w³aœcicielem zosta³ Jan hrabia z Tenczina, od którego imienia
wziê³a siê te¿ nazwa miejscowoœci - Jánské Koupele
(Johannisbrunn). Zaczêto tu budowaæ domy zdrojowe i sanatoria,
wszystkie po³o¿one w romantycznej dolinie Morawicy, poroœniêtej
œwierkowymi lasami chroni¹cymi uzdrowisko przed wiatrami.
Pod koniec XIX w. jego w³aœcicielem sta³ siê hrabia Kamil
Razumovský, dziêki któremu poczyniono szereg
inwestycji przekszta³caj¹cych Jañski Zdrój
w jeden z najbardziej
znanych w Czechach
kurort. Woda mineralna
bogata w ¿elazo pomaga³a kuracjuszom chorym
na serce i wiele innych
schorzeñ. By³a te¿ rozlewana do butelek i eksportowana. W czasach II wojny œwiatowej utworzono tu oœrodek dla
Hitlerjugend oraz hitlerowskich dygnitarzy. Po wojnie dobra
znacjonalizowano i utworzono tu pañstwowe domy wypoczynkowe.
Obecnie miejscowoœæ czeka na lepsze czasy i inwestorów.
W latach 90. XX w. odkryto tu nowe z³o¿a wód mineralnych.

Wie¿a widokowa Hansa Kudlicha Uwalno (Úvalno)
Nowo zrekonstruowana wie¿a widokowa, zbudowana w 1913
roku, znajduje siê na wierzcho³ku Strážištì (395 m n.p.m.) nad
miejscowoœci¹ Uwalno. Wybudowana zosta³a na czeœæ Hansa
Kudlicha (1823 - 1917) - pochodzi³ on z Uwalna, by³ najm³odszym
pos³em sejmu wiedeñskiego, a s³awê zyska³ z powodu zniesienia
pañszczyzny w 1848 roku.
Kolej w¹skotorowa Osob³oga - Trzemieszna na Œl¹sku (rozstêp
torów 760 mm)
Uruchomienie tej trasy nast¹pi³o ju¿ w roku 1898. £¹czy ona
nastêpuj¹ce miejscowoœci Osob³oskiego: Osob³oga - Boguszów Koberno - Rudolcice Œl¹skie - Amalin - Powielice Górne Dziewczêcy Gród - Liptañ - Trzemieszna na Œl¹sku. Na trasie
zajduj¹ siê ³¹cznie 102 ³uki, z czego 24 s¹ o promieniu 100 m lub
mniejszym.
NOWY JICZYN (NOVÝ JIÈÍN)
Miasto z przepiêknym histor ycznym centrum wpisanym na listê
œwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO, z odrestaurowanymi
kamienicami, fragmentami fortyfikacji i baszt¹, aptek¹
„Pod Bia³ym Anio³em” czynn¹ nieprzer wanie od 1716 r., koœcio³em p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, neorenesansowym teatrem, willami mo¿now³adczymi, w tym domem s³ynnego
genera³a Laudona, z przytulnymi restauracjami, winiarniami
i kawiarniami. Dominant¹ miasta jest obok rynku, Pa³ac
¯ertoinów, przebudowany w stylu renesansowym ze starej
twierdzy gotyckiej. Pa³ac obecnie jest siedzib¹ Powiatowego
Muzeum Krajoznawczego, które ma tutaj sta³¹ ekspozycjê kapeluszy, dokumentuj¹c¹ rozwój kapelusznictwa nowojiczyñskiego.
Nowy Jiczyn oferuje odwiedzaj¹cym liczne mo¿liwoœci sportowe.
Prowadzi tutaj regionalna œcie¿ka rowerowa nr 502 „Beskidy”,
która ³¹czy siê z tras¹ nr 5 „Brama Morawska”, œcie¿k¹ rowerow¹
nr 503 „Oderska” oraz now¹ œcie¿k¹ rowerow¹ nr 6016
„Na prze³aj przez Beskidy”. Nie daleko centr um mo¿na zwiedziæ
nowoczesny area³ z basenem krytym i otwar tym, w tym nowoczesny tobogan oraz halê sportów. Nie brak równie¿ stadionu
sportowego, kor tów do tenisa, krytego stadionu zimowego.
ŠTRAMBERK (ŠTRAMBERK)
Urocze górskie miasteczko niedaleko Nowego Jiczyna, dawny gród
Wa³achów z piêknym ryneczkiem i zabytkowymi domami
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Ziemia Raciborska
RACIBÓRZ
Zamek
Lokalizacja: Racibórz Ostróg ul. Zamkowa
Najcenniejszy zabytek Raciborza. Znajduje siê na miejscu
dawnego grodu golê¿yckiego z IX/X w. W 1108 r. by³a to
przygraniczna twierdza kasztelañska, zdobyta przez Boles³awa
Krzywoustego. Od tego czasu do pocz¹tku XIV w. zamek nale¿a³
do Piastów. Najs³ynniejszym z nich jest wnuk Krzywoustego,
Mieszko Laskonogi (Pl¹tonogi), twórca ksiêstwa raciborskiego,
na krótko w³adca Polski. W 1241 r. zamek opar³ siê tatarskiej
hordzie pod¹¿aj¹cej pod Legnicê. W 1285-1287 przebywa³ tu
biskup wroc³awski Tomasz II poró¿niony z ksiêciem wroc³awskim
Henrykiem IV Probusem, zwanym te¿ Prawym. Niedaleko zamku
na przeciwleg³ym brzegu Odr y, na Starej Wsi, dosz³o do
pojednania obu hierarchów. Po œmierci ostatniego Piasta
raciborskiego, Leszka, zamek przeszed³ we w³adanie
Przemyœlidów opawsko-raciborskich. Po œmierci Walentego
Przemyœlidy (1521) sta³ siê na krótko w³asnoœci¹ ksiêcia
opolskiego Jana Dobrego. Od 1532 r. we w³adaniu Habsburgów,
którzy oddali zamek w zastaw margrabiemu Jer zemu
Hohenzollernowi, bratu Albrechta Hohenzollerna. Po nim zamek
przejê³a Izabela Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego i Bony
Sforzy. Nastêpnie przechodzi³ w rêce ró¿nych rodów szlacheckich.
W 1683 r., za czasów Oppersdorfów, goœci³ tu król Jan III
Sobieski, który pr zez Tarnowskie Góry-Gliwice-Rudy-RacibórzOpawê pod¹¿a³ pod Wiedeñ. W latach 30 XIX w. zamek przeszed³
we w³adanie ksi¹¿¹t Hohenlohe-Schillingsfürst, panów na
Rudach, gdzie te¿ mieli
swoj¹ sta³¹ rezydencjê.
Obok zamku wzniesiono
nieistniej¹cy ju¿ dziœ okaza³y gmach kamery ksi¹¿êcej. Za³o¿ony w 1567 r.
browar zamkowy nale¿y do
najstarszych w Polsce i do
dziœ wa¿y piwo „Racibor”.
W XIX i XX w. warzono tu
s³ynnego pilznera wed³ug receptury mistr za
Kaufmanna. Po 1945 r.
zamek popad³ w ruinê,
obecnie jest remontowany.

KRUŽBERK (KRUŽBERK)
Zapora Kružberská tworzy zbiornik o powier zchni ponad 300 ha.
Pe³ni funkcje przeciwpowodziowe, stanowi rezer wuar wody
dla okrêgu ostrawskiego, opawskiego i witkowskiego
(transportowana jest na odleg³oœæ 40 km) a tak¿e zasila
elektrowniê. Decyzja o jej budowie zapad³a po katastrofalnych
powodziach z 1902 i 1903 r. Niestety rozpoczêto j¹ dopiero po
II wojnie œwiatowej, a ukoñczono w 1955 r. Zu¿yto 25,4 tys. ton
cementu. Jej d³ugoœæ to 285 metrów, wysokoœæ 35 metry.
Utworzono tu ³owiska r yb, ale zakazano uprawniania sportów
i p³ywania. W pobli¿u znajduje siê jednak ska³a wykorzystywana
przez mi³oœników wspinaczki.
BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU
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Pierwsza wzmianka o miejscowoœci pochodzi z 1301, choæ osada
powsta³a ju¿ w II po³. XIII w. Od 1305 r. nale¿a³a do biskupstwa
o³omunieckiego. Najwiêkszy rozkwit prze¿y³a w XVI w., gdy¿
w okolicach eksploatowano srebro. Od 1613 r., na mocy
przywileju kardyna³a Františka z Dietrichštejna, jest miastem.
W XVII w. jednak nasta³ powa¿ny kryzys z powodu wojny
trzydziestoletniej i po¿arów. W XIX w. znane z przemys³u
tytoniowego. Trzeba koniecznie zobaczyæ stary ratusz
z charakterystyczn¹ wie¿yczk¹. Uwagê zwraca monumentalny

i Czechów. Hradec to prawdopodobnie stolica pañstwa
plemiennego Golê¿yców, którzy mieli tak¿e swój gród w Raciborzu,
w miejscu, gdzie dziœ wznosi siê piastowski zamek. To tu mia³y siê
spotkaæ w 965 r. poselstwa Mieszka I, w³adcy tworz¹cej siê
Polski, oraz Boles³awa I, ksiêcia czeskiego. Polacy odebrali tu
D¹brówkê (Dobrawê), boles³awow¹ córê, przysz³¹ ¿onê Mieszka.
W 1965 r., w czasie obchodów 1000-lecia polsko-czeskiej
przyjaŸni, na murze okalaj¹cym czer wony zamek zawieszono
tablicê upamiêtniaj¹c¹ znane z historii wydarzenie, dziêki któremu
Polska przyjê³a te¿ chrzeœcijañstwo w obr z¹dku zachodnim.
Stary gród Har dec istnia³ do XIII w. PóŸniej na jego miejscu
wzniesiono budowlê gotyck¹. By³o to miejsce odwiedzane przez
koronowane g³owy, m.in. królow¹ Kunegundê, która zamieszkiwa³a tu przez kilka lat. W XVI i XVII w. zamek przebudowywano
w stylu renesansowym. Od 1777 r. zarz¹dzali nim Lichnowscy.
Do tej rodziny nale¿a³ te¿ pa³ac w Krzy¿anowicach. Obie siedziby
odwiedzali zaprzyjaŸnieni z Lichnowskimi znani wir tuozi
i kompozytorzy, m.in. Beethoven (co roku odbywa siê tu konkurs
„Hradec Beethovena”), Franciszek Liszt i Niccolo Paginini.
Miejsce to sta³o siê mekk¹ dla koneserów muzyki.
W XIX w. nast¹pi³a kolejna przebudowa. Na wzgórzu w stylu
neogotyckim wzniesiono drugi zamek o charakterze warowni.
Odt¹d mówi siê o dwóch zamkach czer wonym m³odszym
i starszym bia³ym. Przy po³udniowym skrzydle zbudowano okaza³¹
Bia³¹ Wie¿ê.
Turyœci mog¹ dziœ zwiedzaæ oba zabytki. S¹ tu piêknie urz¹dzone
komnaty ksi¹¿êce, zbrojownia, salony i biblioteka. W czerwonym
zamku dzia³a wykwintna restauracja.
Niezapomnianych wra¿eñ dostarcz¹ wêdrówki po przypa³acowym
parku za³o¿onym w XIX w. Jest to jeden z najwiêkszych parków
w Czechach z tarasami widokowymi, mostkami i rzeŸbami
ogrodowymi.

