metodę badawczą zwaną desk research3, bazującą na 
analizie polskiej i czeskiej literatury, stron internetowych, dokumentów urzędowych, fol-
derów promocyjnych, ulotek informacyjnych. Zaprezentowano i omówiono także materiał 
pozyskany w trakcie badań empirycznych (empirical research), tj. wywiady jakościowe 
(z burmistrzem Krzanowic, wójtem Chuchelnej, koordynatorami projektu), obserwacji 
uczestniczącej w inauguracyjnym rajdzie rowerowym nowo powstałym szlakiem tury-
stycznym. W trakcie eksploracji terenowej sfotografowano całą infrastrukturę (obiekty, 
oznakowanie, tablice informacyjne). 

Kilka słów o tematycznych szlakach kulturowych w Polsce

W turystyce kulturowej, uwzględniającej wyjazdy nie tylko do miejsc popularnych 
i uznanych za wspólne światowe dziedzictwo, ale coraz częściej do lokalnych, regional-
nych i narodowych skoncentrowanych np. wokół wiodącego tematu z zakresu dziedzictwa 
kulturowego4, ważną rolę odgrywają szlaki turystyczne. Badacze podkreślają, że są one 

2 http://henkro.blog.onet.pl/2011/01/16/rowerem-po-granicy-trasa-xvi-laziska-vovice-bohumin-chalupki-rudyszw
ald-ha-vesina-zavada-bla-chuchelna-krzanowice-borucin-tworkow-krzyz/ [03.11.2017].
3 O możliwościach tej metody i pełnym jej wykorzystaniu traktuje tekst m.in. Z. Bednarowskiej, Desk research – 
wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych, „Marketing 
i Rynek” 2015, 7, s. 18–26. 
4 A. Mikos von Rohrscheidt, Kulturowe szlaki  turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie  ich 
tworzenia i funkcjonowania, [w:] Kultura i turystyka razem, ale jak?, red. A. Stasiak, WSTH, Łódź 2009, s. 206. 
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środkiem tematyzacji podróży i swoistym magnesem przyciągającym turystów zaintere-
sowanych konkretnym tematem5. To właśnie szlaki tematyczne stanowią samodzielną 
wartość dla turystyki kulturowej6. 

Zygmunt Kruczek szlak turystyczny definiuje jako „wytyczoną trasę w przestrzeni tury-
stycznej dla potrzeb podróżujących (nie zawsze oznakowaną), prowadzącą do najbardziej 
atrakcyjnych miejsc (obiektów) z zachowaniem szeregu przepisów, w tym m.in. bezpieczeń-
stwa i ochrony walorów”7. W opinii Jacka Kaczmarka szlak – jako produkt turystyczny – po-
winien składać się z wielu miejsc lub obiektów powiązanych nadrzędną ideą, połączonych 
wytyczoną i oznakowaną trasą oraz infrastrukturą zlokalizowaną wzdłuż szlaku8.

W specjalistycznej literaturze przedmiotu funkcjonuje klasyfikacja szlaków kulturowych 
pod względem organizacji i możliwości korzystania z nich. To rozróżnienie okaże się przydat-
ne podczas charakterystyki transgranicznego szlaku turystycznego, który jest przedmiotem 
niniejszego artykułu. Szlak ten nazwano szlakiem turystycznym, bo poruszają się nim turyści 
na rowerach, ale wziąwszy pod uwagę jego temat przewodni, można go uznać również za 
szlak kulturowy, ponieważ jego celem jest zaznajomienie podróżujących z miejscami zwią-
zanymi z rodem Lichnowskich, a zatem z historią i dziedzictwem kulturowym tego regionu.

Armin Mikos von Rohrscheidt odróżnia szlaki w sensie ścisłym (szlaki materialne 
i realne) – spełniające wszystkie kryteria produktu turystycznego i szlaki wirtualne (po-
wtarzalne oferty turoperatorów i publikacje turystyczne) – pozostające w sferze pomysłów 
oraz trasy lokalne9. Mianem szlaku materialnego można określić tylko taki szlak, który 
posiada nazwę i logo, jest w stałej ofercie (a nie stanowi tylko ofertę jednorazową lub 
sezonową) oraz urzeczywistnia cztery podstawowe kryteria:
1. kryterium dostępności – wszystkie obiekty znajdujące się na szlaku są dostępne 

dla turystów,
2. kryterium oznaczenia „in situ” – informacje zawarte w postaci znaków w terenie, na 

trasach między poszczególnymi miejscowościami, którymi przebiega szlak, nieopodal 
obiektów i przy obiektach,

3. kryterium uzasadnionej tematyzacji – adekwatna do tematyki nazwa, szlak ma 
przebieg i dobór ważnych dla niego obiektów,

4. kryterium koordynacji – szlak pozostaje pod stałą opieką koordynatora10.
Szlaki niespełniające wyżej wyodrębnionych kryteriów, ale oznaczone w tere-

nie lub w systemie elektronicznej nawigacji, mogą zostać nazwane realnymi szlakami 
turystyczno- kulturowymi11.

