BOJANÓW

Z HISTORIĄ NA ROWERZE – SZLAKIEM RODU LICHNOWSKYCH

5.Kościół p.w. Chrystusa Króla

4.Kościół św. Mikołaja

`
KRZANOWICE

2- Stacja Kolejowa Krzanowice Południe, dzięki staraniom Karola Timoleona von Lichnowsky,
właściciela folwarku w Borucinie i Bojanowie, który z własnych środków sfinansował wstępne
prace badawcze i projektowe, powstała kolej, która łączyła Krzanowice z Chuchelną. Koleją
przewożono len i zboża.

3.Kościół parafialny
św. Wacława

1- Kaplica św. Krzyża z końca XIX w., wzniesiona jako mauzoleum rodziny Lichnowskych.
Romantyzująca, ośmioboczna, ośrodkowa budowla z nieotynkowanych cegieł z początku XX w.
W kaplicy pochowany jest piąty książę Karol Lichnowsky, jego małżonka Maria księżna von
Croy Düllmen oraz ich syn, szósty książę Karol Max Lichnowsky. W roku 2009 grobowiec
otwarto dla zwiedzających, po tym jak zamurowano go w roku 1953 r.
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3- Kościół Parafialny św. Wacława w Krzanowicach. Kościelny cmentarz był miejscem pochówku
członków rodziny Lichnowskych.
4- Zabytkowy, późnobarokowy kościół św. Mikołaja w Krzanowicach z
Lichnowskych brała udział w uroczystościach święceń kościoła.

1744 roku. Rodzina

5- Kościół Chrystusa Króla w Bojanowie. Święcenie kościoła odbyło się 28.10.1928. Drewno
budowlane pod budowę kościoła ofiarował książę Karol Maksymilian von Lichnowsky.
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6- Brama dawnego Folwarku Lichnowskych z herbem. Na terenie dawnego folwarku rodziny
Lichnowskich w Borucinie znajduje się duży spichlerz murowany, służący niegdyś do
przechowywania zboża . W pobliżu znajduje się również jedna z rezydencji rodziny
Lichnowskych, obecnie jest w posiadaniu prywatnym.

7- Kosciół św. Augustyna. Borucin przez setki lat był w posiadaniu rodziny Lichnowskych. Hrabia
Lichnowsky podarował ziemię przeznaczona pod budowę kościoła, plebani i cmentarza
(łącznie1,21ha i 27m2). Zadeklarował również, że w latach 1905-1906 złoży datki w wysokości
15 tys. marek i zobowiązania tego dotrzymał. Zapewnił również drewno i inne materiały.
OPIS:
Szlak Rodu Lichnowskych to szlak turystyczny „wirtualny” prowadzący przez ziemię śląsko-morawską, przez miejsca,
których historia związana jest z rodziną Lichnowskych. Ta znana i ceniona rodzina książęca budzi powszechne zainteresowanie
głównie z uwagi na wspólne powiązania Krzanowic, Borucina, Bojanowa i Chuchelnej które są połączone wspólną kulturą,
tożsamością a także rodem Lichnowskych którzy swoją siedzibę posiadali w Chuchelnej, natomiast Borucin i Bojanów był w ich
posiadaniu. Na ziemi śląsko-morawskiej, gdzie żyli przez stulecia, Lichnowscy pozostawili liczne materialne i opisowe w
tamtejszych kronikach ślady swojej obecności, byli fundatorami kościołów, kaplic i szkół. Zapewne na Szlaku Rodu Lichnowskych
najważniejsze i najlepiej wyeksponowane są miejsca bezpośrednio związane z autorem jak np. kaplica św.Krzyża, gdzie pochowani
są członkowie rodu i gdzie obecnie znajdują się krypty. Warto jednak zajrzeć także do miejsc mniej znanych, jak na przykład do
pobliskich kościołów także związanych z bohaterami szlaku i miejsc dawnej działalności rodziny Lichnowskych.
Intencją projektu Szlaku Rodu Lichnowskych było zwrócenie szczególnej uwagi na te wątki historii które mają związki z
rodziną Lichnowskych. Jest to jednak tylko szlak "wirtualny", ponieważ wielu miejscach nie możemy doszukać się materialnego
dowodu na obecność i działalność tej rodziny-ze względów czasowych, lecz jest mnóstwo informacji zaczerpniętych z książek o
rodzie Lichnowskych, a dzieje rodu także pozostały w ludzkiej pamięci i są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

8- Istniejąca ścieżka rowerowa łącząca Borucin z Chuchelną.

9- Domek Myśliwski oraz Domek Łowiecki znajdują się tuż przy dwóch stawach należących
niegdyś do rodziny Lichnowskych.
10- Kamień upamiętniający ostatnie polowanie Karola Maksymiliana Lichnowskyego który to
ufundowali i wykonali myśliwi w dowód wdzięczności za możliwość korzystania z terenów
Lichnowskyego.
11- Miejsce odpoczynku znajdować się będzie w pobliżu kaplicy św. Krzyża oraz pięknego parku z
jeziorkiem. Projektowane miejsce będzie nosić imię Lichnowskych.