Koœció³ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny
Lokalizacja: ul. Mickiewicza
Wed³ug tradycji koœció³ zosta³ wybudowany w 1205 r. W Ÿród³ach
pisanych wzmiankowany po raz pierwszy w 1286 r. Piêkny
przyk³ad œl¹skiego gotyku. Od 1416 do 1810 r. mieœci³a siê przy
nim kolegiata. Do dziœ zachowa³y siê kapitularz, biblioteka oraz
skarbiec. Koœció³ na przestrzeni wieków by³ czêsto pr zebudowywany, ale jego zasadnicza bry³a zachowa³a swój gotycki
wygl¹d. Po zniszczeniach wojennych odbudowany. W prezbiterium
znajduje siê monumentalny o³tarz g³ówny z po³owy XVII w., dzie³o
mistrza Steinhoffa i malar za Korna. W niszach pomiêdzy
kolumnami znajduj¹ siê rzeŸby œwiêtych, a w zwieñczeniu figurka
œw. Marcelego, patrona Raciborza, który wedle legendy mia³
uratowaæ Racibórz przed najazdem Scytów w 1290 r.
Koœció³ by³ od pocz¹tku XIX w. miejscem kultu œwi¹tobliwej Ofki
dominikanki z Raciborza zm. w 1359 r. W Kaplicy Polskiej warto
zwróciæ uwagê na przeniesiony z klasztoru dominikanek
XVII-wieczny obraz „Ob³óczyny Eufemii Ofki”.
Ciekawostkê stanowi tablica ¿eliwna z 1580 r. dotycz¹ca po¿aru
miasta z 1574 r. i odbudowy koœcio³a w latach 1577-80.
Nie mo¿na pomin¹æ datowanego na 1715 r. nagrobka tumbowego
pra³ata Marcina Jerzego Korrigera oraz tablicy epitafijnej
prepozyta opolskiego i miejscowego proboszcza Andrzeja Floriana
Scodoniusa (zm. w 1660 r.) z p³askorzeŸbionym popiersiem
i krucyfiksem herbowym.
We wrzeœniu, w ramach Dni Raciborza, w koœciele tym corocznie
s¹ organizowane koncerty or ganowe, podczas których wystêpuj¹
artyœci z ca³ego œwiata.

RADUÑ (RADUÒ)
Na miejscu obecnego zamku, ju¿ w 1320 r., sta³a niewielka
budowla o charakterze obronnym. W XVI w. gruntownie
przebudowa w stylu renesansowym przez Tworkowskich.

Koœció³ Œw. Jakuba
Lokalizacja: Rynek
Dawny przyklasztorny koœció³ o. dominikanów, powsta³y w po³owie
XIII w., odbudowany po po¿arze z 1300 r., ze œladami przebudowy
w stylu renesansowym i barokowym. Po sekularyzacji klasztor u
w 1810 r., Prusacy zburzyli zabudowania klasztorne. Œwi¹tynia
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Koœció³ Œw. Miko³aja
Lokalizacja: Racibórz Stara Wieœ ul. Kozielska
Prawdopodobnie najstarsza œwi¹tynia w mieœcie, le¿¹ca na
staro¿ytnym szlaku handlowym, bêd¹ca w centrum œredniowiecznej osady o nazwie Stara Wieœ. Wed³ug legendy koœció³
wzniesiono ju¿ w 1060 r. na miejscu ¿ydowskiej synagogi.
Poœwiadczony Ÿród³owo w 1296 r. Poprzedni gotycki murowany,
przebudowany w czasie baroku, zburzony na pocz¹tku XX w.
Obecny monumentalny, wzniesiony w stylu neogotyckim w latach
1901-02. Ma najwy¿sz¹ w Raciborzu wie¿ê.
Fortyfikacje miejskie
Lokalizacja: ul. Basztowa, Drzyma³y, Batorego, Gimnazjalna
Powsta³y w XIII w., w okresie formowania
siê lokacyjnego miasta na prawym
brzegu Odr y. Pocz¹tkowo by³y to
obwa³owania ziemne zwieñczone drewnianymi palisadami, od po³owy XIII w.
zastêpowane sukcesywnie murami.
Ocenia siê, ¿e ³¹czna d³ugoœæ murów
obronnych Raciborza, które by³y nieraz
wysokie na ponad 9 m, wynosi³a 1,8 km.
Okala³y one teren dwudziestu hektarów.
Mo¿na obejrzeæ kilka zachowanych
odcinków starych murów oraz jedyn¹
zachowan¹ basztê, niegdyœ pe³ni¹c¹
funkcjê wiêzienia.
Koœció³ Œw. Ducha (obecnie Muzeum)
Lokalizacja: ul. Gimnazjalna
Podominikañski koœció³ wybudowany
w I po³owie XIV w., przy którym do
1810 r. istnia³o za³o¿enie klasztorne, potem czêœciowo (od strony
Odry) rozebrane. Pozosta³e obiekty
zosta³y przekszta³cone w szko³ê Królewsko-Ewangelickie Gimnazjum
(obecnie Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych). Jedna z najwiêkszych atrakcji
Raciborza. Przez nieca³e sto lat, do
pocz¹tku XX w. zbór ewangelicki,
potem muzeum. Obecnie to najwa¿niejszy budynek ekspozycyjny
z licznymi ciekawymi wystawami
rzadko spotykanymi w Polsce.
Trzeba obejrzeæ dawne prezbiterium,
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w którym w latach 90. XX w.
prowadzono badania archeologiczne odkrywaj¹c œredniowieczne
i nowo¿ytne pochówki zakonne
i mo¿now³adcze, w tym ksi¹¿êce.
Po ich zakoñczeniu dokonano nowej
aran¿acji wnêtrza, dziêki czemu
mo¿na zwiedzaæ star¹ nekropoliê
Piastów i Przemyœlidów raciborskich, obejrzeæ m.in. wygl¹d
œredniowiecznych krypt oraz dawne
wejœcie do zakrystii. Na œcianie
wschodniej prezbiterium znajduje
siê XVII-malowid³o œcienne
„Zes³anie Ducha Œwiêtego”,
poddane niedawno gruntowej renowacji. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ jest
sta³a ekspozycja „W Krainie Ozyrysa”. Prezentowana jest na niej
mumia Egipcjanki, sprowadzona w po³owie XIX w. przez barona
von Rothschilda, datowana na okres rz¹dów XXII dynastii. Szacuje
siê, ¿e ma 2800 lat. Obok niej pokazywany jest tak¿e bogato
zdobiony kartona¿ i sarkofagi oraz tr zy oryginalne urny kanopskie,
wypo¿yczone przed II wojn¹ œwiatow¹ z Muzeum w Berlinie. Drugi
budynek ekspozycyjny Muzeum znajduje siê przy ul. Chopina.
Unikatem na skalê europejsk¹ jest prezentowana tu sta³a
wystawa pt. „Dawne techniki dentystyczne”, na której eksponowane s¹ elementy wyposa¿enia gabinetów stomatologicznych
z XIX i pocz¹tku XX w.
Koœció³ Matki Bo¿ej
Lokalizacja: Aleja Jana Paw³a II
Najstarsze sanktuarium maryjne na Górnym Œl¹sku. Znajduje siê
tu najstarsza znana kopia ikony jasnogórskiej. Obraz ten
z wizerunkiem Matki Boskiej Raciborskiej jest uznawany za
cudowny, czczony od wieków przez mieszkañców Œl¹ska i Moraw.
Co roku pielgrzymuj¹ do niego rzesze wier nych. Znane s¹
wspó³czesne przypadki cudownych ³ask. Pier wszy koœció³
drewniany, wed³ug tradycji, zosta³ wzniesiony w 1432 r. Kolejny,
równie¿ drewniany, zosta³ wybudowany w latach 1613-1617.
W 1723 r. przeniesiono go do Paw³owa. Na jego miejscu, w latach
1723-36, wzniesiono w stylu barokowym œwi¹tyniê murowan¹,
która istnieje do dziœ. Cudowny obraz z koronami umieszczony
jest w neobarokowym o³tarzu g³ównym z 1870 r.

polscy szlachcice. Obecnie wykorzystywany jest jako pole
golfowe, jedno z najwiêkszych w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

dominikañska do dziœ pe³ni funkcje sakralne. Nale¿y do parafii
WNMP. Miejsce to ma szczególne znaczenie dla kultury polskiej.
Przeorem raciborskich dominikanów by³ Wincenty z Kielczy, autor
s³ynnych ¿ywotów œw. Stanis³awa i hymnu „Gaude Mater
Poloniae”, które to utwory spisa³ prawdopodobnie w tutejszym
klasztorze. Tu te¿ Wincenty mia³ rozpocz¹æ pisanie kroniki, dziœ
zaginionego Ÿród³a do poznania dziejów Polski, z której korzysta³
jeszcze Jan D³ugosz. To w³aœnie w Raciborzu na kartê pergaminu
naniesione zosta³o pierwsze polskie zdanie „Gor ze szo nam
stalo”. W podziemiach koœcio³a spoczywaj¹ ksi¹¿êta opolskoraciborscy Mieszko Oty³y oraz jego brat W³adys³aw. Oboje byli
fundatorami œwi¹tyni. Uwadze zwiedzaj¹cych nie mog¹ ujœæ:
O³tarz Ró¿añcowy (tzw. Drzewo Jessego) z 1659 r. oraz
przepiêknie zdobiona kaplica Gaszynów, powsta³a oko³o 1665 r.,
z o³tarzem bocznym Œw. Krzy¿a wykonanym z czarnego marmur u.
W niedziele o godz. 9.00 w koœciele Œw. Jakuba odprawiane s¹
msze œwiête w jêzyku niemieckim.

Park przyrodniczy Morawicy (Pøírodní park Moravice)
Zajmuje obszar 14,25 tys. ha po³o¿onych w dolinie rzeki Morawicy
z jej meandrami. To geomorfologiczny fenomen siêgaj¹cy
oligocenu. Wiêkszoœæ terenu jest zalesiona. Znajduj¹ siê tu
rezerwaty pr zyrody Kaluža, Valach oraz Nové Tìchanovice.
Na terenie parku znajduj¹ siê zamki w Hradcu, Raduniu,
Vikstejnie, Dubowej i Melczu oraz Jañskie £aŸnie. W wielu
miejscach panuje specyficzny mikroklimat. Wytyczone s¹ ciekawe
szlaki turystyki pieszej oraz œcie¿ki rowerowe.
HRADEC NAD MORAWIC¥ (HRADEC NAD MORAVICI)
Niedaleko Opawy, w miejscowoœci Hradec, nad ma³¹ rzek¹
Morawic¹, na wzniesieniu otoczonym lasami wznosz¹ siê dumnie
dwa zamki czer wony i bia³y. Miejsce to licznie dziœ odwiedzane
przez tur ystów ma swoje miejsce we wspólnej historii Polaków

Kolumna Maryjna
Lokalizacja: Rynek
Wysokiej klasy póŸnobarokowe dzie³o Jana Melchiora Österreicha
z 1727 r., wotum dziêkczynne Marii El¿biety Gaszyñskiej
za uratowanie miasta przed epidemi¹ choler y, powsta³e z fundacji
El¿biety i jej mê¿a Karola Ludwika oraz rajców Raciborza. Znajduj¹
siê na niej kartusze herbowe z anio³kami oraz figur y œwiêtych:
Floriana, Sebastiana i Marcelego. Postument cudem ocala³
w 1945 r. Jest z nim zwi¹zana osobliwa przepowiednia, wedle
której Racibórz zaleje woda, jeœli ktokolwiek odwa¿y siê kopaæ
wokó³ kolumny. Mówi siê te¿, ¿e nast¹pi koniec œwiata, jeœli
przyjdzie dzieñ, w któr ym ani jedna osoba przechodz¹c ko³o
kolumny nie prze¿egna siê.

G³az narzutowy
Lokalizacja: Plac Wolnoœci
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G³az pochodzi z epoki lodowcowej. Zosta³ znaleziony w 1929 r.
w piaskowni w Bojanowie. Najwiêkszy spoœród wszystkich

Na dziedziñcu, w okresie od kwietnia do paŸdziernika,
organizowane s¹ liczne imprezy plenerowe koncer ty i turnieje
rycerskie.
Turysta powinien zobaczyæ XIII w. kaplicê zamkow¹
p.w. Œw. Tomasza z Canterbury, wotum dziêkczynne biskupa
Tomasza II za zgodê z ksiêciem Henrykiem IV. Obiekt na
przestrzeni wieków by³ wielokrotnie pr zebudowywany, a dziœ przez
historyków sztuki nazywany jest per³¹ œl¹skiego gotyku.
Do 1416 r. funkcjonowa³a przy niej kolegiata zamkowa,
przeniesiona póŸniej do koœcio³a farnego przy R ynku. W budynku
mieszkalnym, tu¿ obok kaplicy, na pó³piêtrze zobaczyæ mo¿na
jedno z najstarszych w Polsce graffiti. S¹ to XVII-wieczne
inskrypcje wykonane prawdopodobnie w czasie wojny
trzydziestoletniej przez stacjonuj¹cych na zamku ¿o³nier zy.
Z zamkiem zwi¹zana jest ciekawa legenda o tajemniczym
przejœciu pod Odr¹, które ³¹czy³o go z klasztorem sióstr
dominikanek. W 2001 r., na miejscu dawnej baszty w po³udniowowschodnim naro¿u za³o¿enia zamkowego, odkryto podziemia,
w których prawdopodobnie zaczyna³o siê owo pr zejœcie. Planuje
siê ich konserwacjê i udostêpnienie zwiedzaj¹cym.

