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Gmina krzanowice
Moravské inspirace
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Pohled na pásmo Beskyd u Moravské brány, v pozadí silnice 
z Wojnowic do Bojanowa, bývalá hranice wroclawské a 
olomoucké diecéze

Gmina aktivistů – Nordic Walking pochod a krzanowické volejbalistky

Dožínky a procesí ke sv. Mikuláškovi

Staré lidové kroje z pomezí Slezska a Moravy
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Pomezí Slezska a Moravy na staré mapě

Na styku hranic 
a kultur

Gmina Krzanowice leží v západním cípu 
Slezského vojvodství, v okrese Ratiboř. 

Na jihu hraničí s Českou republikou – Mora-
vskoslezským krajem a okresem Opava, který 
je jeho součástí. Zaujímá rozlohu více než 
47 km². Bydlí zde asi 5800 obyvatel v pěti 
obcích – městě Krzanowice (česky Křenovice) 
a vesnicích Bojanów, Borucin, Pietraszyn 
a Wojnowice. Místní osídlení má svůj původ 
ve středověku. Všechny obce jsou vzorně 
upravené a mají dobré dopravní spojení 
s regionem.

Místní obyvatelstvo tvoří multinárodní 
a multikulturní mozaiku. Jsou viditelné pol-
ské, německé a české (moravské) vlivy. Ve 
středověku se zde prolínaly české a piastovské 
polské zájmy a do této oblasti přicházeli ko-
lonisté z území dnešního Německa. Později, 
jako součást Českého království, se ocitla 
v hranicích Habsburské monarchie. V první 
polovině 18. století v následku slezských 
válek se dostala pod nadvládu pruských 
králů. V roce 1871 se stala součástí druhé 

říše a tzv. velkého ratibořského okresu, saha-
jícího k hranicím Opavy. Po 1. světové válce 
zůstala součástí Německa a sousedila bezpro-
středně s nově vzniklým Československem. 
Po 2. světové válce zůstala součástí Polska.

Zatímco Krzanowice ležící v bývalém 
Opavském knížectví ještě do roku 1945 
podléhaly olomouckému biskupství a nadále 
se zde používá lašské nářečí, tak nedaleká 
obec Bojanów kdysi patřící do Ratibořského 
knížectví podléhala vratislavské diecézi.

Dodnes se mluví, že k řece Psina v Boja-
nowie letí „wrona”, a za řekou směrem ke 
Krzanowicam již „wrana”.

Krajina 
a příroda

Ze zeměpisného hlediska je to malebně 
rozložené území rozlehlé Slezské nížiny 

a její součástí Głubczycké vrchoviny. Vyzna-
čuje se úrodnou sprašovou půdou (aluviální 
půdy, černozem) a zvlněnou členitostí terénu. 
Území odvodňuje řeka Psina (něm. Cyna) – 
levobřežní přítok řeky Odry, do níž vtéká 
v katastru vesnice Bieńkowice, protéká zde 
podél boční hráze suché nádrže Ratiboř, ne-
jvětší hydrotechnické stavby v Polsku tohoto 
typu. Přítokem Psiny je přeshraniční říčka 
Biała Woda protékající přes Krzanowice. 
V řece Psina a jejich přítocích dnes sídlí bo-
bři, a na loukách jejího povodí zahlédneme 
majestátně kráčející čápy.

Území gminy zvlněné v následku zaled-
nění vytváří krásné krajinky, vyplněné úrod-
nou ornou půdou, loukami, lesními úkryty 
a hájky, které poskytují útočiště divé zvěři. 
Území západně od Borucina leží v nadmo-
řské výšce asi 250 m n. m., zatímco kostel 
zasvěcený sv. Václavovi v Krzanowicach téměř 
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Pohled na Bojanów

Západ slunce v oblasti Wojnowic

o třicet metrů níže a údolí Psiny ve výšce 
195 m n. m.

Severovýchodně od Borucina narazíme 
na zalesněné rašeliniště, ve Wojnowicach 
uvidíme palácový park z 19. století se vzác-
nými exempláři starých stromů, vedle nich 
alej z kaštanu koňského. Na krzanowickém 
náměstí uslyšíme soví houkání. 

