NA KOLE ZA POZNÁNÍM HSTORIE -STEZKOU RODU LICHNOVSKÝCH
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1. Kaple Povýšení sv. Kříže z konce 19. st., postavena jako mauzoleum rodiny Lichnovských.
Romantizující osmiboká centrální stavba z neomítnutého cihelného zdiva z počátku 20. st.
V kapli je pohřben pátý kníže Karol Lichnovský, jeho manželka Marie kněžna von Croy Düllmen a
jejich syn, šestý kníže Karel Max Lichnovský. V roce 2009 byla hrobka otevřena návštěvníkům
po té, co byla v roce 1953 zazděna.
2. Železniční stanice Krzanowice Jih. Díky snahám Karla Tioleona von Lichnovsky, majitele
majetku v Borucině a Bojanowě, jenž z vlastních finančních prostředků financoval předběžné
výzkumné a projektové práce, vznikla železnice, která spojovala Krzanowice s Chuchelnou.
Železniční cestou se přepravovaly len a obiloviny.
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3. Farní kostel sv. Václava v Krzanowicích. Kostelní hřbitov byl místem, kde byli pohřbeni
členové rodiny Lichnovských.
4. Historický pozdně barokní kostel sv. Mikuláše v Krzanowicích z roku 1744. Rodina
Lichnovských byla přítomna u slavnostního vysvěcení kostela.
5. Kostel Krista Krále v Bojanowě. Vysvěcení kostela proběhlo 28. 10. 1928. Stavební dřevo na
vystavění kostela daroval kníže Karel Maxmilián von Lichnovský.
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6. Brána bývalého majetku Lichnovských s erbem. Na území bývalého majetku rodiny
Lichnovských v Borucině se nachází velká zděná sýpka, využívaná kdysi k uschovávání obilovin.
V okolí se nachází také jedna z rezidencí rodiny Lichnovských, v současné době je v soukromém
vlastnictví.
7. Kostel sv. Augustina. Borucin byl po mnohá léta ve vlastnictví rodiny Lichnovských. Hrabě
Lichnovský věnoval pozemek určený na stavbu kostela, farnosti a hřbitova (dohromady 1,21 ha
i 27 m2). Prohlásil také, že v letech 1905-1906 poskytne příspěvek ve výši 15 tisíc marek, což
skutečně učinil. Zajistil také dřiví a další stavební materiál.
8. Existující cyklostezka spojující Borucin s Chuchelnou.

POPIS:
Stezka rodu Lichnovských je turistickou "virtuální" stezkou, jež vede slezsko-moravskou zemí, místy, která jsou spojená s
rodinou Lichnovských. Tato významná a ceněná knížecí rodina vzbuzující všeobecný zájem zejména vzhledem ke společným
vazbám Krzanowic, Borucina, Bojanowa a Chuchelné, které spojuje společná kultura, identita a také rod Lichnovských, který měl
své sídlo v Chuchelné, zatímco Borucin a Bojanow byly v jeho vlastnictví. Ve slezsko-moravské zemi, kde po staletí žili, zanechali
Lichnovští početné materiální a písemné stopy své přítomnosti, byli zakladateli kostelů, kaplí a škol. Na Stezce rodu Lichnovských
jsou jistě nejdůležitější a nejlépe exponovaná místa přímo navazující na autora, jako např. kaple sv. Kříže, kde jsou pohřbeni
členové rodu a kde se aktuálně nachází krypty. Za návštěvu stojí také místa méně známá, jako třeba nedaleké kostely spojené také
s hrdiny stezky a místa bývalého působení rodiny Lichnovských.
Záměrem projektu Stezka rodiny Lichnovských bylo upozornění na dějinné události v historii spojené s rodinou
Lichnovských. Jedná se pouze o "virtuální" stezku, protože na mnohých místech nebylo možné nalézt materiální důkazy
přítomnosti a aktivit rodiny, zejména z časových důvodů, přesto je mnoho informací čerpáno z knižních zdrojů o rodu Lichnovských
a dějiny rodu Lichnovských zůstaly v lidské paměti a jsou předávány po pokoleních.

9. Myslivecký domek a Lovecký domek se nacházejí přímo u dvou rybníků, jež kdysi patřily
rodině Lichnovských.
10. Kámen, který je připomínkou posledního lovu Karla Maxmiliána von Lichnovský, zhotovili a
darovali myslivci jako poděkování za možnost využívání pozemků Lichnovských.
11.Odpočinkové místo se bude nacházet v blízkosti Kaple Povýšení sv. Kříže a krásného parku s
rybníkem. Navrhované místo ponese jméno Lichnovských.