Wielokrotnie przechodzi³a we w³adanie ró¿nych rodów
szlacheckich, ale nie by³a utrzymywana w nale¿ytym stanie.
Na pocz¹tku XIX w. Raduñ sta³ siê wiejsk¹ rezydencj¹ opawskiego
wielmo¿y Jana Larischa-Mönnicha, który zleci³ Karlovi Englischowi
przebudowaæ zamek w stylu klasycystycznym. Za³o¿ono oran¿eriê,
a u podnó¿a wzniesienia park krajobrazowy wedle wzorów
angielskich. W 1832 r. zamek przejêli we w³adanie Blücherowie,
zlecaj¹c kolejn¹ przebudowê w duchu neogotyckiego romantyzmu.
W drugiej po³owie XIX w. wykonano liczne elementy
pseudogotyckie, renesansowe i rokokowe. Blücherowie dzier¿yli
Raduñ do 1949 r., kiedy zosta³ znacjonalizowany. Obecnie mieœci
siê tu muzeum prezentuj¹ce mo¿now³adcze apartamenty,
zbrojowniê oraz bibliotekê. Warto poœwiêciæ wiêcej czasu na
zwiedzanie nie tylko zamkowych wnêtrz, ale spacer po parku,
zarówno na wzniesieniu, jak i u podnó¿a.
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VIKŠTEJN
Ruiny gotycko-renesansowego zamku.
Powsta³ w po³owie XIII w. Jego za³o¿ycielem by³ niejaki Vítko z Krawarza
(Kravaø). Pe³ni³ rolê twierdzy granicznej,
maj¹cej chroniæ ksiêstwo opawskie, do
którego w³adców te¿ nale¿a³. Potem
w³asnoœæ królewska. Swoje siedziby
mia³y tu rody mo¿now³adcze na us³ugach dworów. W 1474 r. obsadzony
wojskami króla Wêgier Macieja Korwina.
W 1525 r. Jan Planknar z Kynšperka
rozpocz¹³ przebudowê gotyckiego zamku w stylu renesansowym. W kolejnych
latach wzmocniony. Powsta³y dwie nowe fosy, wa³y ziemne i pas
wysokich umocnieñ. W 1626 r., w okresie wojny trzydziestoletniej,
obsadzony wojskami duñskimi genera³a Mansfelda. W 1646 r.
zajêty przez wojska cesarskie. W 1648 r. zniszczony. Kilka lat
póŸniej odbudowany. Kiedy w latach 1774-1776 w pobliskiej
Dubowej (Dubové) wybudowano zamek, stary gród obronny zacz¹³
niszczeæ, a¿ w koñcu sta³ siê ruin¹. W latach 20. minionego
stulecia postawiono tu wie¿ê widokow¹, z której rozci¹ga siê
widok na dolinê rzeki Morawicy, obecnie park krajobrazowy.
W Vikštejnie przebywa³ s³awny œredniowieczny minnesinger Valter
von der Vogelweide, poeta i muzyk, opiewaj¹cy w swych pieœniach
tutejsze ¿ycie dworskie.

Koœció³ Œw. Jana Chrzciciela
Lokalizacja: Racibórz Ostróg ul. Morawska
Jedna z najstarszych œwi¹tyñ Raciborza, powsta³a prawdopodobnie na pocz¹tku XIII w. Pocz¹tkowo by³ to koœció³ drewniany,
który w latach 60. XIX w. zosta³ sprzedany do Zawady Ksi¹¿êcej
(tu sp³on¹³ w 1992 r.). W 1860 r. parafia, przy wsparciu ksiêcia
raciborskiego Wiktora I, wznios³a okaza³¹, istniej¹c¹ do dziœ
budowlê neogotyck¹. O³tarze zosta³y wykonane przez mistr za
Adalberta Siekindera z Monachium. W nawach bocznych mo¿na
ogl¹daæ przepiêkne witra¿e monachijskiej firmy braci Meyer,
w tym niezwykle sugestywn¹ wizjê S¹du Ostatecznego. W o³tarzu
g³ównym znajduje siê obraz „Chrzest w Jordanie” malarza Jana
Bochenka z Berlina.
W XVIII i XIX w. koœció³ na Ostrogu, obok Czêstochowy, Piekar
Œl¹skich i Pszowa, by³ najbardziej znanym miejscem p¹tniczym na
Œl¹sku. W o³tarzu bocznym Œw. Krzy¿a znajduje siê do dziœ
XVI/XVII-wieczny, malowany na drewnie obraz Jezusa
Boleœciwego. Nabo¿eñstwa do Cudownego Jezusa Ostrogskiego
odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek.
Turysta powinien zwróciæ równie¿ uwagê na piêkne ogrodzenie
koœcio³a ze stacjami drogi krzy¿owej oraz znajduj¹cy siê nieopodal
cmentarz, najstarsz¹ obecnie raciborsk¹ nekropoliê, której
pocz¹tki siêgaj¹ XIV w. Znajduj¹ siê na niej ciekawe nagrobki
przyœcienne z elementami neogotyckimi i polichromowanymi
obrazami.Dzie³em mistrzowskim, którego nie powstydzi³yby siê
warszawskie Pow¹zki, jest nagrobek rodziny Kokes u. Jungblutt.

JAÑSKIE ZDROJE (JÁNSKÉ KOUPELE)
W XIX i XX w. jedno z najznamienitszych miejsc na Œl¹sku dziêki
piêknemu po³o¿eniu, specyficznemu klimatowi i ujêciom wody
mineralnej. Walory tych wód znane by³y ju¿ w XVII w. W 1810 r.
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koœció³ p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny, barokowy, wzniesiony jako
fundacja biskupa w latach 1747-1755
wedle projektu Matyáše Schwarze.
Niespotykanym w okolicach zabytkiem
jest kamienny most z XVIII w. z figur¹
œw. Jana Nepomucena. Tu¿ za mostem,
id¹c w stronê rynku, jest by³y m³yn,
obecnie miejskie muzeum (ekspozycje
historyczna i geologiczna tzw. muzeum
³upków), z ko³em pamiêtaj¹cym XVIII w.
KRNÓW (KRNOV)
Miasto Krnów po³o¿one jest na zbiegu dwóch rzek Opawy oraz
Opawicy, u podnó¿y Niskiego Jesionika w bezpoœredniej bliskoœci
czesko - polskiej granicy.
Obecnie Krnów wraz ze swymi 26 000 mieszkañcami jest wa¿nym
przemys³owym i kulturowym centrum regionu. W ka¿dym r oku
w mieœcie organizuje siê ró¿ne kulturalne i spor towe imprezy
(Krnowskie Muzyczne Uroczystoœci, Festyn Gornoœlaski, Przegl¹d
Tañca M³odzie¿owego).
Z punktu widzenia ruchu tur ystycznego mo¿na w Krnowie znaleŸæ
wiele pami¹tek historycznych: ratusz z wie¿¹ w stylu neorenesansowym z szczegó³ami secesyjnymi zbudowany w latach 19011903, zamek zbudowany w stylu pó³nocnego renesansu
w centrum miasta, koœció³ Œw. Ducha, w którym jednoczeœnie
znajduje siê sala koncertowa oraz pier wotnie gotycki koœció³
œw. Marcina, przebudowany w stylu barokowym po po¿arze
w 1779 roku. Wa¿n¹ pami¹tk¹ koœcio³a jest per³a Krnowa koœció³ Panny Marii od Siedmiuboleœci na przednim kopcu
Cwiliñskim, który jest czêsto nazywany "Per³¹ Œl¹ska".
Piêkny widok na krainê i okolicê miasta umo¿liwia równie¿ wie¿a
widokowa na wzgórzu Cvilín o wysokoœci 26 metrów z 1903 roku
i nowo zrekonstruowana wie¿a widokowa na Je¿niku o wysokoœci
17,5 m, która mo¿e byæ tym w³aœciwym celem turystycznym
szczególnie dla pieszych turystów.
Tak¿e turyœci rowerowi doceni¹ iloœæ dobrze oznaczonych tras
rowerowych po ca³ej okolicy Krnowa. Krnów oferuje ca³or oczne
mo¿liwoœci turystyczne, a wiêc w którejkolwiek por ze roku mo¿na
siê cieszyæ z jego krasy i podziwiaæ piêkn¹ przyrodê w okolicy.

Zamek w Linhartowych (Linhartovy)
Zamek mieœci siê na terenie by³ej twierdzy, która za czasów
Haugwiców z Biskupic w 1588 roku zosta³a przebudowana na
renesansowy czteroskrzyd³owy zamek. Obok zamku rozpr zestrzenia siê park zamkowy z du¿¹ iloœci¹ ozdobnych drzew.
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w Krawarzu. Jego córka Weronika Maria poœlubi³a rotmistrza
Jakuba v. Eichendorffa, po któr ym maj¹tek Sêdziwoja
odziedziczy³a rodzina znanego poety Józefa v. Eichendorffa. Zmar³
20 V 1636 r. w Krawarzu. Wed³ug legendy, w najtajniejszych
lochach zamku Sêdziwój ukry³ dziewiêæ sztabek z³ota. Czter y
z nich mia³a odnaleŸæ rozrzutna hrabina Fontaine. Piêæ ponoæ
nadal czeka na swojego odkrywcê. Zamek zosta³ gr untownie
przebudowany w latach 1721-1728 w duchu baroku przez Jana
Rudolfa Eichendorf fa. Obecnie to czteroskrzyd³owa, jednopiêtrowa budowla. Nad architektur¹ i wystrojem zamku pracowali
Jan Lehnert (twórca o³tar za w kaplicy zamkowej p.w. Micha³a
Archanio³a), Bernhard Fischer i znany wiedeñczyk £ukasz
von Hildebrandt. W 1844 r. Eufemia Rudziñska z Rudna utworzy³a
bibliotekê i zakupi³a wiele obrazów do wystroju wnêtrz. Ciekawa
jest póŸnobarokowa kaplica zamkowa z o³tarzem Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny i freskami Franciszka Ignacego
Eckesteina, jedno z najwa¿niejszych barokowych dzie³ na
Morawach i czeskim Œl¹sku. W 1937 r. zamek strawi³ po¿ar.
Odbudowany i zrekonstruowany po II wojnie œwiatowej. Utworzono
tu muzeum, pokazuj¹ce ¿ycie Eichendorf fów w XVIII w. a tak¿e
ludnoœci podzamcza w XIX w. W bibliotece znajduje siê sala
koncertowa, a w jednym skr zydle parter u restauracja. Dwa razy
do roku, w Wielkanoc i na Bo¿e Narodzenia, organizowane s¹ tu
wystawy kwiatów oraz rêkodzie³a. Zamek okala rozleg³y park
z okazami starodrzewia, za³o¿ony ju¿ w 1760 r na miejscu lasu
³êgowego Olszyna. Dawniej podzielony na czêœæ w stylu
francuskim i angielskim. PóŸniej ca³y przebudowany w stylu
angielskim. Zajmowa³ area³ 18,8 ha. By³y tu stawy rybne i str ugi
m³yñskie. Obecnie doliczono siê stu gatunków drzew i krzewów.
Najciekawszy okaz to 300-letni czarny orzech w³oski. Wed³ug
legendy poœród drzew znajdowa³ siê kamieñ, przy któr ym
cesarzowa Maria Teresa op³akiwa³a utratê Œl¹ska. Na terenie
parku urz¹dzono pole golfowe.

odnalezionych w Nizinie Morawskiej. Pomnik przyrody. W 1933 r.
przetranspor towany do Raciborza.

zgromadzone tu okazy flory. Pier wsza kolekcja dendrologiczna
zosta³a za³o¿ona w latach 1906-1928 przez twórcê arboretum,
Quido Riedela. Po wojnie, szczególnie w latach 60.,
introdukowano tu wiele nowych gatunków. W 2002 r., przy stawie,
wybudowano nowy budynek dla hodowli roœlin ciep³ych
i gor¹cych klimatów. Arboretum jest czynne od kwietnia do koñca
wrzeœnia codziennie od godz. 8.00 do 18.00. Na zwiedzanie
trzeba poœwiêciæ kilka godzin. Gratka dla mi³oœników przyrody.