Území gminy Krzanowice je ideální místo 
pro pěší a cyklistické túry spojené s pozoro-
váním světa přírody a objevováním bohatého 
kulturního dědictví polsko-českého a slez-
sko-moravského pohraničí. Vede zde 20 km 
dlouhá přeshraniční cyklotrasa, nazývaná 
trasa rodu Lichnovských (žlutá 18 km, zelená 

2 km). Lichnovští jsou jedním z nejstarších 
a nejzámožnějších aristokratických rodů 
v Horním Slezsku, spřáteleným s Františkem 
Listem, Ludwigem van Beethovenem nebo 
Amadeem Mozartem. V Bojanowie a Boru-
cinie měli selské statky a u krzanowického 
kostela zasvěceného sv. Václavovi rodinnou 
hrobku. Zmíněná trasa je vytyčena na okru-
hu z Chuchelné v České republice, kde se 
nachází palác a rodové mauzoleum, přes 
Krzanowice, Bojanów a Borucin (silnice 466 
CZ, vojvodská silnice 917 PL, a obecní silnice 
Bojanów-Borucin).
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Moravské vesnice Borucin a Pietraszyn z ptačí perspektivy
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Dokumentace z nalezišť 
v Pietraszynie,
fot. A. Wiśniewski

Dědictví 
Moravské brány

Gmina Krzanowice je také předpolím 
Moravské brány, výjimečně zajímavým 

z hlediska společensko-a přírodovědného výz-
kumu čili přírodní sníženinou mezi pásmem 
Karpat a Sudet. Dochází zde k migraci zástup-
ců fauny a flory, včetně mnohých druhů 
ptactva. Kdysi zde vedly obchodní stezky 
z jihu na sever, včetně proslulé jantarové ce-
sty, po které kupci z území Římského císařství 
směřovali k Baltu po vzácný jantar, a při této 
příležitosti přinášeli do oblasti horní Odry 
výdobytky římské civilizace.

Na území gminy byla provedena řada 
archeologických objevů, a vzácná naleziště 
datovaná do starší doby kamenné a doby 
železné, se nachází v každé obci. V roce 2018 
vědci z Institutu archeologie Wroclawské uni-
verzity a Institutu Maxe-Plancka pro evoluční 
antropologii v Lipsku objevili na břehu řeky 
Biała Woda v obci Pietraszyn křemenickou 
dílnu, která patřila neandertálci – první takto 
velkou ve střední Evropě, která se nachází 
mimo jeskyně. Dosud bylo v ní napočítáno 
sedmnáct tisíc kamenných výrobků, které 
vznikly před šedesáti tisíci léty. Naleziště 
vyvolalo široký ohlas v médiích.

Moravské 
tradice

Moravské obyvatelstvo bydlí dnes hlavně 
v Krzanowicach, Pietraszynie a Borucinie. 
Slezané ihned poznají jeho odlišnost, pro-
tože používá jiný, těžce srozumitelný lokální 
dialekt. Je to lašské nářečí, plné bohemismů, 
stále živé nejen mezi staršími občany, ale 
i mladší generací. Nemluví se zde „droga”, 
ale cesta, nikoli „czereśnie”, ale „hamlary”. 
Modlitby za zemřelé nadále plačky odříkávají 
moravsky. V závěru růžencových bohoslužeb 
se zpívají moravské písně. Kdysi v dobách 
příslušnosti k olomoucké arcidiecézi byla 
postřehnutelná obřadní odlišnost věřících, 
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Pozdrav z gminy Krzanowice
– naše obce na staré pohlednici
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Klepači z Borucina

Procesí ke sv. Mikuláškovi

kteří neznali, např. v Borucinie, pastýřské 
návštěvy kněží čili chození po koledě. Zdejší 
lidový kroj je jiný než slezský. Moravský kroj 
má kratší sukně a zástěrky než ratibořský 
kroj. Rozdíly jsou také viditelné ve věnečcích. 
Moravanky oblečené do lidového kroje může-
me nejčastěji potkat na dožínkách.

