
 
• Zamek Piastowski  

Zamek położony na Ostrogu, nad prawym brzegiem Odry zbudowany został w miejscu 
dawnego grodu drewniano-ziemnego, którego powstanie datuje się na II połowę X wieku  
i który wchodził w skład obronnych warowni pogranicza śląsko-morawskiego. Pierwsza 
wzmianka o raciborskim grodzie występuje w „Kronice” Galla Anonima i mówi o zajęciu go 
w 1108 roku przez wojów króla Bolesława Krzywoustego. Od tego momentu gród znajdował 
się pod panowaniem Piastów.  
Obecny, murowany zamek wzniesiony został w latach 1281-1287. W Zamku znajduje się 
m.in. Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego z tamtego okresu określana „perłą 
śląskiego gotyku”.  
Obecnie zamek należy do Powiatu Raciborskiego, który w czerwcu 2012 r. oficjalnie 
zakończył renowację budynku bramnego, domu książęcego i słodowni, połączoną  
z modernizacją dziedzińca oraz ściany budynku wschodniego. Zamek mieści dziś sale 
wystawiennicze i konferencyjne oraz zaplecze gastronomiczne.  
 
 
 

 

 
 
 

 
• Park zamkowy 

Położony wzdłuż rzeki Odry Park Zamkowy jest obszarem prawnie chronionym, 
wchodzącym w skład zespołu zamkowego.  
W Parku Zamkowym rośnie wiele cennych okazów starodrzewia, m.in. główna aleja parkowa 
z dębu czerwonego, aleja z lipy drobnolistnej przy stajni, pozostałości alei: topolowej, 
kasztanowej i wierzbowej bezpośrednio na brzegiem Odry. Jeden z rosnących w parku dębów 
błotnych stanowi pomnik przyrody. 
W rejonie parku zlokalizowany jest gminny kompleks sportowo – rekreacyjny Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

 



 
 
 

 
• Browar  

Browar zajmuje północno-zachodnie skrzydło dawnego zamku raciborskiego. Założony został 
staraniem margrabiego Jerzego z Karniowa prawdopodobnie około 1532 roku. Złote czasy 
browaru przypadają na XVIII wiek, wtedy to browar bardzo się rozbudował  
i zaopatrywał w piwo karczmy z terenu Śląska i Czech. W 2010 roku Browar reaktywowano 
pod nazwą Browar Zamkowy. 
 

 
 

 



 
• Kościół Najświętszej Maryi Panny 

Kościół Najświętszej Maryi Panny jest jedną z najstarszych górnośląskich świątyń 
parafialnych i jedyną, która zachowała cechy wczesnego śląskiego gotyku. Świątynia 
ufundowana została w 1205 roku. Kościół ten spłonął w 1300 roku, ale został wkrótce 
odbudowany i z tego właśnie okresu pochodzi obecna nawa główna i prezbiterium. Na 
przestrzeni wieków kościół był wielokrotnie niszczony przez nawiedzające miasto pożary, 
podlegał też wielu przebudowom. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
• Podominikański Kościół Św. Jakuba 



Przyjmuje się powszechnie w literaturze, iż obecny kościół, który należał do klasztoru 
dominikanów, został wybudowany w stylu gotyckim na początku XIV w. po pożarze miasta  
z 1300 r. Zasadnicza bryła kościoła: jednonawowa, z wydłużonym prezbiterium trójbocznie 
zamkniętym i opięta na zewnątrz skarpami, pozostała nienaruszona od czasów średniowiecza. 
Na przełomie XIV/XV w. dobudowano do kościoła wieżę w południowym narożniku, między 
prezbiterium i nawą. Dziś pełni on funkcję kościoła filialnego parafii Wniebowzięcia Najśw. 
Maryi Panny. 
 

 
 

• Kościół Św. Jana Chrzciciela 
Pierwsza wzmianka o świątyni na Ostrogu pochodzi jednak już z 1307 roku. Kościół jest  
trójnawową bazyliką na rzucie krzyża łacińskiego, z transeptem i poligonalnie zamkniętym 
prezbiterium, opięty na zewnątrz szkarpami i łukami oporowymi. Na zachodniej strony 
kościoła znajduje się wysoka wieża z licznymi wieżyczkami schodowymi w górnej 
kondygnacji. Na osi wieży w przyziemiu zlokalizowane jest główne wejście, zdobione 
profilowanym portalem z wimpergą w zwieńczeniu. W kościele zwracają uwagę przepiękne 
witraże Franza Borgiasa Mayera z Monachium.  
 