Arboretum Bramy Morawskiej
Lokalizacja: Racibórz - dzielnica Obora
Dawny las ksi¹¿êcy podarowany mieszczanom raciborskim. Ca³y
kompleks, w wiêkszoœci siedlisko lasu mieszanego, usytuowany
na pagórkowatym terenie, zajmuje oko³o 150 ha. Zachwyca dziœ
botaników swoim bogactwem. To bardzo interesuj¹cy przyrodniczo teren ze starym lasem, gdzie spotkaæ mo¿na dêby
o 4-metrowym obwodzie, jary, stawy i Ÿród³a. Na czêœci
kompleksu tworzony jest obecnie ogród botaniczny o nazwie
Arboretum Bramy Morawskiej. Wytyczono ju¿ œcie¿ki dydaktyczne
(ekologiczna i dendrologiczna) oraz spacerowe. Trwa proces
tworzenia kolekcji roœlin ozdobnych, m.in. roœlin okr ywowych oraz
rododendronów. W lesie znajduje siê mini-zoo, œcie¿ki zdrowia,
tor saneczkowy i ma³a skocznia narciarska. Mi³oœnicy militariów
odnajd¹ resztki umocnieñ z czasów powstañczych oraz
poniemieckie okopy i betonowy bunkier. Wêdruj¹c po Oborze
mo¿emy te¿ natrafiæ na trzy skupiska kurhanów datowane na
okres od prze³omu V/VI do VIII w. Przy Arboretum znajduje siê
kamping i k¹pielisko Oœrodka Sportu i Rekreacji w Racibor zu.

Fortyfikacje Hulczyna i Opawy (Vojenská opevnìní)

Zamek i park zamkowy w Szylerzowicach (Šilheøovice)
Stoi na miejscu gotyckiej twierdzy. Miejscowoœæ nale¿a³a do
ró¿nych rodów mo¿now³adczych, a od II po³owy XVII w. przez sto
lat do jezuitów. Po sekularyzacji zakonu w monarchii Habsburgów,
w 1787 r. dobra szylerzowickie odkupi³ od cesarza Karel Larisch,
a potem sprzeda³ je Fr yderykowi Eichendor ffowi, któr y na
prze³omie XVIII i XIX w. wybudowa³ nowy pa³ac i za³o¿y³ piêkny,
rozleg³y ogród. Od po³owy XIX w. w³aœcicielem dóbr zosta³
Salomon Mayer von Rothschild ze znanej bankierskiej rodziny
¿ydowskiej. Przebudowa³ pa³ac pod koniec XIX stulecia w duchu
póŸnego historyzmu, inspirowanego monumentalnym barokiem
i francuskim klasycyzmem. Rzuca siê w oczy bogate zdobienie
fasady, stiukowe dekoracje oraz neobarokowe freski. Zamkowy
park w stylu angielskim zajmuje obszar 98 hektarów. Dawniej
urz¹dzano tu wielkie polowania, w któr ych brali nawet udzia³
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Rezerwat leœno-stawowy £ê¿czok
Lokalizacja: Racibórz-Markowice, gmina Nêdza
Jeden z najwiêkszych w województwie œl¹skim. Obszar tworz¹
stawy hodowlane wybudowane przez cystersów w œredniowieczu
w starorzeczach Odr y. Znajduje siê tu stary pa³acyk myœliwski,
wykorzystywany dawniej przez ksiêcia raciborskiego. Na pocz¹tku
XX w. odbywa³y siê tu polowania z udzia³em cesarza Niemiec.
Rezerwat ma powier zchniê ponad 400 hektarów. Zachowa³ siê tu
fragmentu lasu ³êgowego, bardzo ju¿ rzadkiego w Polsce, oraz
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Kompleks czechos³owackich fortyfikacji Hluèín-Darkovièky
obejmuje trzy for ty dla piechoty: MO-S18 Obora, MO-S19 Alej oraz
MO-S20 Orel (jedyna zrealizowana czêœæ twierdzy ar tyleryjskiej
Orla) oraz obiekt fortyfikacji polowej wzór 37. Alej dostêpny jest
dla zwiedzaj¹cych. Zosta³ gruntownie odnowiony i wyposa¿ony
w uzbrojenie, unikalne w skali europejskiej, na które sk³adaj¹ siê
lawety broni i urz¹dzenia optyczne. For t Obora, w stanie z 1938 r.,
mo¿na ogl¹daæ z zewn¹trz, podobnie jak Orel w stanie z 1945 r.
Obok fortów prezentowane s¹ systemy barier oraz czo³gi.
Do czêœci dla zwiedzaj¹cych jedzie siê od Hulczyna (Hluèina)
w kierunki Szylerzowic (Šilheøovic). For t Alej czynny jest od
kwietnia do koñca paŸdziernika w czwartki i pi¹tki od godz. 9.30
do 15.30, w wakacje dodatkowo we wtorki i œrody od 9.00 do
15.00, w soboty oraz niedziele od godz. 11.00 do 17.00.
Kompleks Opava-Milostovice sk³ada siê z trzech for tów dla
piechoty: OP-S 27 Paletovo pole, OP-S 26 Milostovice oraz OP-S
25 Trigonometr, wszystkie z elementami pancernymi oraz dwoma
lekkimi obiektami typu 37A wzór 55 i 56. W forcie Trigonometr,
czêœciowo odnowionym, mo¿na obejrzeæ przedwojenn¹ broñ,
elementy umundurowania oraz wystawê poœwiêcon¹ II wojnie
œwiatowej. Warty obejrzenia jest lekki obiekt wzór 37 A-160 nr 55.
Kompleks mo¿na ogl¹daæ ca³y rok co niedzielê w godz. od 14.00
do 18.00.
Fortyfikacje czechos³owackie wybudowano w latach 1935-1938
na wzór francuskiej linii Maginota, jako tarcza przed hitlerowskimi
Niemcami. Przy projektowaniu umocnieñ wykorzystano naturalne
uwarunkowania terenu. G³ówna linia obrony by³a roz³o¿ona od

wnêtrze by³o bogato zdobione w duchu baroku. W nawie bocznej
znajduj¹ siê tak¿e bogato zdobione, barokowe o³tarze œwiêtych.
W o³tarzu Œw. Floriana umieszczono relikwiarz z relikwiami
Œw. Walentego, patrona nerwowo chorych i zakochanych. Godne
obejrzenia s¹ tak¿e kaplice boczne: pier wsza Œw. Krzy¿a
z przepiêknymi freskami i epitafiami opata Emanuela Pospela
oraz ksiêcia opolsko-raciborskiego W³adys³awa, druga Œw. Jana
Nepomucena z sugestywn¹, rzeŸbion¹ wizj¹ œwiêtego czeskiego
kanonika unoszonego nad We³taw¹ przez anio³ki. W nawach
bocznych zachowa³y siê tablice epitafijne opatów rudzkich.
W pomieszczeniu bocznym kruchty zobaczyæ mo¿na ogromny
¿eliwny nagrobek pary ksi¹¿êcej Wiktora Amadeusza landgrafa
von Hessen-Rotenburg i jego ¿ony
Elizy. W Kaplicy Maryjnej znajduje siê
cudowny obraz Matki Boskiej
Pokornej.Koœció³ jest Diecezjalnym
Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej
diecezji gliwickiej. Od maja do
paŸdziernika w koœciele organizowane s¹ koncerty organowe
w ramach cyklu „Muzyka w starym
opactwie”. W lutym odbywaj¹ siê
koncerty kolêd. Diecezja gliwicka
organizuje tu równie¿ doroczne
pielgrzymki.
Zespó³ klasztorno-pa³acowy
Lokalizacja: ul. Cysterska
Dawne XIII-wieczne opactwo cystersów, sekularyzowane w 1810 r.
i przekazane ksi¹¿êtom raciborskim. Gotycki klasztor
z barokowym pa³acem opackim zosta³ przez nich gruntownie
przebudowany na siedzibê mo¿now³adcz¹. Rudy sta³y siê
miejscem odwiedzanym przez europejskie elity, w tym cesarzy,
którzy przyje¿d¿ali do tutejszych lasów na polowania. W 1945 r.
pa³ac w Rudach sp³on¹³.Od lat 90. XX w. jest sukcesywnie
odbudowywany przez diecezjê gliwick¹. Obiekt udostêpniony do
zwiedzania przez ca³y rok. Warto obejr zeæ dawny cysterski
kapitularz, kru¿ganki, wir ydarz oraz pomieszczenia domu
konwersów. W starych ksi¹¿êcych komnatach organizowane s¹
czasowe wystawy. W ramach sta³ej ekspozycji pokazywane s¹
detale architektoniczne, cysterskie ksiêgi i portrety opatów.

Lasy rudzkie
Lokalizacja: Rudy

Budowla pod wezwaniem Œw.
Wojciecha, to wspania³y przyk³ad
sztuki barokowej. Wzniesiona
przez jezuitów w latach 15751618, niegdyœ znane miejsce
pielgrzymkowe z racji obecnoœci
kopii obrazu Matki Boskiej
Rudzkiej, powszechnie uznawanej
za cudown¹. W XVIII w. do
koœcio³a dobudowano bursê.
Po kasacji klasztoru w 1773 r.
obiekty przejê³y w³adze ziemskie.
W 1814 r. za³o¿ono tu gimnazjum. By³a to szko³a o bardzo wysokim poziomie, która mia³a wielu
wybitnych profesorów, m.in. swojego za³o¿yciela Faustyna Ensa,
twórcê opawskiego muzeum (dziœ najstarsze w Czechach)
i archeologa, czy tzw. buditeli (dzia³aczy czeskiego odrodzenia
narodowego) Jana Lepaøa oraz Antoniego Vaška. Gimnazjum
dorobi³o siê tak¿e wybitnych uczniów. Nale¿eli do nich ks. Cyprian
Lelek, pose³ do Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie
i wydawca; Wincenty Prasek, historyk, profesor gimnazjum
opawskiego; Grzegorz Mendel, augustianin i twórca teor etycznych
podstaw wspó³czesnej genetyki a tak¿e ksi¹¿ê Feliks von
Lichnowsky, póŸniejszy deputowany do frankfurckiego zgromadzenia narodowego. Przed koœcio³em stoi Kolumna Mar yjna
z 1674 r.