Moravané jsou výjimečně klidní lidé, 
udržující své vlastní tradice, oddaní rodin-
nému životu a rodnému kraji. Stejně jako 
Slezané se rádi nají dosyta, s tím, že místo 
„pączków” se zde podávají „puczki”, a vedle 
závitku není „modra kapusta”, ale známé Če-
chům zelí. Pro obyvatelé gminy Krzanowice 
je právě zelí symbolem moravské odlišno-
sti. Vévodí na nedělním stole vedle závitku 
a noků. O Vánocích Moravané jedí zmíněné 
„puczki”, plněné mákem, před podáním poli-
té rozpuštěným máslem nebo také posypané 
kakaem nebo moučkovým cukrem. Nesmí 
také chybět „maczka” s velkým množstvím 
ovoce a citronovou šťávou.

Unikátní 
obřadnost

Gmina se může pochlubit obřadností, 
která je unikátní ve slezském měřítku. 

Kromě dožínek, které mají své pevné místo 
v kalendáři, si mimořádnou pozornost zaslu-
hují dvě akce. První je každoroční, konané 
6. prosince, krzanowické procesí od kostela 
zasvěceného sv. Václavovi k chrámu zasvěce-
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Krzanowické pohřbívání basy na konci masopustu
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Obyvatelky Borucina 
v lidových krojích

Před procesím ke sv. Mikuláškovi

nému sv. Mikoláši, zde nazývaného „Miko-
łaszek” (česky Mikulášek). Jeho původ není 
znám. Říká se, že tradice sahá několik set let 
nazpět. V dávných dobách byl 6. prosinec 
svátkem pro koně. Žádný hospodář by ne-
vyvedl v tomto dni zvíře ze stáje, dokonce i 
za nejvyšší odměnu, a krzanowické procesí 
se kvůli tomu konalo 5. prosince. V dnešní 
době v čele děkovného a prosebného procesí 
jedou v bryčce, zde nazývané „kolasa”, sv. 
Mikuláš v převleku a farář. Rozdávají dětem a 
dospělým sladkosti. Po příjezdu k Mikulášku 
jezdci objedou třikrát kostel a zpívají píseň 

„Svatý Mikoláši, patrone náš”. Pak odjedou 
do svých usedlostí a početná skupina farníků 
se účastní svaté mše.

Druhou akcí je obřad pohřbení basy, nyní 
v podání členů místního pěveckého sboru 
„Cecylia” na poslední masopustní zábavě 
v Městském kulturním středisku. Těsně před 
půlnocí do sálu vchází smuteční průvod. 
V čele kráčí muž ve fraku nesoucí lyru – sym-
bol zpěvu a hudby. Pak jdou muzikanti v ko-
mických převlecích a rytmus pochodu určuje 
bubnování. Pak kráčejí pastor, organista a mi-
nistrant v noční čepici s kadidlem a kbelíkem 
na svěcenou vodu. Za nimi vcházejí chvějným 
krokem nosiči s basou ozdobenou květinami 
a lahvemi vodky. Za nimi jde vdova s věncem, 
a za ní plačky naříkající nad odcházejícím 
masopustem. Pohřbívání končí parodie smu-
tečního průvodu. – I když je duše dřevěná, 
nikdy nezanevře! Proto vám prorokují, že 
po postu se znovu k nám vrátí – slyší svědci. 
A tak je každý rok krzanowická basa pohřbe-
ná a pak znovu vstane z mrtvých.

Bohatší než v jiných regionech Slezska je 
v Borucinie tradice velkopostního rachtání. 
Mladí chlapci nazývání klepáči, s pánskými 
klobouky na hlavě a dřevěnými samohra-
jícími nástroji nazývanými „tragaczyk”, 
obcházejí na Velikonoční triduum vesnici 
a  zahánějí zvukem veškeré zlo, zároveň 
vcházejí do dvorků a vybírají dary. Mezi 
skupinkami klepáčů dochází k bitkám, při 
kterých se místo munice používají vajíčka. 
Kolemjdoucí musí dávat pozor, aby je někdo 
nezasáhl.

Místní obyvatelstvo dodržuje celou řadu 
jiných zvyků, mj. májové procesí na sv. Urba-
na, listopadové inscenace na sv. Martina nebo 
chození k uvítání jara s májkou a Mořenou.
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Středoměstí Krzanowic, 
středověkého městečka na 
pomezí Slezska a Moravy

Mariánský sloup 
s erbem KrzanowicKrzanowice. 