5 Zob. szerzej na temat roli szlaków w różnych formach turystyki kulturowej: A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne 
szlaki tematyczne jako oferta turystyki kulturowej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 2010, s. 102–105. 
6 Por. G. Richards, Cultural Tourism in Europe, CAB International, Wallingford 1997, s. 232. 
7 Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2007, s. 277. 
8 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt  turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, 
Warszawa 2005. 
9 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010, s. 320–323.
10 Ibidem, s. 322. 
11 Zob. szerzej na temat kryteriów szlaku realnego: idem, Regionalne szlaki tematyczne jako oferta turystyki 
kulturowej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 2010, s. 124.
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Spośród najbardziej znanych europejskich szlaków kulturowych przebiegających przez 
Polskę wymienić trzeba: Drogę św. Jakuba, Szlak Hanzeatycki, Europejski Szlak Gotyku 
Ceglanego czy Szlak Cysterski. Pierwszy i ostatni z wymienionych powyżej znajdują się 
pod oficjalnym patronatem Rady Europy12. Zaś najważniejsze i najbardziej znane szlaki 
krajowe, tj. Szlak Piastowski, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Zam-
ków Piastowskich, Małopolski Szlak Architektury Drewnianej – związane są z rodzimą 
historią i oryginalną architekturą. 

W ostatnich latach powstało również kilka transgranicznych szlaków turystyczno-kul-
turowych. Na uwagę zasługują trzy zlokalizowane na pograniczu polsko-słowackim: 
1. Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich (879 km), który prowadzi przez najciekaw-

sze miejscowości związane z tym rodem na terenach województwa podkarpackiego, 
obwodu lwowskiego na Ukrainie i okręgu proszowskiego na Słowacji. Rozpoczyna się 
w Stalowej Woli, a kończy w Wiśniczu;

2. Beskidzkie Muzea – transgraniczny szlak rowerowy (321 km) wiodący przez powiat 
krośnieński, okresy Svidnik, Stropkov i Humenne na Słowacji13;

3. Szlak Świątyń Karpackich (150 km) biegnący ze Stropkova na Słowacji do Krosna, 
przez przejście graniczne w Barwinku14. 
Interesującym transgranicznym szlakiem tematycznym może być Szlak Naftowy, które-

go trasa związana jest z miejscami narodzin i rozwojem przemysłu naftowego w II połowie 
XIX wieku na terenie Galicji. Szlak rozpoczyna się w Harklowej (powiat jasielski) i wiedzie 
przez Jasło, Krosno, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne, Sambor, Borysław, Drohobycz aż po 
Lwów. Na trasie można odkryć miejsca związane z działalnością spółki naftowej tworzo-
nej przez Ignacego Łukasiewicza, Karola Klobassę i Tytusa Trzecieskiego. To skanseny, 
muzea i stare kopalnie, w których jeszcze dziś można zobaczyć wciąż działające urzą-
dzenia naftowe15.

Ponad 200 km mierzy Białowieski Szlak Transgraniczny, którego trasa prowadzi 
Puszczą Białowieską po obu stronach granicy – przez powiat hajnowski (Rzeczpospolita 
Polska) i rejon prużański (Republika Białorusi). Turysta poznaje piękno przyrody, prawo-
sławne i katolickie obiekty sakralne oraz unikatową architekturę drewnianych domostw16. 

Ciekawym szlakiem turystyczno-kulturowym, tym razem zlokalizowanym na pograniczu 
polsko-ukraińskim, skierowanym zarówno do wycieczek zorganizowanych, jak i turystów 
indywidualnych (w tym rowerzystów), może być Transgraniczny Szlak Turystyczny 

12 Od 1987 roku Rada Europy przyznaje tytuł Europejskiego Szlaku Kulturowego trasom lub szlakom, które 
zajmują znaczące miejsce w utrzymywaniu europejskiej tożsamości, pielęgnowaniu kultury i wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego. Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym ogłoszono Drogę św. Jakuba. Zob. https://
pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Szlaki_Kulturowe [17.01.2018].
13 Zob. http://wojaszowka.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=9&subsub=38&menu=249&strona=1 [05.11.2017]. 
14 Szczegółową charakterystykę ww. szlaków turystyczno-kulturowych pogranicza Polski i Słowacji prezentuje 
tekst: M. Buczek-Kowalik, R. Klamar, T. Mitura, Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty tu-
rystyczne pogranicza polsko-słowackiego, [w:] Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu tury-
stycznego, red. J. Buko, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 86”, Szczecin 2012, s. 11–25. 
15 Zob. http://ignacylukasiewicz.pl/szlak-naftowy/ [05.11.2017]. 
16 Zob. http://powiat.hajnowka.pl/ctrpb/bialowieski_szlak_tra [05.11.2017]. 
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Bełżec–Bełz, prowadzący przez 33 przygraniczne miejscowości, w których znajdują się 
głównie zabytkowe obiekty sakralne (m.in. cerkwie, kościoły, klasztory, synagogi)17. 

Niewątpliwie szlaki turystyczno-kulturowe, będące produktami turystycznymi, dają 
szansę na korelację turystyki kulturowej z turystyką edukacyjną. 