 
 

• Kościół Św. Mikołaja 
Gdyby zawierzyć tradycji, to kościół w dzielnicy Stara Wieś miałby już powstać ok. 1060r.  
O wiele bardziej jednak prawdopodobne wydaje się być jego istnienie dopiero od XIIIw. 
Obiekt był  wielokrotnie przebudowywany. Kiedy pod koniec XIXw. okazał się za mały,  
a kolejny jego remont nieopłacalny, wybudowano w latach 1899–1902 obecny kościół 
neogotycki według projektu Ludwiga Schneidera, pod kierunkiem budowniczego Franza 
Klose z Raciborza. 
Wnętrze kościoła posiada bogaty wystrój architektoniczny. Głównym elementem 
prezbiterium jest ołtarz z obrazem św. Mikołaja, który wykonała firma Meyer z Monachium. 
 

 
 

• Sanktuarium Matki Bożej 
Pierwszy kościół drewniany, według legendy został w tym miejscu wzniesiony w 1432 roku  
i był darem dziękczynnym hrabiego węgierskiego. Następny również drewniany kościół 



wybudowano w latach 1613-1617. Obecna świątynia utrzymana w stylu barokowym, została 
zbudowana w latach 1723–1727. 
Najstarsze górnośląskie sanktuarium maryjne, a to za sprawą znajdującego się w ołtarzu 
głównym kościoła obrazu Matki Boskiej Raciborskiej, pochodzącego prawdopodobnie z 
przełomu XVI i XVII w., będącego kopią częstochowskiego wizerunku Czarnej Madonny.  
Przed kościołem znajduje się pomnik Jana Pawła II, który poświęcił obecne (poprzednie 
zostały skradzione) korony obrazu Matki Boskiej.  
 

 
 

• Kolumna Maryjna 
Według tradycji Kolumna Maryjna na raciborskim rynku stanowi wotum dziękczynne za 
ustanie epidemii cholery, jaka w 1715 roku nawiedziła miasto i szerzyła się w okolicy. 
Wyjątkowej klasy zabytek dłuta wybitnego twórcy barokowego, Jana Melchiora Öesterreicha 
ufundowała hrabina Maria Elżbieta von Gaschin oraz rajcowie raciborscy.  
 
 

 



 
 
 

• Baszta i mury obronne 
Pierwsze mury obronne powstały w XIII wieku. Ocenia się, że łączna długość murów 
obronnych Raciborza, wysokich nieraz na ponad 9 m, wynosiła około 1,8 km.  
Najlepiej zachowany odcinek murów znajduje się przy ul. Basztowej, gdzie znajduje się 
również dawna wieża więzienna z XVI wieku zwana popularnie basztą (jej wizerunek 
znajduje się w logo Raciborza). Pozostałe odcinki znajdują się przy ulicach: Batorego (przy 
targowisku), Drzymały, Leczniczej i Drewnianej. 
 



 
 

• Dawny kościół Dominikanek pw. Świętego Ducha  
Dziś główny budynek ekspozycyjny Muzeum w Raciborzu.  
Placówka dysponuje unikalnymi w skali kraju ekspozycjami. Na czoło wysuwa się nekropolia 
książąt raciborskich, zakonnic oraz dobrodziejów konwentu w dawnym prezbiterium. Turyści 
mogą zobaczyć wnętrze średniowiecznych podziemnych grobowców. Unikatem jest wystawa 
„W krainie Ozyrysa“, eksponująca m.in. egipską mumię z okresu XXII dynastii (800 p.n.e.), 
dwa oryginalne sarkofagi oraz zdobiony kartonaż. 
 

 



 
 
 

• Gmach Sądu 
Gmach raciborskiego Sądu Rejonowego, projektu znanego architekta Karla Friedricha 
Schinkla, jest jednym z najciekawszych przykładów późnego klasycyzmu. Widać w nim 
charakterystyczne dla tego stylu wpływy budowli rzymskich, greckich i renesansowych.  
Oddany do użytku w 1826 roku (wówczas dla Wyższego Sądu Krajowego dla Prowincji 
Górnośląskiej) niezmiennie do dziś służy celom sądownictwa.  
 

 
 
 

• Dawny Cesarski Urząd Pocztowy 
Obecny gmach urzędu pocztowego przy placu Dworcowym wybudowano w latach 80. XIX 
wieku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny wzniesiony w stylu neorenesansu flamandzkiego,  
z elewacją licowaną czerwoną cegłą i dwoma ryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi 
szczytami. Ozdobę elewacji stanowi kamienny detal oraz płaskorzeźby nad trójdzielnymi 
oknami. 
 