Městečko 
v pohraničí 
a jeho památky

Na území Krzanowic se nachází staré 
město s náměstím ve středu, zachova-

lá historická zástavba a periferní kolonie. V 
roce 1265 Krzanowice získaly městská práva, 
která jim udělil český král Přemysl Otakar II. 
a potvrdil v roce 1313 král Jan Lucemburský. 
Užívaly je do poloviny 19. století. Krzanowice 
jsou opět městem od roku 2001.

Jako zajímavost dodejme, že v roce 1683 
Krzanowicemi táhlo početné vojsko krále Ja-
na III. Sobieského na pomoc obležené Vídni. 
Jako zajímavost, k předkům polského pano-
vníka a pokořitele Turků patřil rytíř Herbord 
z Fulštejnu, první majitel Krzanowic.
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Kostel zasvěcený sv. Mikuláši

Pečovatelský ústav 
v Krzanowicach

Kostel zasvěcený sv. Václavovi v Krzanowicach, 
jeho interiér a proslulé varhany

Nedaleko krzanowického náměstí za 
zhlédnutí stojí farní kostel zasvěcený sv. 
Václavovi, který byl zmiňován v roce 1288, 
zpočátku dřevěný, nyní novobarokní, posta-
vený v letech 1914–1915 podle projektu Jose-
fa Seyfrieda. V kostele se nachází výjimečně 
vzácné varhany, postavené kolem roku 1915, 
zajisté ihned po dokončení stavby kostela. Je 
to dílo renomované firmy Paula Berschdorfa 
z Nysy. Mají 43 rejstříků ve dvou manuálech 
a pedál. Prof. Julian Gembalski, polský hu-

dební umělec, skladatel, varhanní virtuóz, 
profesor hudební vědy a řádný profesor na 
univerzitě Akademia Muzyczna im. Karola 
Szymanowskiego v Katowicích, nemá po-
chybnosti, že je to jeden z nejzajímavějších 
nástrojů ve Slezsku. V roce 2010 byla uko-
nčena jejich obnova a renovace. Chrám je 
obehnán cihlovou zdí, s částečně gotickou 
podobou. Na západní straně jsou u ní vidi-
telné trosky půlkruhové bašty z 16. století se 
střílnami. Na vrchu u kostela stála kdysi tvrz 
Meydburg, jejíž pozůstatky byly objeveny 
v roce 1913. Podle legendy cesta do hradu 
vedla přes padací most na kožených pásech.

Ve středu náměstí stojí barokní sloup se 
sochou Nejsvatější Panny Marie Neposkvr-
něného Početí z roku 1715. Na podstavci se 
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Palác ve Wojnowicach

Východní fronta náměstí 
v Krzanowicach 

zachoval kartuš s erbem Krzanowic. Vyplňuje 
jej koruna a meč nasměrovaný dolů. Symbo-
lika navazuje na historii obce. V roce 1265 
se z vůle českého krále Přemysla Otakara II. 
stala majetkem zmíněného Herborda z Fu-
lštejnu, stolníka olomouckého biskupa Bru-
na. Tento získal od panovníka právo pořádat 
trhy a právo soudní, a město se mělo řídit 
měšťanským právem z nedalekých Głubczyc. 
Meč na krzanowickém sloupu navazuje zcela 
určitě na erb pana z Fulštejna, zase koruna na 
královskou výsadu. Podle barvitého vyprávění 
meč měl použít kat, který měl setnout hla-
vu jisté dívky z knížecího rodu, odsouzené 
k smrti za vraždu dítěte. Poprava se měla 
konat na krzanowickém náměstí. Když však 
meč visel nad hrdlem nebohé, kat nebyl scho-
pen konat svou povinnost. Něco způsobovalo, 
že se meč vůbec nepohnul v jeho ruce. Bylo 
to uznáno za zázrak, a osvobozená žena si 
zachránila život. Místní ujišťují, že na pa-
mátku právě této události byl meč umístěn 
v krzanowickém erbu.