Ród Lichnowskich i jego wkład w dziedzictwo kulturowe 
pogranicza polsko-czeskiego

Lichnowscy to jeden z najstarszych śląskich arystokratycznych rodów cieszący się wiel-
kim zainteresowaniem i sympatią na ziemi raciborskiej i w Kraju Hulczyńskim. Pełnili presti-
żowe funkcje państwowe: polityczne i dyplomatyczne oraz zaistnieli na europejskiej scenie 
kulturalnej. Byli rozsądnymi gospodarzami, przedsiębiorcami przemysłowymi i inwestorami. 

Założycielem rodu był Jan z Woszczyc (położonych pomiędzy Rybnikiem a Pszczyną), 
który dzięki małżeństwu nabył Lichnow koło Karniowa i od 1501 roku podpisywał się jako 
Lichnovsky18. 

Fot. 1. Zamek w Chuchelnej, obecnie zakład rehabilitacyjny

Fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.

W 1. połowie XVIII wieku ten pierwotnie ród ziemiański został podniesiony do godności 
barońskiej, następnie hrabiowskiej, aż w końcu w 1773 roku pruski król Fryderyk II nadał 
Janowi Karolowi Lichnowskiemu dziedziczny tytuł książęcy, który w 1846 roku został 

17 Zob. http://www.belzec-belz.pl/ [05.11.2017]. 
18 J. Jung, Lichnovští z Voštic a jej ich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848–1928, Ostavská univerzita, 
Ostava 2017, s. 13.
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uznany również przez Austrię19. Po ponad stu pięćdziesięciu latach Lichnowscy należeli 
do najwyższej arystokracji pruskiej i austriackiej. 

Karol Alojzy (1761–1814) – drugi z książąt Lichnowskich, często przebywając w Wied-
niu, zawarł znajomość z Ludwikiem van Beethovenem, któremu później ustanowił stałą 
pensję. Lichnowski utrzymywał także kontakty z takimi sławnymi muzykami, jak: Wolfgang 
Amadeusz Mozart czy Niccolò Paganini. Ponadto za jego panowania rozpoczęto hodowlę 
owiec merynosów przynoszącą spore dochody, najlepsze okazy były bowiem sprzedawane 
kupcom nie tylko z Europy, ale także z Australii i Ameryki Północnej. 

Kolejny z rodu – Edward Maria Lichnowsky (1789–1845) – interesował się literaturą, 
pisał dramaty, tłumaczył dzieła Voltaire’a. Popularność i uznanie zyskał, opracowując Hi-
storię Habsburgów wydaną w ośmiu tomach20. Jego najstarszy syn Feliks (1814–1848) to 
bodaj najbardziej barwna postać w tym arystokratycznym rodzie21. Walczył w wojnach kar-
listowskich w Hiszpanii i często podróżował. Zrobił też karierę polityczną i dyplomatyczną22. 

Kolejny, już piąty z rodu – Karol Maria Lichnowsky (1819–1901) rozwinął gospodar-
kę rodu23. W posiadłościach dokonano odważnych inwestycji: powstały nowe obiekty 
gospodarcze, majątki wzbogacały się o nowoczesne maszyny. Wprowadzono nowy spo-
sób uprawy ziemi oraz system melioracji pól i nawadniania łąk. Książę Karol angażował 
się w budowę dróg i mostów. Jedną ze znaczących zasług dla rozwoju komunikacji na 
pograniczu polsko-czeskim były starania księcia Karola Marii o budowę linii kolejowej 
Opole–Chałupki (przez Kędzierzyn i Racibórz). Magnat sfinansował prace projektowe przy 
wytyczaniu linii na odcinku Racibórz–Krzanowice–Chuchelna–Opawa. Oficjalne otwarcie 
nowej trakcji kolejowej miało miejsce 20 października 1895 roku24. 

Najsławniejszy z rodu był Karol Maksymilian Lichnowsky (1860–1928) – dobry gospo-
darz majoratu Krzyżanowice–Chuchelna, dyplomata (ambasador niemiecki w Wielkiej 
Brytanii w latach 1912–1914), autor książek politycznych przełożonych na kilka języków25. 
Dzięki trafnym inwestycjom w przetwórstwo płodów rolnych książę przejął większość 
udziałów w cukrowni w Raciborzu, zaś w Chuchelnej wybudował jedną z najnowocześniej-
szych fabryk lnu w Europie. W jego zakładach znalazło zatrudnienie ponad 2000 ludzi26. 