Lasy rudzkie stanowi¹ wa¿ny element ekosystemu. Krzy¿uj¹ siê tu
dwa szlaki ekologiczne; jeden wiod¹cy przez Bramê Morawsk¹,
najwiêksz¹ w Europie trasê przelotu ptactwa oraz drugi bêd¹cy
poprzez lasy r ybnickie, kobiórskie i pszczyñskie po³¹czeniem
zlewni Odry i Wis³y. Ca³oœæ lasów Nadleœnictwa Rudy Raciborskie
zaliczono do lasów ochronnych. W lasach tych bytuje 46 gatunków
dziko ¿yj¹cych ssaków spoœród 90 wystêpuj¹cych w Polsce,
6 chronionych gatunków gadów, 10 gatunków p³azów oraz oko³o
250 gatunków ptaków. Przyrodnicy wyró¿nili tu 40 typów
zbiorowisk roœlinnych. Roœnie w nich ponad 340 gatunków flory,
w tym 46 objêtych jest ca³kowit¹ ochron¹. Klasztor rudzki,
ze wzglêdu na s³abe gleby, zrezygnowa³ z upraw na rzecz
gospodarki leœnej, stawowej i przemys³owej. Wokó³ opactwa
stworzono system dróg, promieniœcie biegn¹cych od klasztoru do
pobliskich wiosek. Przy drogach bracia pobudowali leœniczówki
i domki myœliwskie. W lasach rudzkich proponujemy obejrzeæ:
+ leœniczówkê „Krasiejów” w Jankowicach (jad¹c z Raciborza do
Rud przy kapliczce Œw. Izydora nale¿y skrêciæ w lewo);
+ stawy na potoku Raczok (po³o¿one oko³o 500 metrów od
„Krasiejowa”), miejsce bytowania bobrów;
+ leœniczówkê „Jankowice” w Jankowicach (jad¹c z Raciborza do
Rud przy kapliczce Œw. Izydora nale¿y skrêciæ w prawo);
+ leœniczówkê w Nêdzy (za przejazdem kolejowym za szko³¹
nale¿y skrêciæ w prawo);
+ zbiornik wodny z altank¹ Hubertus (jad¹c w kier unku
Raciborza, na wysokoœci Kolonii Renerowskiej przed lasem
skrêcamy w lewo i pod¹¿amy leœn¹ œcie¿k¹);
+ alejê dêbów w Górkach Œl¹skich (znajduje siê na skraju wsi
granicz¹cym z kompleksem leœnym);
+ pa³acyk myœliwski w Zwonowicach (znajduje siê tu wzgórze,
gdzie cystersi mieli winnicê, tzw. Winna Góra);
+ leœn¹ kaplicê Œw. Magdaleny (z Rud jedziemy w kierunku

Muzeum
Lokalizacja: ul. Tyršova

Park przypa³acowy
Lokalizacja: ul. Cysterska
Powsta³ na zlecenie ksi¹¿¹t raciborskich. Przez za³o¿enia
przep³ywa rzeka Ruda dodaj¹c uroku temu miejscu. Znajdziemy tu
oko³o dwadzieœcia egzemplarzy pojedynczych drzew stanowi¹cych

Koœció³ jezuicki
Lokalizacja: Dolní námìstí
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Pierwsze muzeum powsta³o
w gimnazjum. W latach 1893-95
wed³ug projektu wiedeñskich
architektów F. Kachlera
i J. Scheringera, przy obecnej
ul. Komeñskiego (Komenského),
wybudowano neorenesansowy
gmach, w którym, w 1897 r.,
otwarto muzeum cesar za Franciszka Józefa, dzisiejsze Slezské
Muzeum (Muzeum Œl¹skie).
Jest to obecnie najstarsze
muzeum na ziemiach czeskich.
Szczyci siê zbiorami przyrodniczymi pochodz¹cymi ze
Œl¹ska i Pó³nocnych Moraw,
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Brantolki i Kotlarni, przy uprawie leœnej skrêcamy w lewo
i oko³o 150 metrów pod¹¿amy pieszo);
leœniczówkê „Wildek” (jedziemy z Rud do Rudy Kozielskiej
i obok domu stra¿aka skrêcamy w lewo, a dalej prosto a¿ do
kompleksu leœnego);
„Schlossberg” (od leœniczówki „Wildek” idziemy dalej na
po³udnie po drodze mijaj¹c stawy);
oœrodek wypoczynkowy Szymocice (przy trasie Racibórz-Rudy),
dawne miejsce zgrupowañ kadr y olimpijskiej Niemiec przed
igrzyskami w Berlinie, znane przed wojn¹ ze specyficznego
mikroklimatu, obecnie k¹pielisko, pole namiotowe i domki
kampingowe, obok staw z zawieszanym mostem;
mostek na Rudzie w Rudzie Kozielskiej (nale¿y zatrzymaæ siê
przy wyjeŸdzie ze wsi w kierunku KuŸni Raciborskiej, pr zy domu
ksi¹¿êcym z napisem na elewacji „Quid ad te”);
oœrodek wypoczynkowy w KuŸni Raciborskiej (przy trasie
wylotowej na Racibórz, tu¿ przed lasem, skrêciæ w prawo);
drewnian¹ chatê przy ul. Mickiewicza w Nêdzy, zbudowan¹
oko³o 1890 r.

Œcie¿ka rowerowa
Lokalizacja: Rudy zespó³ klasztorno-pa³acowy (pocz¹tek trasy)
To najnowoczeœniejsza œcie¿ka rowerowa w województwie
œl¹skim. £¹czna d³ugoœæ trasy wynosi 16 km. Wiedzie w stronê
Brantolki i potem na pó³noc, w kierunku Kotlarni. Od pó³nocnegozachodu zahacza czêœciowo o po¿arzysko z 1992 r. Tablice
tematyczne nie tylko przekazuj¹ historiê ciekawych miejsc, ale
i zawieraj¹ dane o okazach fauny i flory, opisuj¹ zagadnienia
zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ oraz ochron¹ przeciwpo¿arow¹.
Tablice opatrzone s¹ kolorowymi zdjêciami i wykresami.
Oœrodek edukacyjny Zespo³u Parków Krajobrazowych
Województwa Œl¹skiego
Lokalizacja: ul. Raciborska
Oœrodek mieœci siê w starym szpitaliku dra Juliusza Rogera,
autora s³ynnego zbioru „Pieœni Ludu Polskiego w Górnym Szl¹sku
z muzyk¹”. Przy szpitaliku mo¿na ogl¹daæ replikê œredniowiecznej
cysterskiej huty z piecem, w którym wytapiano r udy ¿elaza.
Jesieni¹ odbywaj¹ siê tu pokazy wytopu rudy tzw. „Dymarki
Rudzkie”. W suterenie szpitalika urz¹dzono wystawê obrazuj¹c¹
gospodarkê klasztoru cystersów, ekspozycje poœwiêcone
prehistorii tych ziem oraz tutejszej faunie i florze. To znakomite
miejsce na przeprowadzenie lekcji w ramach œcie¿ki edukacji
regionalnej oraz zajêæ z przyrody.
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pomniki przyrody, siedemdziesi¹t gatunków drzew i krzewów
egzotycznych (m.in.: modrzewnik chiñski, cypr ysik groszkowy,
œwierk serbski, sosnê limbê) oraz 46 gatunków drzew i krzewów
rodzimych (m.in.: d¹b szypu³kowy, buk pospolity, jesion wynios³y
czy klon jawor). Oko³o trzydzieœci okazów liczy sobie ponad 150
lat. W ca³ym za³o¿eniu widocznych jest piêæ osi w uk³adzie
gwiaŸdzistym. Centrum stanowi zespó³ klasztorno-pa³acowy.
Wokó³ niego wije siê piêæ kilometrów tras spacerowych. W parku
znajduj¹ siê dwa stawy: Szwajcarski na wschód od koœcio³a
i Zamkowy (czasami nazywany Peickera) na pó³noc od pa³acu
opackiego. Szczególn¹ atrakcj¹ ca³oœci jest tzw. wyspa zapachów,
czyli zespó³ azalii pontyjskich.

Kaplica Szwedzka
Lokalizacja: ul. Ratiboøská
Ciekawa budowla, wzniesiona w latach
1390-1394 z polecenia ksiêcia Przemka
jako kaplica pogrzebowa Œw. Krzy¿a.
Zaprojektowana na rzadko spotykanym
planie oœmioboku. Wnêtrze kr yj¹
gotyckie malowid³a œcienne z po³owy
XV w. z apokaliptyczn¹ wizj¹ S¹du
Ostatecznego. Nazwa Kaplica Szwedzka
wziê³a siê st¹d, i¿ podczas wojny
trzydziestoletniej obiekt s³u¿y³ ¿o³nierzom szwedzkim.

Uroczysko Buk
Lokalizacja: ul. Brzozowa

Rezydencje mieszczañskie

Leœne uroczysko o powierzchni oko³o 22 ha ze 150-letnim
drzewostanem bukowo-jod³owym, 200-letnim drewnianym
domkiem myœliwskim oraz stawami rybnymi. W XIX w. ulubione
miejsce wypoczynku ksi¹¿¹t raciborskich. Dziœ popularne miejsce
weekendowego wypoczynku z hotelem i k¹pieliskiem. Id¹c
w kierunku k¹pieliska war to skrêciæ w lewo i zatrzymaæ siê na
chwilê przy górze usypanej z kamieni. Powsta³a z polecenia
ksiêcia raciborskiego na czeœæ ksiê¿nej Wiktorii, córki królowej
angielskiej, ¿ony cesarza Niemiec Fr yderyka III. Wdrapuj¹c siê na
górê, na jednym z kamieni znajdziemy upamiêtniaj¹c¹ to
wydarzenie inskr ypcjê. Obok roœnie lipa zasadzona ponoæ przez
ksiê¿n¹ w 1866 r. Wed³ug innych przekazów, górê usypali
cystersi, dla których stanowi³a symbol Golgoty.

Do 1945 r. w Opawie zachowa³o siê
jedenaœcie pa³aców miejskich, nale¿¹cych do bogatych rodzin szlacheckich,
m.in.: Gastheimbów, Blücherów,
Sobków czy Razumovsky'ch, którzy
przebywali w nich zim¹. Sobkowie
i Blücherowie rezydowali przy obecnej
ul. Masarykowej (Masar ykova tøida).
Na fasadzie pa³acu Sobków widoczna
jest kopia obrazu Matki Boskiej Raciborskiej. W zabudowie
Dolnego Rynku, w jego zachodniej pierzei, widoczna jest
kamienica „U Bia³ego koniczka” (U Bileho Konièka), wewn¹trz
zdobiona ¿ebrowanymi stiukami i lustrami. Na ulicy Miêdzy
Targami, ³¹cz¹cej Górny i Dolny Rynek, zwróæmy uwagê na
kamienice „U Maura” (U Mourenina), wczesnobarokow¹,
z pos¹gami dwóch Maurów oraz mitologicznych bóstw Ateny
i Aresa na fasadzie oraz „U Murzyna” (Mezi Trhy).

Skansen kolei w¹skotorowej
Lokalizacja: ul. Dworcowa
Linia ³¹cz¹ca niegdyœ Racibórz, Rudy i Markowice liczy sobie
ponad sto lat. Stacja Rudy le¿y niedaleko cmentarnego koœció³ka
p.w. Œw. Magdaleny przy drodze wylotowej do Gliwic. Pozosta³y na
miejscu tabor przywróci³o do ¿ycia Towarzystwo Mi³oœników
Górnoœl¹skich Kolei W¹skotorowych. Od 2001 r. na trasie RudyStanica-Stodo³y kursuj¹ wycieczkowe sk³ady elektryczne oraz
jedyny w Polsce ci¹gniony przez parowóz Pw53. Podró¿ tr wa oko³o
godziny. Trasa wiedzie malowniczymi lasami rudzkimi.
W lokomotywowni mo¿na ogl¹daæ zabytki XIX i XX-wiecznej
techniki. W Stodo³ach znajduje siê oœrodek hodowli koni. Jad¹c
dalej w kierunku Rybnika trafimy do Oœrodka Spor tów Wodnych
i Rekreacji Elektrowni „Rybnik”. Co roku or ganizowane s¹ tu
regaty.