Kostel zasvěcený sv. Mikuláši (Mikulášek) 
je poprvé zmíněn v roce 1613 jako dřevěný. 
Současný je pozdě barokní stavbou z ro-
ku 1744, postavenou jako poděkování za 
záchranu Krzanowic před nájezdem Maďarů. 
Uvnitř se nachází novogotický oltář s pozdě 
barokními sochami dvou biskupů a klasi-
cistní kazatelna z přelomu 18. a 19. století 

s baldachýnem ukončeným reliéfem beránka.
Ve městě lze spatřit řadu dřevěných skla-

dišť (obilnic) z 18. a 19. století, kapličky 
a staré usedlosti místních sedláků čili rolníků 
obhospodařujících pole.

Tajemný palác 
ve Wojnowicach

Ve Wojnowicach, poprvé zmíněných v ro-
ce 1370, pozornost přitahuje palácový 

a parkový komplex, který se rozkládá na 
okraji vesnice ze směru od Ratiboře. Je to 
jediný příklad rezidentní architektury v gmi-
nie Krzanowice. První magnátské sídlo bylo 
postaveno v roce 1828 z příkazu majitele 
zdejších statků, dr. Johanna Kuha, lékaře 
a svobodného zednáře, majitele několika hor-
noslezských dolů. Vzniklo na místě bývalé 
strážnice se zděnou baštou, která byla zasa-
zena do nové rezidence. Kolem bylo vytyčeno 
založení parku. V paláci se nacházela klinika 
očních nemocí. V roce 1875 wojnowické 
statky přešly do rukou zámožné rodiny von 
Banck. Kolem roku 1895 byl palác přestavěn 
a rozšířen. Dostal novobarokní klasicistní ar-
chitektonický ráz, který se společně s parkem 
zachoval do dnešních dnů.
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Bojanów a Wojnowice z ptačí perspektivy
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Kostel v Bojanowie

Sakrální 
architektura

V  krajině gminy, kromě zmíněných 
chrámů v Krzanowicach, uvidíme ji-

né zajímavé příklady sakrální architektury. 
V popředí se nachází Pietraszyn, který je 
zmíněn již v  roce 1349, kdysi nazývaný 
Malé Pietrowice (Klein Peterwitz). Vesni-
ce podléhala farnosti Sudzice (dnes Sudice 
v České republice). V roce 1884 místní pekař 
nechal zde postavit novogotickou kapli za-
svěcenou svaté Barboře. Chrám se zachoval 
v centru vesnice a do jeho severní stěny byla 
zazděna mramorová tabule se seznamem 
jmen a příjmení občanů, kteří padli na boji-
štích 1. světové války. V roce 1931 na okraji 
Pietraszyna, který již tehdy podléhal faráři 

z Krzanowic, byl vysvěcen kostel zasvěcený 
sv. Barbaře, jediný příklad kubistické sakrální 
architektury v okrese Ratiboř se zajímavou 
úpravou interiéru.

Středověký původ má nynější pozdě ba-
rokní kostel zasvěcený Povýšení sv. Kříže ve 
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Kostel a kaple v Pietraszynie

Wojnowicach, obklopený zdí, který stojí 
na místě starší dřevěné stavby z 15. století. 
Byl postaven v letech 1793–1795 a v roce 
1932 byl rozšířen o novobarokní presbytář 
a boční loď.

V centru Bojanowa, vesnici zmíněné již 
v roce 1313, stojí kostel zasvěcený Kristu 
Králi, postavený v roce 1928. Má interiér 
v bazilikovém slohu a na stěnách jsou za-
jímavé mozaiky představující Krista Krále 
a dvanáct apoštolů. Na faře se nachází kopie 
obrazu Matky Boží Kodeńske, s německými 
inskripcemi, pocházející z druhé poloviny 17. 
nebo 18. století, podle tradice ji zde postavil 
jako poděkování král Jan III. Sobieski. Jeho 
vojsko táhnoucí na Vídeň se v srpnu roku 
1683 utábořilo na bojanowských polích.