Schyłek rządów rodziny Lichnowskich na pograniczu śląsko-morawskim przypada na 
I połowę XX wieku. Książę Wilhelm (1905–1975) zmuszony był sprzedać pałac w Krzy-
żanowicach i willę w Berlinie. Odsprzedane zostały również dzieła sztuki, rodzinne zbiory 

19 R. Kincel, Karol Maksymilian książę von Lichnovsky (1860–1928) – najsławniejszy z rodu, [w:] Z dziejów ziemi 
raciborskiej. Miejsca – ludzie – problemy, Starostwo Powiatowe, Racibórz 2003, s. 107. 
20 E.M. Lichnowsky, Die Geschichte des Hauses Habsburg, Vol. 1–8, Wien 1836–1843. 
21 Zob. więcej: D. Uhlíř, Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Poslední láska kněžny Zaháňské, Paseka, Praha–Lito-
myšl 2009; R. Wolny, Fürst Felix Lichnowsky (1814–1848). Ein früh vollendetes Ritterleben, Eos-Verlag, Erzabtei, 
St. Ottilien 2003. 
22 Feliks Lichnowsky był posłem z okręgu raciborskiego do Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie nad 
Menem. Dał się poznać jako znakomity orator i aktywny polityk. W wieku 34 lat zginął z rąk demonstrantów. 
23 Zob. więcej: J. Jung, Lichnovští z Voštic…, op. cit., s. 27–107.
24 V. Štěpán, Dějiny obce Chuchelné, Obec Chuchelná, Opava 2009, s. 121–122. 
25 Zob. więcej: R. Kincel, op. cit., s. 105–116.
26 J. Jung, Julius Bühler – architekt knížete Karla Maxe Lichnowského, Filozofická fakulta Ostavské univerzity, 
Ostava 2011, s. 53–59.
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i pamiątki. Kres potęgi rodu nastąpił wiosną 1945 roku, kiedy książę Wilhelm musiał 
uciekać przed Armią Czerwoną27. 

Potomkowie słynnego rodu Lichnowskich – ówczesnych posiadaczy wielkiej własno-
ści ziemskiej na terenie Austrii, Czech, Moraw i Śląska – żyją współcześnie na emigracji 
w Ameryce Południowej. 

Burzliwe losy rodu, mającego niebagatelny wpływ na rozwój pogranicza polsko-cze-
skiego, na tyle zaintrygowały włodarzy Krzanowic i Chuchelnej, że w 2015 roku rozpoczęli 
starania o utworzenie szlaku turystycznego prowadzącego przez miejsca działalności kolej-
nych pokoleń rodu Lichnowskich. Gmina Krzanowice wespół z czeskim partnerem – Obec 
Chuchelna złożyła do Euroregionu Silesia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 
wniosek o dofinansowanie projektu „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich/
Na kole za poznam historie stezkou rodu Lichnovských”. Koordynator projektu wymienił 
następujące przyczyny podjętych działań, o czym wspomniał podczas wywiadu:

Chcielibyśmy zwiększyć zainteresowanie gminami Krzanowice i Chuchelna wśród tury-
stów. Te dwie miejscowości powiązane są historycznie i kulturowo dziedzictwem, które 
w znacznej mierze zawdzięczają rodowi Lichnowskich oraz wspólnej diecezji ołomuniec-
kiej. Warunkiem rozwoju jest bezspornie jakościowo dobra infrastruktura turystyczna, 
dlatego zostanie stworzony szlak tematyczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
który zapewni zrozumienie i lepsze poznanie naszej wspólnej polsko-czeskiej historii28. 

Opracowany projekt bazuje na walorach kulturowych regionu, ale przede wszystkim 
uwzględnia aktualne potrzeby rynku turystycznego:

Celem projektu jest wzrost zainteresowania zwiedzaniem naszego regionu i zwiększenie 
liczby turystów na naszym terenie. Jakościowo dobra infrastruktura turystyczna jest ma-
gnesem, który przyciąga turystów, zarówno lokalnych, jak i ponadlokalnych. Obserwujemy, 
że wśród społeczeństwa wzrasta popularność turystyki jednodniowej. Nasz teren nadaje 
się idealnie do weekendowej turystyki rowerowej, nie ma utrudnień z powodu ukształtowa-
nia terenu, a wręcz przeciwnie, jazda rowerem jest przyjemnością, a widoki są piękne29. 

Projekt (współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika 
Czeska–Polska 2014–2020 oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”) został 
zatwierdzony do realizacji przez Euroregionalny Komitet Sterujący w dniu 20 grudnia 2016 
roku30. Wartość ogółem projektu wyniosła 95 595,88 euro, z czego EFRR przekazał każdej 
ze stron projektu 30 000 euro, natomiast wartość dofinansowania z budżetu państwa dla 

27 L. Fulneczek, Lichnowscy, czyli o czasach, kiedy na Śląsku gościli z wizytą van Beethoven, Liszt i Paganini, 
„Nasza Historia”, nr 12 (25), s. 16–18. 
28 Inf.: Irena Duda, l. 52, Krzanowice, zapis. M. Szymańska 30.10.2017 r.
29 Inf.: Andrzej Strzedulla (burmistrz Krzanowic), l. 37, Krzanowice, zapis. M. Szymańska 30.10.2017 r. 
30 Zob. http://www.krzanowice.pl/new/site/index/144-projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/185-
-quo [04.11.2017]. 
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gminy Krzanowice wyniosła 1764,71 euro. Realizację zadań projektowych wyznaczono 
na okres: 02.01–31.12.2017 r.31 

