Powiat raciborski realizuje mikroprojekt:
Kuchnia i kultura kulinarna
na książęcych dworach średniowiecznych
w Opawie i Raciborzu

Kuchyně a kultura stolování
na středověkých knížecích
dvorech v Opavě a Ratiboři

Numer mikroprojektu / Číslo mikroprojektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140

Cel mikroprojektu / Cíl mikroprojektu:
Projekt rozwija wspólny kulturalno-historyczny potencjał terenu Euroregionu Silesia osadzony na wspólnym
historycznym rozwoju tego terenu w okresie średniowiecza. Celem projektu jest stworzenie nowej atrakcji
turystycznej z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-historycznego potencjału Górnego Śląska,
dzięki której możliwe będzie zwiększenie liczby odwiedzających polską i czeską część Euroregionu Silesia.
W ramach projektu powstanie nowa atrakcja turystyczna - wspólna wystawa wraz z wydarzeniami
towarzyszącymi na Zamku Piastowskim w Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą a także publikacja.
Wystawę prezentującą wspólną historię i kulturę kulinarną terenu obecnego Euroregionu Silesia z czasów
średniowiecza tworzyć będą przede wszystkim repliki znaczących pamiątek kulturalno-historycznego
wraz z repliką stołu i zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi artefaktami, panelami informacyjnymi
oraz innymi elementami.
Projekt rozvíjí společný kulturní a historický potenciál území Euroregionu Silesia založený na společném
historickém vývoji území v období středověku. Cílem projektu je prostřednictvím využití společného
kulturního a historického potenciálu Horního Slezska vytvořit novou turistickou atraktivitu a zvýšit tak počet
návštěvníků přijíždějících do polské a české části Euroregionu Silesia. V rámci projektu vznikne nová
turistická atraktivita - společná výstava spolu s doprovodnými zážitkovými akcemi na Zámku Piastovským
v Ratiboři a Zámku v Hradci nad Moravicí stejně jako publikací. Výstava zaměřená na prezentaci kulinářské
historie a kultury stolování bude tvořena především replikami významných prvků kulturního a historického
dědictví včetně repliky dvorské tabule s dobovým nádobím, nábytkem a textiliemi, ale také originálními
artefakty, informačními panely a dalšími prvky.
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Powiat raciborski
(Okres Ratiboř)