Hláska
Lokalizacja: Horní námìstí
Hláska na Horním námìstí, to obecna siedziba w³adz miejskich
Opawy, dawna renesansowa wie¿a sygnalizacyjna wzniesiona
w latach 1614-1618 na miejscu starszej, XVI-wiecznej budowli.
Z jej kru¿ganków alarmowano w przypadku po¿ar ów, obwieszczano pocz¹tek targów i innych wa¿nych wydarzeñ. Na par terze
znajdowa³ siê niegdyœ sk³ad handlowy, na piêtrze sale obrad rady
miejskiej i s¹du. Swoje siedziby mia³y tu równie¿ archiwum,
muzeum i stra¿ miejska. Co ciekawe, w Hlásce grywa³y tr upy
teatralne. Do dziœ z XVII-wiecznego kompleksu zachowa³a siê tylko
wie¿a. Przylegaj¹ce do niej budynki zosta³y zburzone i wzniesione
na nowo w stylu neorenesansowym w 1902 r.
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folklorystycznymi i filokar tystycznymi. Szczególnej uwadze mo¿na
poleciæ wystawy na temat przyrody Œl¹ska i Górnych Moraw, sztuki
ludowej Œl¹ska oraz ekspozycje sztuki gotyku, renesansu
i baroku.

naturalne stanowiska roœlin i zwierz¹t, przede wszystkim ptaków
wodnych i b³otnych. Spotkamy tak¿e dobrze zachowany las
dêbowo-grabowy; ³êg wi¹zowo-jesionowy oraz olszowy ³êg
przypotokowy. Czêœæ obszaru zajmuj¹ torfowiska, wilgotne ³¹ki
i tereny poroœniête zio³ami m.in.: œnie¿yczka, cebulica dwulistna,
miodunka, zawilec gajowy i ¿ó³ty. £¹ki wokó³ stawów porasta wiele
ciekawych gatunków roœlin, m.in.: storczyk szerokolistny, zimowit
jesienny, kupkówka, tomka. W sumie flora rezerwatu obejmuje
ponad 400 gatunków roœlin naczyniowych, w tym 70 gatunków
drzew i krzewów oraz 54 gatunki roœlin zar odnikowych. W tej
liczbie znajduje siê te¿ oko³o 30 gatunków roœlin chronionych,
m.in.: wawrzynek wilcze³yko, kalina koralowa, kruszyna pospolita,
k³okoczka po³udniowa, bluszcz pospolity. Ciekawostk¹ jest
miêso¿erny p³ywacz zwyczajny. Na liœciach posiada drobne
pu³apki zasysaj¹ce drobne ¿yj¹tka. Fauna £ê¿czoka reprezentowana jest przez wiele gatunków bezkrêgowców, ryby, dziesiêæ
gatunków p³azów, gady (zaskroniec i jaszczurka zwinka), ssaki
oraz ptaki reprezentowane przez 190 gatunków (m.in. or ze³ bielik,
bocian czarny, rybo³ów, b¹k, kania czarna, gêœ gêgawa,
kormoran). Wzd³u¿ dróg i grobli tworz¹cych zespó³ pod nazw¹
Aleja Husarii Polskiej rosn¹ wiekowe dêby i buki. Alej¹ t¹ Jan III
Sobieski pod¹¿a³ na Wiedeñ i zasadzi³ na niej kilka dêbów.
W obrêbie rezerwatu odchodzi od niej Aleja Dêbowa i Aleja
Grabowa, zaœ poza rezerwatem Aleja Lipowa i Aleja Œródpolna.
Rosn¹ przy nich wspania³e okazy wiekowych drzew. Nale¿y do nich
400-letni d¹b szypu³kowy, bêd¹cy najstarszym i najgrubszym
drzewem Raciborza, jednym z tr zech najstarszych na terenie
Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich”. Drzewo to jest czasami nazywane Dêbem Sobieskiego.

Teatr Œl¹ski
Lokalizacja: Horní námìstí
Po Pradze i Brnie Opawa by³a
trzecim czeskim miastem, które
zyska³o swoj¹ scenê. Okaza³a
budowla przy Horním námìstí
zosta³a wzniesiona w 1803 r.
Obecnie to Teatr Œl¹ski, w którym
grane s¹ profesjonalne przedstawienia teatralne. W latach
1882-1883 teatr zosta³ przebudowany w stylu neorenesansowym. W 1909 r. obiekt
kolejny raz przebudowano
i upiêkszono.
Miejski Dom Kultury
Lokaliacja: Nádražní okruh
To dawna Obchodní a Živnostenská komora (izba przemys³owohandlowa), dzie³o Leopolda
Bauera, obecnie Mìtský dùm
kultury Petra Bezr uèe, czyli
Miejski Dom Kultury wzniesiony
w latach 1908-1910. Znajduje siê tu równie¿ biblioteka
z bogatymi zbiorami. W piêknej
Sali konferencyjnej organizowane s¹ miêdzynarodowe
sympozja.

Ostravy po Trutnov. Bunkry wyposa¿ano w broñ automatyczn¹
i przeciwpancern¹. Filarem obrony by³y masywne bunkr y
artyler yjskie. W 1938 r. fortyfikacje, 263 obiekty bojowe i 10 tys.
lekko uzbrojonych, by³y w stanie surowym, bez uzbrojenia. Po
uk³adzie monachijskim przypad³y Niemcom. Po 1945 r. wiêkszoœæ
uleg³a dewastacji.
HULCZYN (HLUÈÍN)
Piêkne miasteczko, stolica Kraiku Hulczyñskiego, niegdyœ
nale¿¹cego do powiatu raciborskiego, za³o¿one w 1256 r. przez
króla Przemys³a II. Na przestr zeni wieków nale¿a³o do ró¿nych
rodów mo¿now³adczych. Œredniowieczne i nowo¿ytne centrum
handlu i rzemios³a. Miasteczko okala³y mur y z trzynastoma
basztami i dwoma bramami. Do dziœ mo¿na ogl¹daæ pozosta³oœci
po siedmiu basztach. W XVII w. wybudowano tu renesansowy
zamek. Warto zwiedziæ XIV-wieczny koœció³ parafialny p.w.
œw. Jana Chrzciciela. W mieœcie znajduje siê du¿y oœrodek
rekreacyjny.
KRAWARZ (KRAVAØE)
Pierwsza wzmianka o zamku w Krawar zu pochodzi z 1224 r.
W dokumencie z 1420 r. mowa o wzgórzu zamkowym. Na jego
miejscu stoi dziœ koœció³ parafialny. W XVII w. w³aœcicielem
obecnego zamku by³ Sêdziwój Micha³ ze Skorska. Zajmowa³ siê
geometri¹, mechanik¹ i alchemi¹. Przypisywano mu znajomoœæ
kamienia filozoficznego, przez co sta³ siê najs³awniejszym alchemikiem w Europie. Jego traktat alchemiczny „Traktatus do lapide
philosophorum - novum lumen chymicum” opublikowany w 1604,
t³umaczony na wiele jêzyków. Z ³aski cesarza Ferdynanda II
otrzyma³ skonfiskowane protestanckiej szlachcie czeskiej wsie
Krawarz, K¹ty i Ma³e Cha³upki. Odt¹d mieszka³ we dworze

Arboretum Nowy Dwór pod Opaw¹ (Arboretum Nový Dvùr)
Lokalizacja: kierunkowskazy s¹ usytuowane przy drogach
wylotowych z Opawy w kierunku Krnowa
Ogromny ogród botaniczny z okazami drzew pochodz¹cych m.in.
z basenu Morza Œródziemnego, Japonii czy Syberii, krzewów
i kwiatów z ca³ego œwiata (w sumie oko³o 7 tys. gatunków z piêciu
stref klimatycznych) a tak¿e kolekcj¹ roœlin tropikalnych.
Kompleks zajmuje 29 ha, stylizowany na park przecinany
œcie¿kami spacerowymi, wzd³u¿ których mo¿na podziwiaæ

RUDY
Koœció³
Lokalizacja: ul. Cysterska
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Zbudowany w XIII w. przez cystersów, obecnie parafialny pod
wezwaniem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. Przed wojn¹
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Klasztor dominikañski
Lokalizacja: ul. Mnišská
Konwent dominikanów w Opawie zosta³ ufundowany w 1291 r.
przez ksiêcia opawskiego Miko³aja I, a jego budowê zakoñczy³
w 1336 r. jego syn Miko³aj II. Przy klasztorze wzniesiono koœció³
Œw. Wac³awa, w którym warto zwróciæ uwagê na freski sklepienia.
W drugiej po³owie XVIII w., w czasach panowania cesarza
Józefa II, klasztor sekularyzowano. Budynki starego konwentu
s³u¿¹ dziœ jako Dom Sztuki i Szko³a Zainteresowañ Artystycznych.
Koœció³ Œw. Jana Chrzciciela
Lokalizacja: Smetanovy sady
Dawna przyklasztorna œwi¹tynia joannitów, sprowadzonych do
Opawy w 1326 r. a osadzonych na Przedmieœciu Raciborskim.
Jej najstarsza, zachowana do dziœ czêœæ pochodzi z 1400 r.
Warto zwróciæ uwagê na przylegaj¹cy do budowli jedyny istniej¹cy
dziœ fragment œredniowiecznych murów miejskich z kamiennym
portalem z XV w., malowniczo komponuj¹cy siê z opawskimi
plantami.

KRZY¯ANOWICE

POGRZEBIEÑ

Wieœ przy drodze krajowej RacibórzCha³upki (przejœcie graniczne).
Znajduje siê tu pa³ac rodziny
Lichnowskich, w³aœcicieli m.in.
Hradca nad Morawic¹. Zbudowany
prawdopodobnie w XVIII w., w kolejnym stuleciu przebudowany w stylu
neogotyckim. Obiekt przetr wa³
wojnê. Dziœ mieœci siê w nim Dom
Pomocy Spo³ecznej. Turyœci mog¹
jednak zwiedzaæ obejœcie oraz
dawn¹ salê rycersk¹, pr zebudowan¹
na kaplicê. Szczególn¹ uwagê
przyci¹ga elewacja zewnêtrzna tej
czêœci budowli, z typowymi elementami neogotyckimi. W
Krzy¿anowicach przebywa³ i komponowa³ Franciszek Liszt.
Tutejsze dobra Lichnowskich odwiedzi³ równie¿ Ludwik van
Beethoven. Polecamy spacery w pr zypa³acowym parku, dawnym
ksi¹¿êcym arboretum. Roœnie tu drugi co do wielkoœci w Polsce
tulipanowiec amerykañski o obwodzie pnia 4,10 m. Ciekawostk¹
przyrodnicz¹ jest surmia bignoniowata o obwodzie ponad 2,3 m,
najgrubszy na Œl¹sku, a czwar ty w Polsce mi³orz¹b dwuklapowy
(obwód pnia 3,25 m) a tak¿e wiekowy okaz kielichowca wonnego.

Wieœ przy trasie Racibórz-R ybnik. Jest tu pa³ac Baildona,
rozbudowany w latach 1885-1886 na bazie starszego zamku we
w³oskim stylu willowym z cennymi schodami z bia³ego marmuru.
W latach 30. XX w. ulokowali siê tu salezjanie, którzy w pa³acu
uruchomili seminarium. W czasie II wojny œwiatowej by³ tu obóz
dla wiêŸniów z Polski. Obecnie jest rezydencj¹ sióstr salezjanek.
W miejscowym konwencie przebywa³a S³uga Bo¿a siostra Laura
Meozzi, kandydatka na o³tarze. Jej grobowiec znajduje siê pod
kru¿gankami koœcio³a parafialnego.
Pogrzebieñ war to te¿ odwiedziæ ze wzglêdu na zwi¹zki wsi z poet¹
Josephem von Eichendorf fem. Miejscowy wielmo¿a Jan
Nepomucen Larisch mia³ urodziw¹ córkê Alojzjê Luizê, w której
zakocha³ siê Eichendorf f czêsto przyje¿d¿aj¹c tu z rodzinnych
£ubowic. W 1814 r. poeta wzi¹³ sobie Larischównê za ¿onê.
Niedaleko Pogrzebienia, przy drodze do Br zezia, mo¿na skrêciæ na
tzw. Widok, leœn¹ polanê widokow¹, gdzie niegdyœ znajdowa³a siê
wie¿a widokowa i s³ynna restauracja. Przy leœnej drodze na Widok
sta³ niegdyœ kamieñ poœwiêcony Eichendorf fowi.
Mi³oœnicy piêknych krajobrazów, w s³oneczne dni, kiedy
widocznoœæ jest idealna, powinni odbiæ na Lubomiê. Droga do tej
wsi prowadzi przez wzniesienie, najwy¿sze w okolicach Raciborza,
z którego rozci¹ga siê wspania³y widok na Bramê Morawsk¹.
Jak na d³oni widaæ wyp³aszczenie terenu pomiêdzy pasmem
Karpatów i Sudetów, przez które wiód³ staro¿ytny szlak
bursztynowy. Przed wzgórzem rozci¹ga siê dolina Odr y, która za
kilka lat zamieniona zostanie w zbiornik, a dalszej przysz³oœci byæ
mo¿e port r zeczny na kanale Odra-Dunaj.