W dokumentacji uwzględniono pięć działań kluczowych:
1. fazę przygotowawczą (wspólne ustalenia dotyczące realizacji projektu, sporządzenie 

dokumentacji projektowej, tłumaczenie wniosku na język czeski),
2.  zarządzanie projektem – praca nad realizacją zadań,
3. tworzenie transgranicznego szlaku turystycznego (m.in. postępowanie przetargowe 

i roboty budowlane),
4. inauguracyjny rajd rowerowy,
5. działania promocyjne (wykonanie dwóch tablic upamiętniających realizację projektu 

o współpracy transgranicznej oraz osiem tablic informacyjnych opisujących nowo utwo-
rzony szlak turystyczny; promocja szlaku przez: umieszczenie informacji o szlaku na 
oficjalnych stronach internetowych: www.krzanowice.pl, www.chuchelna.com, przygo-
towanie spotu przez czeską telewizję; wydanie ulotek w języku polskim i czeskim wraz 
z mapką opisujących szlak z zaznaczeniem ciekawych obiektów na trasie – 3000 sztuk; 
zorganizowanie konferencji popularnonaukowej, której tematem przewodnim będzie 
arystokratyczny ród Lichnowskich)32. 

Charakterystyka i znaczenie Szlaku Rodu Lichnowskich

Szlak Rodu Lichnowskich to transgraniczna trasa rowerowa o długości 20 km. Na 
przeważającym odcinku oznaczona jest żółtym kolorem, jedynie dwukilometrowa ścież-
ka rowerowa Kobeřice–Krzanowice (oddana do użytku w lipcu 2014 roku33), po której 
poza rowerami może odbywać się ruch pojazdami rolniczymi, ma logo koloru zielonego.

Szlak biegnie przez następujące miejscowości: Chuchelna (droga nr 466), następnie 
Krzanowice, Bojanów, Borucin i kończy się w Chuchelnej, tworząc pętlę. Na odcinku: 
Chuchelna–Krzanowice–Bojanów prowadzi drogą wojewódzką nr 917, zaś odcinek Bo-
janów–Borucin drogą lokalną. 

Po stronie polskiej trasa mierzy 17 km i prowadzi asfaltową nawierzchnią przez urokliwy 
krajobrazowo teren wiejski. Po stronie czeskich sąsiadów turysta ma do przebycia 3 km 
równie ciekawego obszaru, w którym niemalże na każdym kroku widoczne są historyczne 
i kulturowe ślady obecności rodziny Lichnowskich. Jedynie w okolicach dawnej roszarni 
trzeba podążać drogą gruntową, pozostały odcinek pokrywa asfalt. 

Opracowane i opublikowane materiały promocyjne uwzględniają dziesięć obiektów 
zlokalizowanych na szlaku: 

1. Kaplica pw. Podwyższenia św. Krzyża w Chuchelnej – neogotycki budynek wybudo-
wany w 1903 roku, z nieotynkowanej cegły, zwieńczony profilowanymi dachami i ogromnym 

31 „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich/Na kole za poznam historie stezkou rodu Lichnovských”. 
Wniosek o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska, s. 45–50. 
32 Ibidem, s. 16.
33 Zob. http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/36406-otwarto-now--261----347-cie--380-k-- 
281--rowerow--261--w-borucinie-.html [01.11.2017]. 
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piaskowcowym portalem z herbem rodowym. Przestrzeń wewnątrz jest rozdzielona na dwa 
piętra – dolną kryptę przeznaczono do składania trumien, górną natomiast stanowi kaplica 
św. Krzyża (miejsce modlitwy i refleksji). Budowlę usytuowano w pobliżu zamku, na miejscu 
wcześniejszego ogrodu dziecięcego, uzupełnionego o młyn, park i zbiornik wodny. Do 1945 
roku obiekt służył jako zamknięte rodowe mauzoleum, w którym złożono szczątki trzech 
członków rodu: Karla Marii Lichnowskiego (secesyjny sarkofag sejfowy z czterospadowym 
dachem, pokryty blachą miedzianą ozdobioną reliefami, jest przykładem niezwykłego kunsz-
tu artystycznego), księżnej Marie Lichnowskiej (jej szczątki złożono w miedzianej trumnie 
i schowano do dębowego sarkofagu z podwójnym dachem w kształcie oślego grzbietu i mo-
siężnymi uchwytami po bokach)34 oraz Karla Maksymiliana (marmurowy nagrobek ozdobiony 
emblematami heraldycznymi i alegorycznymi, uzupełniony przedstawieniem pełnej rzeźby 
głowy zmarłego, wykonanej przez Josefa Obetha – absolwenta wiedeńskiej Akademii 
Sztuk Pięknych)35. Jest to jedno z ośmiu mauzoleów znajdujących się na terenie Republiki 
Czeskiej36. Pod koniec II wojny światowej obrabowano kryptę i uszkodzono sarkofagi. Do 
1996 roku, tzn. do czasu oddania do użytku nowego kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża, 
w kaplicy odprawiano msze i nabożeństwa. 