 



 
 

• Zameczek przy RAFAKO 
W 1896 roku na przedmieściach Raciborza wzniesiony został zamek, będący siedzibą 
Raciborskiego Bractwa Strzeleckiego. Budowla posiadała ozdobną wieżę w kształcie rotundy 
zamkniętej dachem i balustradą. Zamek pełnił różne funkcje, był m.in. miejscem odwiedzin  
i kwaterunku różnych grup wycieczkowych. Na rok 1944 przypada okres rozbudowy zamku, 
dzięki dobudowaniu do niego dużej sali mógł pomieścić 2000 osób.  
W 1953 roku zamek przekazano na siedzibę Zakładowego Domu Kultury Raciborskiej 
Fabryki Kotłów (RAFAKO). Przed stanem wojennym, w okresie karnawału „Solidarności” 
odbywały się w nim spotkania delegatów. W 1997 roku zamek został zniszczony przez 
powódź, jego remont ukończono w 2008 roku. 
 

 
 

• Zespół zabudowań więziennych 
 



Znajdujący się przy ul. Eichendorffa kompleks budynków Zakładu Karnego wybudowany 
został w latach 1845-1851 na użytek ówczesnego królewskiego zakładu karnego według 
projektu w stylu neogotyckim wzorowanego na więzieniach w Berlinie i Londynie. 
Zabudowania zakładu ułożone są w kształcie krzyża greckiego, ze skrzydłami zbiegającymi 
się w centralnym oktogonie. W jego środku wznosi się czworoboczna wieża, zwieńczona 
krenelażem, która pełniła pierwotnie rolę wieży ciśnień na potrzeby własne zakładu. Ściany 
wszystkich budynków olicowane są czerwoną cegłą.  
W XIX wieku raciborski zakład karny uznawany był za najnowocześniejsze więzienie  
w Europie. 
 

 
 

• Park Roth 

Park im. Miasta Roth, dawniej Eichendorffpark od nazwiska poety Josepha von Eichendorffa 
położony jest w centrum Raciborza, częściowo na terenie dawnego cmentarza katolicko-
ewangelickiego. Na terenie parku znajduje się urokliwy staw, z zadrzewioną wysepką. Park 
ma rozbudowaną sieć ścieżek spacerowych, plac zabaw dla dzieci. Wśród bogatego 
starodrzewia parku znajdują się cztery pomniki przyrody objęte ochroną prawną: bluszcz 
pospolity, cypryśnik błotny, grab pospolity oraz jesion wyniosły. 
 

 



 
 

 
• Arboretum Bramy Morawskiej 

Arboretum Bramy Morawskiej to unikalny ogród botaniczny znajdujący się we wschodniej 
części Raciborza, po prawej stronie rzeki Odry, w dzielnicy Obora w sąsiedztwie objętego 
niniejszym projektem terenem.  
Kompleks leśny Obora położony jest w południowo-zachodniej części Parku Krajobrazowego 
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Arboretum znajduje się w korytarzu 
ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym, tzw. Pradolinie Górnej Odry. 
Ogród botaniczny można podzielić na dwa zasadnicze obszary. Pierwszy na którym znajduje 
się zagospodarowany i ogrodzony ogród właściwy, gdzie umieszczono kolekcje roślin  
i ośrodki dydaktyczne. Drugi obszar to część przyrodniczo-krajobrazowa z fragmentami 
naturalnej przyrody, która zajmuje pozostałą część powierzchni. 
W Arboretum dominuje las mieszany, bogaty w ciekawe okazy flory, fauny i grzybów za 
sprawą pobliskiej Bramy Morawskiej, przez którą migrowało w przeszłości, a także 
przemieszcza się i obecnie wiele przedstawicieli świata ożywionego. Można tu spotkać dęby 
o 4-metrowym obwodzie, liczne jary, stawy, źródła i strumyki, a także specjalnie urządzone 
kolekcje roślin. Zwiedzanie ułatwiają dwie wytyczone i dobrze oznakowane ścieżki 
edukacyjne: dendrologiczna i ekologiczna.  
W skład Arboretum Bramy Morawskiej wchodzi także Mini Zoo w którym znajduje się ok. 
100 zwierząt i ptaków oraz utworzony w 2011 roku „Zaczarowany Ogród”.  
Zaczarowany Ogród mieści się w północno-zachodniej części Arboretum Bramy Morawskiej 
na obszarze około 1,1 ha i tworzy „kwiat” w środku lasu.  
Ideą powstania ogrodu było wzbogacenie i promowanie kolekcji roślinnych, ukazanie 
dziedzictwa przyrodniczego Śląska oraz uświadomienie społeczeństwu znaczenia roślinności 
w życiu człowieka. Ze względu na usytuowanie Zaczarowanego Ogrodu w obniżeniu terenu, 
obiekt stał się ciekawostką przyciągającą do arboretum mieszkańców miasta i licznych gości. 
Dodatkową atrakcją jest labirynt z roślin iglastych umożliwiający spacerowanie i podziwianie 
kolekcji roślinnych.  
Ogród został zaaranżowany tak, by rośliny układały się w ogromny kwiat o pięciu płatkach.  
W Zaczarowanym Ogrodzie zaobserwować można ciekawe nasadzenia magnolii, śliw, 
różaneczników i klonów oraz wiele innych gatunków krajowych drzew i krzewów. 
Spacerując po Ogrodzie można również poznać gatunki bylin charakterystyczne dla Bramy 
Morawskiej jak np. czosnek niedźwiedzi, marzanka wonna, ziarnopłon wiosenny, jaskier 
rozłogowy, fiołek kosmaty, jastrzębiec leśny, firletka poszarpana i wiele innych. Zaczarowany 