V Borucinie zmíněném poprvé v roce 1302 
se na ul. Kopernika nachází malá kaplička se 
sochou sv. Jana Křtitele. Připomíná místo, na 
kterém kdysi stála stejně zasvěcená kaple, kte-
rá byla postavena v roce 1591 a do roku 1775 
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Kostel v Borucinie

Kostel ve Wojnowicach

plnila funkci hrobky Lichnovských. V roce 
1888 se vesnice začala ucházet o výstavbu 
kostela. Novogotický chrám zasvěcený sv. Au-
gustinovi byl postaven v letech 1904–1905. 
Uvnitř kostela se nachází dřevěný novogo-
tický hlavní oltář, který vyrobila kolínská 
firma Wefers.
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Dvorní zástavba Lichnovských v Borucinie

Sýpky ve Wojnowicach

Z Ratiboře do Opavy 
– železniční stanice 
v Krzanowicach

Na cyklotrase

Ve všech obcích gminy Krzanowice se za-
chovala unikátní dřevěná skladiště z pře-

lomu 18. a 19. století s hrázděnou konstruk-
cí, omítnuté hlínou. Pozorný pozorovatel si 
všimne také příkladů dávné selské usedlosti, 
mimo jiné na ul. Raciborska v Krzanowicach. 
Ve Wojnowicach se vedle paláce zachovaly 
fragmenty dávné statkové zástavby a obytné 
budovy pro službu. V Borucinie se zachoval 
dávný statek Lichnovských datovaný do roku 
1925 a statková zástavba, včetně barokní 
vjezdové brány. Na jejím ukončení je umístěn 
výstižně vyrobený rodový erb.

Obec je spojena s partnerskými smlo-
uvami s českou obcí Chuchelná, slovenskou 
obcí Liptovská Porubka a německou obcí Sal-
zbergen. Rozvíjí se přeshraniční spolupráce, 
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Na cyklostezce po stopách rodu Lichnovských

Sýpky v Borucinie

Povodí Cyny mezi Borucinem a Bojanowem

Sýpky v Krzanowicach

do které byli také zapojeni ostatní sousedé 
ze Strahovic, Rohová a Sudic. Spolupráce 
přinesla četné projekty realizované s pod-
porou Evropské unie v rámci Euroregionu 
Silesia, po kterém zůstala trvalá stopa, mi-
mo jiné v podobě příhraničních cyklostezek 

a regionálních jizeb v Borucinie (kulturní 
dům) a Krzanowicach (bývalá strážnice Vojsk 
ochrany pohraničí a pak Pohraniční stráže na 
ul. Cegielniana-Wojska Polskiego).
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Gmina dnes

Hlavním městem gminy a sídlem Měst-
ského úřadu jsou Krzanowice. Nachází 

se zde Pension Moravia, Městské kulturní stře-
disko, Obecní veřejná knihovna, hřiště, ven-
kovní posilovna (u bývalé železniční stanice 
Krzanowice Południe na trati Ratiboř-Opava), 
škola s dětským hřištěm, sportovní halou se 
zázemím a hřištěm typu Orlik. Místní mužstvo 
UKS Krzanowice se účastní ligových zápasů 
ve volejbale. Místem shromažďování obyvatel 
je náměstí. Každoročně se zde pořádají Dny 
Krzanowic (červenec, srpen), společné roz-
svícení vánočního stromu a svatomartinské 
slavnosti a také dožínky. Společensky aktivní 
jsou ostatní obce. Wojnowice jsou proslulé kri-
ketovým mužstvem (schlagball), četnými ple-
nérovými akcemi, včetně rekreačních aktivit 
(pochody nordic-walking) a integračních akcí 
v místní požární zbrojnici OSP. V Bojanowie 
se každoročně pořádají prázdninová setkání 
generací a turnaj ve stolním tenise. V Boru-
cinie je aktivní místní škola a mateřská škola 
a také klub Naprzód, který každoročně pořádá 
mezinárodní fotbalový turnaj. V Pietraszynie 
se u mateřské školy nachází otevřená zóna 
aktivity. Funguje sportovní klub. Ve všech 
obcích jsou aktivní dobrovolní hasiči. Kromě 
každoročních závodů OSP Krzanowice pořádá 
mezinárodní soutěž s názvem Železný hasič.
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Borucin z ptačí perspektivy a výhled na jih – Českou republiku a Moravskou bránu

Projekt: „Prezentujemy Hluczyńsko i polskie gminy/ Hlučínsko a polské gminy se představují”
nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001330
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