W 1963 roku obiekt został wpisany na państwową listę zabytków kultury pod nume-
rem 44945/8-1385, z dopiskiem o wyjątkowej wartości architektonicznej. W 2008 roku 
rozpoczęto wieloletni program jego odbudowy dofinansowany przez Oddział Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa w Ostrawie. Celem całego przedsięwzięcia jest przywrócenie pier-
wotnego charakteru obiektu jako miejsca czci oraz prezentacja wyjątkowego znaczenia 
rodu Lichnowskich dla Chuchelnej i regionu37. 

34 V. Štěpán, op. cit, s. 159.
35 Por. https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/c/213-chuchelna [02.11.2017]. 
36 Zob. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum [02.11.2017]. 
37 Inf.: Rudolf Sněhotta (wójt Chuchelnej), lat 52, Chuchelna, zapis. M. Szymańska 01.11.2017 r. 

Fot. 3. Kaplica pw. Podwyższenia św. Krzyża 
w Chuchelnej,wejście do mauzoleum (fot.  
M. Szymańska, 01.11.2017 r.)

Fot. 2. Oznaczenie do kaplicy pw. Podwyższenia 
św. Krzyża (fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)
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Fot. 4. Uczestnicy inauguracyjnego rajdu rowerowego Szlakiem Rodu Lichnowskich w rodowym mauzo-
leum (fot. M. Szymańska, 26.09.2017 r.)

2. Dawna stacja kolejowa Krzanowice Południe. Oficjalne otwarcie trakcji kolejowej 
miało miejsce 20 października 1895 roku. Na początku trasa ta miała służyć do transportu 
lnu i zboża, co miało ułatwiać prowadzenie interesów rodzinie Lichnowskich38. W 1941 roku 
uruchomiono pierwsze pociągi pasażerskie kursujące pomiędzy Raciborzem a Opawą39. 
Powstanie trakcji kolejowej w tym regionie przyczyniło się do szybszego przemieszczania 
się ludności i pogłębienia więzi sąsiedzkich. W końcu 1896 roku wybudowano pierwszy 
drewniany przystanek, który potem kilkakrotnie modernizowano (m.in. w 1899 i 1925 
roku)40. W wyniku działań wojennych tory na odcinku Racibórz–Krzanowice–Chuchelna 
zostały uszkodzone, a następnie (po wprowadzeniu granicy polsko-czeskiej) zlikwidowane. 
Połączenia na odcinku Krzanowice–Racibórz przywrócono latem 1947 roku i trwały do 
zimy 1993/1994 roku. 

38 https://www.nowiny.pl/27275-z-dziejow-gornoslaskiej-kolei-zelaznej-160-lat-linii-raciborz-chalupki.html 
[02.11.2017].
39 J. Delowicz, Z dziejów kolejnictwa na Śląsku, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2008. 
40 N. Mika, Historia miasta i gminy Krzanowice, Avalon, Kraków 2013, s. 159. 
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Dzięki przystąpieniu do projektu „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich” 
dawny budynek dworca zaadaptowano do celów turystycznych – na wiatę dla rowerów 
oraz schronisko dla turystów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W ramach 
adaptacji zaprojektowano także zewnętrzną siłownię z miejscem do grillowania, utwardzono 
teren i wyłożono go kostką brukową, dokonano nasadzeń niskiej zieleni. Nadto powstały 
obiekty małej architektury, m.in. betonowe ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, 
ręczna pompa (typu abisynka) wbudowana na istniejącą w tym miejscu studnię.

Fot. 5. Dawna stacja kolejowa Krzanowice Południe po adaptacji na obiekt turystyczny (fot. M. Szymań-
ska, 02.11.2017 r.)

3. Kościół parafialny pw. św. Wacława w Krzanowicach – to neobarokowy obiekt 
sakralny z lat 1914–1915, usytuowany na wzgórzu. Pierwotny z 1288 roku wielokrotnie 
ulegał zniszczeniu. Projektantem obecnego był Józef Seyfried z Krawarza. Orientowany, 
salowy, z trójprzęsłowym zamknięciem od wschodu pomieści 5000 wiernych41. Warto 
uzupełnić, że od 1201 roku parafia pw. św. Wacława w Krzanowicach i miejscowość 

41 Zob. więcej: P.J. Newerla, W. Siwik, Zarys historii Krzanowic. Abriß der Geschichte von Kranstädt, Antykwa 
Kluczbork, Krzanowice 1996, s. 59–65. 
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Chuchelna należały do archidiecezji ołomunieckiej. W czeskiej wsi nie było jeszcze ko-
ścioła, a zatem mieszkańcy uczęszczali na msze i wszelkie obrzędy religijne do świątyni 
w Krzanowicach. W 1801 roku właściciel Chuchelnej zabiegał u władzy duchownej, aby 
msze św. były odprawiane także w kaplicy pw. św. Krzyża. Przychylono się do jego proś-
by – jednak nabożeństwa mogły odbywać się w niej tylko w zwykłe niedziele. W czasie 
ważnych świąt kościelnych odprawiano je w kościele pw. św. Wacława, by nie umniejszać 
roli krzanowickiej świątyni. Od marca 1812 roku w kaplicy w Chuchelnej udzielano także 
chrztów i ślubów, natomiast pogrzeby miały miejsce dalej w Krzanowicach. Z tego powodu 
cmentarz przykościelny w Krzanowicach był miejscem pochówku Franciszka Bernarda 
Lichnowskiego oraz członków rodziny Lichnowskich, których ekshumowano z kaplicy 
Jana Baptysty w Borucinie42. 