Ogród, podobnie jak całe Arboretum Bramy Morawskiej pełni funkcje nie tylko estetyczne i 
rekreacyjne, ale i ważne funkcje edukacyjne. 
 

 
 
 

 
 

• Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, 

Rezerwat Przyrody „Łężczok” 

Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” zaczyna się  
w Raciborzu, po prawej stronie kanału Ulga (na terenie Raciborza zajmuje powierzchnię ok. 
12 km2) i rozciąga się na wschód obejmując także częściowo obszar gmin: Czerwionka-
Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Knurów, Kuźnia Raciborska, Lyski, Nędza, Nieborowice, 
Orzesze, Pilchowice, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Sośnicowice, Suszec i Żory. Całkowita 
powierzchnia Parku wynosi 493 km2; pod względem powierzchni należy do największych 
parków w Polsce. 



W Raciborzu, na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich” położony jest m.in. Rezerwat Przyrody Łężczok, który to posiada bogatą faunę 
oraz florę, podziwiać można w nim m.in. ponad połowę gatunków ptaków żyjących w Polsce. 
Przechodzą przez niego dwa szlaki turystyczne oraz jedna trasa rowerowa.  
Duża część zwierząt żyjących na terenie Łężczoka należy, wedle kryteriów Międzynarodowej 
Unii Ochrony Przyrody (IUNCN), do gatunków wymierających lub narażonych na wymarcie. 
Flora rezerwatu obejmuje ponad 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym 70 gatunków 
drzew oraz 54 gatunki roślin zarodnikowych.  
Przez obszar rezerwatu wiodą także trasy przelotów ptactwa do ciepłych krajów, dla którego 
Rezerwat Przyrody Łężczok jest przystankiem w podróży. Na obszarze rezerwatu rosną 
wspaniałe okazy wiekowych drzew. Należy do nich 400-letni dąb szypułkowy z grobli 
stawowej, będący jednym z trzech najstarszych drzew na terenie Parku Krajobrazowego 
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" - drzewo to jest czasami nazywane 
Dębem Sobieskiego. 
Dodatkową atrakcją Łężczoka jest Aleja Husarii Polskiej. Wzdłuż tego oznakowanego 
czerwonym kolorem fragment szlaku turystycznego o długości 158 km, rosną wiekowe dęby  
i buki - część z dębów zasadził sam Jan III Sobieski podążając na Wiedeń. 
 

 
 
 
Racibórz słynie z wielu unikalnych zabytków oraz przepięknej przyrody, pomimo tego nie 
można zapomnieć o rozrywce. W Raciborzu odbywają się liczne wydarzenia i cykliczne 
imprezy. Każdy turysta znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie w dogodnym i dostępnym czasie 
nie związanym z żadnymi ograniczeniami gdyż będąc w podróży rowerem może sam 
decydować na jakich zasadach i gdzie skieruje swą podróż i wędrówkę po pograniczu  
a wybudowana w ramach projektu infrastruktura pozwoli mu na komfortowe, bezpieczne  
i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego 

 
 
 