Koœció³ Panny Marii
Lokalizacja: Horní námìstí
TWORKÓW
Monumentalna gotycka budowla o randze katedry pod
wezwaniem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, wzniesiona
w II po³. XIV w. przez Krzy¿aków maj¹cych w Opawie do dziœ swój
dom zakonny. Wielokrotnie przebudowana, miêdzy innymi
wskutek po¿arów w XVII i XVIII w. Skarbnica sztuki gotyckiej,
renesansowej i barokowej zawarta w elementach wyposa¿enia
i wystroju wnêtrza oraz
malarstwie. Warto siê pokusiæ
o spacer naw¹ g³ówn¹ i bocznymi. Naszej uwadze nie
powinny ujœæ: o³tarz g³ówny,
stara zakrystia, Kaplice
Œw. Anny, Matki Boskiej Bolesnej oraz Œw. Jana Nepomucena, o³tarze Ostatniej
Wieczerzy, Œw. Peregryna
a tak¿e Œw. Augustyna. Uwagê
zwraca przepiêkna barokowa
chrzcielnica z rzeŸb¹ Chr ztu
Pañskiego oraz pochodz¹ce
z tego samego okresu epitafium Karola Lichtensteina.
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Du¿a wieœ na trasie z Raciborza do Cha³upek. Znajduje siê tu
barokowy koœció³ - per³a górnoœl¹skiego baroku, w ostatnich
latach gruntownie odrestaurowany, z przepiêknymi o³tarzami, lo¿¹
kolatorsk¹, freskami i nekropoli¹ miejscowych wielmo¿ów
von Reiswitzów. Koœció³ zosta³ wzniesiony w latach 1691-1694.
W œwi¹tyni znajduje siê unikalna w skali europejskiej ekspozycja
jedenastu zdobionych trumien-sarkofagów cz³onków rodziny
von Reiswitz. Dwa nale¿a³y do osób doros³ych. W bogato
zdobionym z partiami z³oconymi
pogrzebano Ewê z domu Wilczek
(¿y³a w latach 1613-1655). W trumnie cynowo-o³owianej zachowanej
w stanie destrukcji (sarkofag dotr wa³
jedynie we fragmentach i eksponowany jest dziœ na specjalnym
stela¿u) spocz¹³ jej m¹¿ Wac³aw
Reiswitz. Wszystkie odkryte
sarkofagi zdobione s¹ bogat¹
polichromi¹ olejn¹, w wiêkszoœci
przypadków ze z³oceniami. Maj¹
dekoracjê malarsk¹ i plastyczn¹
w formie nak³adanych elementów

Warto tak¿e zobaczyæ
Rybnik: Gmach s¹du zbudowany na miejscu œredniowiecznej
warowni, bazylika p.w. Œw. Antoniego najwy¿szy obiekt sakralny
na Œl¹sku (95 m), stary klasycystyczny ratusz z 1822 r., dwór
cysterski w Rybniku-Stodo³ach zbudowany w stylu barokowym,
zbiorowisko buczyny karpackiej „G³êbokie Do³y”, zabytkowa
kopalnia wêgla kamiennego „Ignacy” z czynn¹ parow¹ maszyn¹
wyci¹gow¹ z 1900 r. (mo¿liwoœæ zjechania do kopalni).
Rydu³towy: Jedyny w Polsce krzy¿ pokutny o podwójnych
poprzecznych ramionach z 1628 r. znajduj¹cy siê za prezbiterium
koœcio³a p.w. Œw. Jerzego, tunel kolejowy o d³ugoœci 727 m
z po³owy XIX w., izba pamiêci kopalni „Rydu³towy”.
Czerwionka Leszczyny : Ram¿a - najwy¿sze wznieniesie
P³askowy¿u Rybnickiego z pomnikowymi bukami, drewniane
koœcio³y Œw. Trójcy w Palowicach oraz Œw. Marii Magdaleny
w Be³ku, pozosta³oœci po XVIII-wiecznej hucie (tzw. Gichta).
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typowo obronny, murowany, z niektórymi obiektami drewnianymi. W po³.
XVII w. rodzina Donnersmarcków za³o¿y³a tu
park. Po nich, od 1802 r.,
zamek nale¿a³ do
Lichnowskich. Potem
jeszcze dwa razy zmieni³
w³aœcicieli, by w 1846 r.
przejœæ w rêce Salomona
von Rotschilda, cz³onka
znanej bankierskiej rodziny ¿ydowskiej. Po Rothschildach pozosta³
kartusz herbowy nad wejœciem do pa³acu. Obecnie zabytek
prezentuje siê bardzo okazale. Zosta³ odnowiony, a zabytkowy
park z alej¹ jesionow¹, okaza³ymi lipami i kasztanowcami oraz
rabatami ró¿ jest pieczo³owicie pielêgnowany.
Procesje konne
Lokalizacja: Racibórz Sudó³, Pietrowice Wielkie, Bieñkowice,
Krzanowice
Raciborszczyzna to jedno z nielicznych miejsc, gdzie urz¹dza siê
jeszcze procesje konne. Najbardziej znane s¹ te wielkanocne,
organizowane zawsze w drugi dzieñ Œwi¹t, z regu³y o godz.13.00.
Ich geneza jest nieznana. Badacze wskazuj¹ nawet na
przedchrzeœcijañski, s³owiañski rodowód. Suger uje siê, ¿e
dawniej - z kierunku wschodniego na zachodni - chodzono po
polach za s³oñcem. Po przyjêciu chrzeœcijañstwa zaczêto chodziæ
za Bogiem, przy czym, co ciekawe, znów obrano kierunek ze
wschodu na zachód. Inni twierdz¹, ¿e geneza objazdów siêga
wojen tureckich. Odbywaj¹ siê one w:
+ Pietrowicach Wielkich; tu procesja pod¹¿a do p¹tniczego
koœció³ka Œw. Krzy¿a;
+ Bieñkowicach; wyrusza spod koœcio³a parafialnego;
+ Sudole; wyrusza niedaleko drogi wylotowej w kierunku
Krzanowic, obecnie najwiêksza, w której bierze udzia³ ponad
stu jeŸdŸców.
Trasa procesji wiedzie polami. Koñcz¹
siê one wyœcigami konnymi. Udzia³
bierze od kilkudziesiêciu do, nieraz,
ponad stu jeŸdŸców.
Corocznie 6 grudnia w Krzanowicach
urz¹dzana jest procesja konna
z koœcio³a Œw. Wac³awa do filialnego
koœció³ka Œw. Miko³aja (tzw. Miko³aszek). JeŸdŸcy okr¹¿aj¹ trzykrotnie
koœció³ek, dziêkuj¹c za ³aski i prosz¹c
Œw. Miko³aja o wstawiennictwo.
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PIETROWICE WIELKIE

mieszczañskimi oraz wie¿¹ œredniowiecznej twierdzy (Štramberská Trúba), z której rozci¹ga siê wspania³y widok na okolicê.

Znajduje siê tu jedyny na ziemi raciborskiej drewniany koœció³
p¹tniczy. Jego powstanie opiewa legenda, wed³ug której w drugiej
po³owie XVII w. pietrowiccy ch³opi wypasali konie niedaleko
Œw. Krzy¿a na tak zwanym Spo³ku. Na terenie nieistniej¹cych ju¿
mokrade³ znajdowa³o siê Ÿróde³ko. Pewnej nocy, w jego okolicy
pasterze zobaczyli jakieœ œwiat³o, w któr ym znaleŸli zwiniête
p³ótno. Po rozpakowaniu okaza³o siê, ¿e jest to obraz
przedstawiaj¹cy ukrzy¿owanie Zbawiciela, maj¹cy - wedle
przekazów - do dziœ znajdowaæ siê w o³tarzu g³ównym koœció³ka.
Odnalezienie wizerunku potraktowano jako cudowne zdarzenie.
Pe³ni wiary pietrowiczanie postanowili wiêc wznieœæ tu koœció³
wotywny. Œwi¹tynia stanê³a w dolinie, pierwszy raz wzmiankowana
jest w 1691 r. W 1743 r. zosta³a poszerzona. Obecny kszta³t
uzyska³a w I po³. XIX w. Dziœ jest to znane miejsce pielgrzymkowe
zwi¹zane z kultem Jezusa Ukrzy¿owanego. Poœwiadczone liczne
przypadki uzdrowieñ i ³ask. Niedaleko koœcio³a, po drugiej stronie
drogi, znajduje siê kaplica z koñca XIX w. z rzekomo cudownym
Ÿróde³kiem, w którym, wedle legendy, odnaleziono obraz Jezusa.
Woda z ujêcia ma byæ panaceum na liczne zachorowania.
Centralne miejsce koœcio³a zajmuje o³tarz z cudownym obrazem
Ukrzy¿owanego, niegdyœ os³oniêty trzema kawa³kami szk³a, a za
czasów ksiêdza Burona zas³oniêty jednym kawa³kiem. Obraz
datowany jest na pocz¹tek XVIII w., byæ mo¿e koniec XVII w.
Dwa o³tarze boczne s¹ poœwiêcone: jeden œwiêtej Annie, a drugi
Matce Boskiej Ró¿añcowej. W obu znajduj¹ siê XVIII-wieczne
malowid³a. Rzadkoœci¹ jest przedstawienie na tym pier wszym
ojca Maryi, czyli œw. Joachima. Mamy wiêc tu ca³¹ rodzinê Bo¿ej
Rodzicielki. W œcianach bocznych nawy umieszczono obrazy drogi
krzy¿owej, a przy nich r zeŸby Œw. Franciszka i Œw. Antoniego
z Padwy. Dominuj¹cym elementem wystroju wewn¹trza jest
przepiêkny ¿yrandol ze szlifowanymi kr yszta³ami w kszta³cie
graniastos³upów, podarowany przez hrabinê von Gaszyn
z Polskiego Krawarza. Warto pr zyjrzeæ siê XVII-wiecznej
kropielnicy z piaskowca, znajduj¹cej siê w kruchcie. Ogromn¹
wartoœæ ma mezzotinta Johanna Eliasa Ridingera z 1752 roku
przedstawiaj¹ca adoracjê wizerunku Matki Boskiej Pokornej
z Rud. To jedna z piêciu znanych kopii cudownego rudzkiego
obrazu.

Szanowni Pañstwo,

wydawnictwo, które oddajemy do Pañstwa dyspozycji stanowiæ ma
mini przewodnik po regionie polsko czeskiego pogranicza
obejmuj¹cego tereny powiatu raciborskiego i dawnego powiatu
opawskiego. Przewodnik nazwany „Wizytówk¹ tur ystyczn¹ Ziemi
Raciborsko - Opawskiej zawiera tak¿e mapê regionu wraz z du¿¹
iloœci¹ danych teleadresowych pomocnych turyœcie poczynaj¹c od
urzêdów gminnych, terenowej s³u¿by zdrowia, banków, na bazie
hotelowej i gastronomicznej oraz obiektach infrastruktur y
sportowo rekreacyjnej poszczególnych miejscowoœci koñcz¹c.
„Wizytówkê” kierujemy do ka¿dego, kto poszukuje porêcznego
narzêdzia pozwalaj¹cego bli¿ej poznaæ ten fragment pogranicza,
odpocz¹æ i spêdziæ tutaj interesuj¹co czas.
Ziemie po³o¿one wzd³u¿ historycznej osi Racibór z Opava,
rozci¹gaj¹ce siê w dorzeczu górnej Odr y, Opawy i Morawicy
stanowi¹ naturalnie po³¹czony obszar, którego spoiwem s¹ losy
ludzi, rodów i miejsc. Polityczne bariery granic stanowi³y sztuczny
podzia³ jednolitego organizmu geograficzno przyrodniczego,
spo³ecznego i gospodarczego. Odwiedzaj¹c opisane w przewodniku miejsca wszêdzie odnajdziemy œlady ró¿nych kultur
i aktywnoœci osób wielu narodowoœci sk³adaj¹ce siê na
specyficzny koloryt i klimat tej ziemi. Ziemi urodzajnych gleb,
bogatej przyrody, pe³nej przecudnej urody pa³aców, dworków
i siedzib rodowych, a tak¿e zabytków wysokiej kultury pr zemys³owej. Miejsca te s¹ kanw¹ obrazu historii Regionu spiêtej
klamr¹ dwu znamiennych wydarzeñ: legendarnego spotkania
ksiê¿nej czeskiej Dobrawy z wys³annikami polskiego ksiêcia
Mieszka w Hradcu nad Morawic¹ w roku 965 i podpisanie w roku
1988 porozumienia miêdzy w³adzami miast Raciborza i Opavy
powo³uj¹cego do ¿ycia Euroregion Silesia, którego powstanie
przywraca³o transgraniczny charakter tej ziemi.
¯yczymy Pañstwu wielu mi³ych wra¿eñ, równie¿ w trakcie
korzystania z aktywnego wypoczynku oferowanego w wielu
miejscowoœciach o obu stronach granicy, a tak¿e zaskakuj¹cych
pozytywnie odkryæ natur y kulinarnej, do których zaprasza
przebogata ofer ta gastronomiczna.
Z nadziej¹, ¿e bêdziecie Pañstwo chêtnie powracaæ
w te strony dedykujemy Wam to wydawnictwo.
Na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Raciborzu
Œl¹skie Towarzystwo Gospodarcze
ProEuropa