Fot. 6. Kościół pw. św. Wacława w Krzanowicach (fot. M. Szymańska, 02.11.2017 r.)

4. Kościół pw. św. Mikołaja w Krzanowicach – obiekt późnobarokowy z 1744 roku, 
z cegły i otynkowany43; nazywany przez autochtonów „Mikołaszkiem”. Został wybudowa-

42 Ibidem, s. 45–58.
43 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 7: Województwo opolskie, z. 13: Powiat raciborski, red. T. Chrzanowski, 
M. Kornecki, Warszawa 1967, s. 16.
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ny jako wotum dziękczynne za ocalenie przed najazdem Węgrów. Poświęcenie świątyni 
było wielkim wydarzeniem, które stało się również udziałem rodziny Lichnowskich. We 
wnętrzu znajduje się neogotycki ołtarz główny oraz klasycystyczna ambona z baldachi-
mem zwieńczona rzeźbą baranka. Odkąd mieszkańcy sięgają pamięcią, każdego roku 
6 grudnia – w dniu wspomnienia św. Mikołaja – odbywają się tutaj procesje konne44. 

5. Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Bojanowie – świątynia została wybudo-
wana w 1928 roku dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Franciszka Janty (objeżdżał 
zamożniejsze miejscowości Górnego Śląska i zbierał fundusze, a także niezbędne mate-
riały do prowadzenia budowy). Warto wspomnieć, że drewno potrzebne do postawienia 
kościoła ofiarował książę Karol Maksymilian Lichnowsky. Wnętrze obiektu jest w stylu 
bazylikowym, piękne mozaiki przedstawiają Chrystusa Króla i dwunastu apostołów. Na 
zewnątrz parafianie postawili murowane ogrodzenie ze stacjami drogi krzyżowej, by uczcić 
poległych mieszkańców Bojanowa w I wojnie światowej45. 

6. Brama wjazdowa do dawnego folwarku Lichnowskich – mieści się na terenie 
dawnego folwarku, będącego jednym z trzech największych posiadłości Lichnowskich 
tego typu. Majątek został ulokowany wśród rozległych dóbr ziemskich rodu, między 
Chuchelną, Piszczem a Bolesławiem i stał się lokalnym centrum gospodarczym książąt. 
W folwarku w sezonie letnim zatrudnianych było około 120 pracowników46. Brama wjaz-
dowa wykonana została w stylu barokowym. W jej szczycie umiejscowiony jest lapidarnie 
wykonany herb rodowy. 

Fot. 7. Brama wjazdowa do dawnego folwarku Lichnowskich (fot. M. Szymańska, 02.11.2017 r.)

44 K. Lach, Piesze i konne procesje dziękczynno-błagalne w Raciborskiem, [w:] Potrzeba religii. Dynamika praktyk 
religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 276–278. 
45 N. Mika, op. cit., s. 128–129. 
46 J. Jung, Julius Bühler…, op. cit., s. 143–144.
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7. Kościół parafialny pw. św. Augustyna w Borucinie. Historia kościoła w Borucinie 
sięga 1894 roku, kiedy hrabia Lichnowski podarował wsi 6 morgów pola w celu wybudo-
wania szkoły, kościoła, plebanii i cmentarza. Dodatkowo przekazał na ten cel darowiznę 
w wysokości 15 000 marek. 28 sierpnia 1904 roku (w dniu wspomnienia św. Augustyna) 
położony został kamień węgielny pod budowę świątyni. Stan surowy budowli osiągnięto 
w 1905 roku, a w kwietniu 1906 roku dokonano jej poświęcenia47. 

8. Domek myśliwski i domek rybacki w Chuchelnej – obiekty gospodarcze znaj-
dujące się w dzielnicy Chuchelnej zwanej Resta, gdzie na początku XX wieku Karol 
Maksymilian, wybitny przemysłowiec, wybudował pokazowo prowadzoną fabrykę lnu 
i artykułów lnianych, należącą do największych i najlepiej prosperujących zakładów tego 
typu w ówczesnym państwie pruskim. 

Fot. 8. Tablica informacyjna umieszczona na szlaku turystycznym w dzielnicy Chuchelnej zwanej Resta 
(fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)

9. Kamień upamiętniający ostatnie polowanie Karola Maksymiliana Lichnow-
skiego – obiekt zlokalizowany jest w miejscu ostatniego polowania (21.08.1927 r.) 
Karola Maksymiliana Lichnowskiego. W 1930 roku myśliwi zatrudnieni u Lichnowskich, 
w dowód szacunku, uznania i wdzięczności dla swojego pracodawcy, ufundowali pa-
miątkowy obelisk.

47 Zob. więcej: K. Lach, 100 lat parafii Borucin, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 2006, s. 20–47. 
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Fot. 9. Kamień upamiętniający ostatnie polowanie Karola Maksymiliana Lichnowskiego, obok tablica 
informacyjna (fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)

10. Rodzinny park im. Lichnowskich w Chuchelnej – znajduje się w parku ze sta-
wem, w pobliżu rodowego mauzoleum. Pierwotnie nosił nazwę: „Spielgarten”. Obecnie 
mieści się tam również wydzielony i odgrodzony teren z urządzeniami sportowymi. Dla 
turystów przygotowano ławki, stojaki dla rowerów i kosze na odpady. W ramach realizo-
wanego projektu dokonano także nasadzeń nowej zieleni. 

Fot. 10. Tablica informująca o Szlaku Rodu Lichnowskich na obszarze rodzinnego parku im. Lichnow-
skich w Chuchelnej (fot. M. Szymańska, 01.11.2017 r.)
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Scharakteryzowany Szlak Rodu Lichnowskich spełnia wszystkie kryteria szlaku mate-
rialnego zaproponowane przez Mikosa v. Rohrscheidta, propagując wspólne dziedzictwo 
kulturowe Krzanowic i Chuchelnej. 

Podsumowanie 

Pogranicze śląsko-morawskie jest interesującym obszarem i to z różnych wzglę-
dów. Wspólna historia, religia, obrzędowość doroczna i rodzinna łączą kolejne pokolenia 
mieszkańców po obu stronach granicy. W celu ochrony i jednocześnie popularyzowania 
spuścizny przodków – w dobie procesów globalizacyjnych i unifikacyjnych – rozmaite śro-
dowiska, instytucje, stowarzyszenia zabiegają o to, aby dorobek wcześniejszych pokoleń 
stał się atrakcyjny nie tylko dla osób żyjących na tym terenie, ale również dla tych, którzy 
są zainteresowani odkrywaniem nieznanych dotąd miejsc. 

Otwarcie granic państwowych, możliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, 
zapał samorządowców chętnych podjąć współpracę z sąsiadami sprawiły, że na po-
łudniowo-zachodnim skrawku powiatu raciborskiego zrodziła się inicjatywa powołania 
transgranicznego szlaku turystycznego propagującego wiedzę o arystokratycznym rodzie 
Lichnowskich, mającym duży wpływ na rozwój tych ziem. 

Szlak ten – obejmujący wiele atrakcyjnych obiektów – z pewnością może być inspiracją 
do poznania historii tego regionu, motywem do uprawiania szeroko rozumianej turystyki 
kulturowej i czynnikiem rozwoju obszaru pogranicznego. 

Miejsca związane z rodem Lichnowskich, wpisane w spokojny, wiejski krajobraz, stano-
wią też zachętę do „odkrycia” ich od nowa, zwłaszcza przez mieszkańców nie zawsze do 
końca zorientowanych, jaką wartość zarówno materialną, jak i niematerialną one prezentują. 
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyznaczonego i oznaczonego w 2017 roku transgranicz-
nego szlaku turystycznego zlokalizowanego w południowo-zachodniej części subregionu Górne-
go Śląska, w dwóch gminach: Krzanowice (po stronie Rzeczypospolitej Polskiej) i Chuchelna 
(w Republice Czeskiej). Jest to trasa rowerowa o długości 20 km, oznaczona żółtym kolorem, 
prowadząca przez najważniejsze i najbardziej wyeksponowane miejsca działalności rodu Lich-
nowskich – XV-wiecznej książęcej rodziny z Woszczyc koło Pszczyny. W latach 1608–1943 ten 
możny ród miał siedzibę w Chuchelnej, zaś okoliczne wsie były w jego posiadaniu. Lichnowscy, 
żyjąc przez stulecia na ziemi śląsko-morawskiej, pozostawili na niej liczne ślady kultury ma-
terialnej – w postaci: rezydencji, kościołów, kaplic czy obiektów gospodarczych – stanowiące 
współcześnie niemałą atrakcję turystyczną. Utworzony szlak propaguje wspólne dziedzictwo 
kulturowe Krzanowic i Chuchelnej. 

Słowa kluczowe: pogranicze śląsko-morawskie, turystyka kulturowa, transgraniczny szlak 
turystyczny, ród Lichnowskich

Abstract 

The article presents a cross-border tourist route mapped out and marked in 2017, located in the 
south-western part of the sub-region of Upper Silesia, in two districts: Krzanowice (in Poland) 
and Chuchelna (in the Czech Republic). It is a 20 km long cycle route, marked in yellow, leading 
through the most important and the most exposed places of activity of the Lichnowski family 
(15th-century duke family from Woszczyce near Pszczyna). For centuries they lived in the Sile-
sian-Moravian land and left many traces of material culture in the form of residences, churches, 
chapels, or economic objects - which are a great tourist attraction now. The route promotes the 
common cultural heritage of Krzanowice and Chuchelna. 

Keywords: Moravian-Silesian borderland, cultural tourism, cross-border tourist trail, the Lich-
nowski family
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