Warto tak¿e zobaczyæ
Ludgierzowice (Ludgeøovice): monumentalny neogotycki koœció³
z 1903 r. p.w. Œw. Miko³aja.
Dolny Beneszów (Dolní Benešov): piêkne miasteczko
z zabytkowym ryneczkiem, niedaleko którego znajduje siê
barokowy koœció³ parafialny p.w. Œw. Marcina i XVII-wieczny
zamek. Z centrum rozpoœciera siê widok na stawy r ybne.
W tej miejscowoœci urodzi³ siê znany czeski dzia³acz narodowy
ks. Cyprian Lelek.
Sudzice (Sudice): neogotycki koœció³ z 1906 r. p.w. Œw. Jana
Chrzciciela.
Melcz (Melè): XVIII-wieczny barokowy pa³ac z du¿ym parkiem
i koœció³ parafialny p.w. Œw. Antoniego Padewskiego.
Ostrawa (Ostrava): najwiêksza aglomeracja regionu ostrawskokarwiñskiego, wie¿a widokowa nowego ratusza, z której rozci¹ga
siê panorama Beskidów, ogród zoologiczny z blisko 900
zwierzêtami, bajkowa piwnica strachów - jedyna w Czechach
wystawa postaci bajkowych, muzea: ostrawskie, górnicze OKD
oraz techniki ratowniczej, zabytkowa kopalnia Michal - piêkny
przyk³ad wiedeñskiej architektur y technicznej, staw Hermanicki,
obszar chronionego krajobrazu Polañski Las.
Zamek w Dziewczêcym Grodzie (Dívèí Hrad): posiad³oœæ
renesansowa zbudowana w miejscu by³ego grodu gotycznego
w 1573 roku. Dooko³a zamku uchowa³y siê kamienne mury
obronne z XIV wieku.
Zamek w Rudolcicach Œl¹skich (Slezské Rudoltice): zamek
zosta³ zbudowany w miejscu by³ej twierdzy gotyckiej Sêpów
z Fulsztejna. Za czasów Alberta z Hodic, w XVIII wieku, zamek
niebywale rozkwit³ i zosta³ jednym z oœrodków kultury Œl¹ska.
Ruiny zamku Fulsztejn Boguszów (Bohušov): ruiny znajduj¹ siê
nad korytem r zecznym Osob³ogi. W przesz³oœci by³ to obszerny,
a tak¿e w ówczesnym czasie doskonale opracowany system
fortyfikacyjny. Zamek zosta³ wybudowany przed 1255 rokiem
przez Herbor ta z Vulma.

KROWIARKI
Dawna nazwa wsi to Krawarz. Znajduj¹ siê tu ruiny ogromnego,
XVII-wiecznego pa³acu wzniesionego przez Ernesta Strachwitza,
przebudowanego w II po³. XIX w., w 1898 r. wzbogaconego o nowe
skrzyd³o, dawna w³asnoœæ Donnersmarcków. Obiekt nie nadaje
siê do zwiedzania. Popad³ w ca³kowit¹ ruinê w latach 70. XX w.
Warto jednak pokusiæ siê o obejrzenie go z zewn¹tr z i spacer po
przypa³acowym parku, niegdyœ za³o¿onym w stylu angielskim,

Cmentarz ¿ydowski - Osob³oga (Osoblaha): Od czasów
œrednowiecza tereny gminy zamieszkiwa³a silna spo³ecznoœæ
¿ydowska. Do dziœ cmentarz ¿ydowski jest ich wspomnieniem,
na którym obecnie znajduje oko³o 300 grobowców z XVII w.
Do pochówku s³u¿y³ a¿ do XIX wieku.
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odlewanych. Twórcami dekoracji malarskiej, która odró¿nia
tworkowskie zabytki od innych zachowanych w Polsce, byli artyœci
z Raciborza lub z Opawy. Ogromn¹ wartoœæ maj¹ ubranka: pr zede
wszystkim przewi¹zany pasem ¿upanik Jerzego Wilhelma
(zm. 1683), nawi¹zuj¹cy wygl¹dem do polskiego stroju
szlacheckiego oraz sukieneczka Klary Ludwiki. W jednej
z trumienek odnaleziono laleczkê, w innej g¹bkê morsk¹
pod³o¿on¹ pod g³ówkê niemowlêcia. By³y tak¿e koszulki
niemowlêce, pow³oczki na poduszki, wst¹¿eczki z koszulek
i bucików oraz wianki. Prawie wszystkie zachowane ubranka
uszyto z jedwabiu jako stroje poœmiertne, wykonane pobie¿nie
i dekorowane bogato kokardkami. Ca³y zbiór wyró¿nia siê na tle
podobnych zachowanych w Polsce (Wawel, Brze¿any, Brzeg,
Legnica, Z³otów, Sieraków) i w Europie (Wiedeñ, Monachium). To
jedyny tak du¿y zespó³ sarkofagów dzieciêcych w Polsce.
Niezwykle cenna jest wspomniana, jedyna w kraju kolekcja
strojów, w które przyobleczono pogrzebane w kr ypcie dzieci.
Jedynie na Wawelu przechowywane s¹ starsze, XVI-wieczne buciki
Zygmunta Augusta. Ca³oœæ tworkowskiej kolekcji, wraz
z pochówkami dwóch osób doros³ych, stanowi dobr¹ ilustracjê dla
ma³o poznanego obrz¹dku pogrzebowego górnoœl¹skich
protestantów.
W œcianie pó³nocnej koœcio³a wmurowano tablicê poœwiêcon¹
b³ogos³awionemu ks. Emilowi Szramkowi, pierwszemu
wyniesionemu na o³tarze (1999) synowi ziemi raciborskiej, urodzonemu w 1887 r. w Tworkowie.
Na zewn¹trz œwi¹tyni znajduje siê
grób ks. dra Augustyna Weltzla,
najwiêkszego historiografa Górnego Œl¹ska, niegdyœ tutejszego
proboszcza. Niedaleko koœcio³a
mo¿na ogl¹daæ ruiny neorenesansowego pa³acu Reiswitzów.
Zabytek spali³ siê w 1931 r.
Po odbudowie zosta³ ponownie
zniszczony w 1945 r. Przy pa³acu
znajduje siê oœrodek wypoczynkowy z basenem, po³o¿ony
malowniczo w starym parku.

obecnie z licznymi okazami starodrzewia i gatunków egzotycznych. W parku trzeba zwróciæ uwagê na grobowiec rodzinny
Donnersmarcków.
£UBOWICE I OKOLICE
Ziemia rodzinna znanego poety niemieckiego romantyzmu
Josepha von Eichendorf fa. £ubowice zosta³y wpisane do
„Encyklopedii prehistorii œwiata” za spraw¹ dokonanych tu odkryæ
archeologicznych. W okresie IX-VII w. p.n.e. znajdowa³ siê tu gród
kultury ³u¿yckiej, najwiêkszy na ziemiach polskich. Otaczaj¹cy go
wa³ mia³ d³ugoœæ 2,5 km oraz 10 metrów wysokoœci. Od lat teren
sta³ych badañ archeologów z Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Na pobliskim wzgórzu w BrzeŸnicy odkr yto ³u¿yckie cmentarzysko.
Niedaleko koœcio³a parafialnego znajduj¹ siê ruiny rodzinnego
pa³acu poety, wybudowanego w latach 1780-1786 przez jego
dziadka Karla Wenzela von Klocha, w po³owie XIX w.
przebudowanego w stylu angielskiego neogotyku. Ruiny otacza
dawny park z licznymi okazami starodrzewia. Z jego skraju
roztacza siê wspania³y widok na dolinê Odry.
Przy ³ubowickiej parafii znajduje siê Muzeum Eichendor ffa
z pami¹tkami po poecie. W latach 90. uruchomiono tu równie¿
Górnoœl¹skie Centrum Spotkañ im. Josepha von Eichendor ffa.
Dysponuje ono nowoczesnymi salami konferencyjnymi i czêœci¹
hotelow¹. Organizowanych jest tu wiele imprez kulturalnych oraz
szkoleñ.
Okolice £ubowic to kraina pa³aców. Ruiny eklektycznej siedziby
magnackiej otoczonej parkiem ze starodrzewiem mo¿na obejrzeæ
w pobliskim S³awikowie, inne w BrzeŸnicy i Strzybniku.
Zachowane pa³ace znajduj¹ siê w Rudniku, Modzurowie,
Czerwiêcicach oraz ostatnio wyremontowany w Jastrzêbiu.
Turystom radzimy równie¿ zajrzeæ do Gr zegorzowic, które maj¹
po³¹czenie promowe z Ciechowicami. Przep³yniêcie Odr y promem
(przewozi tak¿e samochody) mo¿e byæ spor¹ gratk¹. O godzinach
pracy promu informuj¹ tablice przy drogach.

CHA£UPKI
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Wieœ znana w ca³ej Polsce ze wzglêdu na znajduj¹ce siê tu
przejœcie graniczne do Czech wiod¹ce mostem nad Odr¹,
wybudowanym z okazji jubileuszu panowania cesarza Franciszka
Józefa. Najwiêksza atrakcja to tzw. bogumiñska twierdza, obecnie
pa³ac z okalaj¹cym go parkiem zamieniony na restauracjê i hotel.
W istocie by³ do przygraniczny zamek powsta³y prawdopodobnie
w po³owie XIII w., wzmiankowany w drugiej po³owie XIV w. W XVI w.,
z powodu zagro¿enia tureckiego, przebudowany jako obiekt

Gaszowice: XVIII-wieczny spichlerz w Czernicy, zameczek otoczony
parkiem z okazami starodrzewia.
Œwierklany: Studzienka w Jankowicach - miejsce p¹tnicze
w œródleœnym parowie, drewniany koœció³ek p.w. Bo¿ego Cia³a.
Jastrzêbie Zdrój: Park zdrojowy z Domem Zdrojowym, pa³ac
z II po³. XVIII w., najwiêksze w Europie muzeum dzwonków.
Lubomia: XVIII-wieczny dwukondygnacyjny spichlerz, oœmioboczna
kaplica z 1701 r. - jedyna na Œl¹sku budowana na zr¹b, grodzisko
Golê¿yców z VII-IX w.
Lyski: Krzy¿ pokutny, XIX-wieczny zameczek myœliwski ksiêcia
raciborskiego w Zwonowicach na tzw. Winnej Górze.
£aziska Rybnickie: Drewniany koœció³ek z 1560 r. z cennym
wyposa¿eniem.
Pszów: Barokowa bazylika Najœw. Marii Panny z po³owy XVIII w.
z cudownym obrazem Matki Boskiej Uœmiechniêtej z 1722 r.
¯ory: Fragmenty œredniowiecznych murów obronnych, XVIIIwieczne kamienice, koœció³ p.w. Œwiêtych Filipa i Jakuba.

Ziemia Opawska
OPAWA (OPAVA)
Klasztor franciszkañski
Lokalizacja: Masarykova tøida
Kompleks œredniowiecznych
budowli, których pocz¹tek datowany jest na 1296 r. Klasztor
i koœció³ maj¹ wezwanie Œw.
Ducha. W XVII i XVIII zosta³y
gruntownie przebudowane
w stylu barokowym. Warto
dodaæ, ¿e w latach 18351851, przebywa³ tu biskup
krakowski Karol Skórkowski.
Duchowny zosta³ internowany
do Opawy za wyra¿anie
w listach pasterskich sympatii
do powstania listopadowego. W koœciele Œw. Ducha znajduje siê
jego epitafium. Wnêtrze bogato zdobione, utrzymane w stylu
barokowym. W podziemiach jest nekropolia Przemyœlidów
opawskich. Dziœ, w dawnej sali obrad kapitu³y, organizowane s¹
koncerty i uroczystoœci miejskie. W ykorzystywana jest tak¿e przez
tutejszy Uniwersytet Œl¹ski, s¹siaduj¹cy z dawnym klasztorem,
zajmuj¹cy XIX-wieczn¹ klasycystyczn¹ budowlê tzw. Pa³ac
Rz¹dowy, niegdyœ siedzibê w³adzy ziemskiej.
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