
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

              Racibórz – miasto jakich mało 

  Rudy –  pocysterski zespół pałacowo-klasztorny 
 

TERMIN:  18 czerwca 2022, sobota 
WYJAZD:  godz.07:00  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – obok pl. Jana Pawła II) 

Racibórz 
Racibórz jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie 
rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Gród raciborski, bronił przeprawy 

rzecznej przez Odrę na szlaku handlowym prowadzącym przez Bramę Morawską, 
m.in. z Czech i Moraw do Krakowa, na Ruś i na Śląsk. Piastowie rządzili 
Raciborzem do 1336 r., kiedy to ziemia raciborska została przejęta przez księcia 

Mikołaja II z czeskiego rodu Przemyślidów. Prawa miejskie Racibórz otrzymał 
przed 1217 rokiem. XIII wiek był czasem prężnego rozwoju Raciborza. Handel 

miasta był oparty na sprzedaży sukna i towarów tranzytowych, wystawianych w 
sukiennicach i bogatych kramach. W końcu XIII w. miasto uzyskało prawa 
wyłączności w handlu solą i piwem w promieniu mili w całej południowej części 

Górnego Śląska. Racibórz jako ważny punkt handlowy posiadał także prawo 
jarmarków. W XIV w. Racibórz był jednym z najludniejszych miast na Śląsku. W 

latach 1645-1666 Racibórz i księstwa opolskie i raciborskie przeszły w ręce 
polskich Wazów, jako zastaw za pożyczone cesarzowi sumy, z zastrzeżeniem że 
nie mogą być przyłączone do Korony Polskiej. W 1655 r. w Raciborzu przebywał 

król polski Jan Kazimierz, który schronił się na Śląsku w czasach tzw. potopu 
szwedzkiego. Podczas spaceru z przewodnikiem poznamy najcenniejsze zabytki 

miasta. 
 Kościół Wniebowzięcia NMP  

Najstarszy kościół w Raciborzu. Według tradycji świątynia powstała w 1205 
roku. Budowniczymi byli osiedlający się w Raciborzu przybysze z 
terenów Niderlandów – Flamandczycy i Walonowie. Pierwotny kościół w 

większości spłonął w 1300 roku, lecz szybko go odbudowano. W 1416 roku 
książę Jan II Żelazny przeniósł do niego z zamku kapitułę kolegiacką, przez co na 

stałe osiedli tutaj kanonicy raciborscy. Do południowej ściany prezbiterium 
dobudowano wówczas kapitularz i skarbiec. W XVII wieku prezbiterium 
wyposażono w okazałe stalle kanonickie, wzorowane na kunsztownych 

stallach kościoła mariackiego w Krakowie. Świątynia zachowała swoją pierwotną 
bryłę w stylu gotyckim. We wnętrzu znajdują się gwiaździste sklepienia. 
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                                  Kościół Wniebowzięcia NMP 

 

 Kościół podominikański pw św. Jakuba 
Świątynia powstała w XIII wieku jako klasztorna dla miejscowego konwentu 

dominikanów. Wśród nich jako przeora spotykamy Wincentego z Kielczy, 
domniemanego autora zaginionej kroniki dominikańskiej, w której zredagowano 
pierwsze polskie zdanie, przeniesione później przez Jana Długosza na karty 

jego Roczników . Był to okrzyk:  „Gorze szo nam stalo“, wydany przez księcia 
Henryka Pobożnego na widok nieuchronnej klęski wojsk polskich w bitwie pod 

Legnicą (1241 r.). Wincenty jest również autorem hymnu Gaude Mater Polonia 
oraz dwóch żywotów św. Stanisława ze Szczepanowa. Pożar miasta z 1300 r. 

strawił pierwszy kościół i zabudowania klasztorne. Po odbudowie świątynia 
zyskała znacznie większe prezbiterium oraz wieżę. Najcenniejszą wewnątrz pod 
względem architektonicznym  jest kaplica grobowa hrabiów von Gaschin 

 

   
                                                          Kościół św. Jakuba                            Baszta Więzienna 

 Baszta Więzienna 
Pozostałości miejskich fortyfikacji w Raciborzu robią wrażenie. Pierwsze 
fortyfikacje powstały w XIII wieku kiedy tworzyło się miasto. Najbardziej 

interesująca, w stylu renesansowym  jest Baszta Więzienna. Znajduje się w logo 
Raciborza 

 Rynek 
Wytyczony w XIII wieku w miejscu osady targowej, powiększony w XIV wieku. 
Do XVIII wieku pośrodku stał ratusz z sukiennicami. Po pożarze miasta  w 

miejscu ratusza postawiono kolumnę maryjną, zachowaną do dziś. W 1945 roku 
zniszczeniu uległo 70 % zabudowy miasta, głównie z terenu starówki. 

 Muzeum – dawny kościół dominikanek 
Kościół zbudowano w połowie XIV wieku. W pierwotnej, gotyckiej formie 

przetrwał do sekularyzacji w 1810 r. Zakon dominikanek został skasowany. Po 
1919 roku kościół adaptowano na potrzeby muzeum. We wnętrzach budynku 
pozostały XVII-wieczne freski. Dzisiejsze muzeum dysponuje unikalnymi w skali 



kraju ekspozycjami. Na czoło wysuwa się nekropolia książąt raciborskich, 

zakonnic oraz dobrodziejów konwentu w dawnym prezbiterium. Można zobaczyć 
wnętrze średniowiecznych podziemnych grobowców. Unikatem jest wystawa „W 

krainie Ozyrysa“ na której eksponowana jest mumia z okresu XXII dynastii (800 
p.n.e.), dwa oryginalne sarkofagi oraz zdobiony kartonaż 

 

  
                                Rynek                                         Muzeum – kościół podominikański 

 Zamek 

Zespół zamkowy w Raciborzu wybudowano w miejscu grodu wzmiankowanego 

już w 845 roku w notatce Geografa Bawarskiego. Natomiast zamek wymieniany 
jest przez Galla Anonima jako warownia piastowska. Na przełomie XII/XIII wieku 

przebudowano ją w stylu gotyckim. Od XVI wieku zamek stał się własnością 
Królestwa Czeskiego, z czasem zatracił pierwotne znaczenie, stając się jedynie 
siedzibą administracji kolejnych włodarzy. Właściciele zmieniali się wielokrotnie. 

Kaplica zamkowa wybudowana zapewne w latach 80. XIII w., do dziś uznawana 
jest za wyjątkowej rangi dzieło zwane perłą górnośląskiego gotyku. Podczas 

przebudowy wzbogacono ją w elementy baroku i neogotyku. Zamek obecnie 
należy do Powiatu Raciborskiego, który w 2012 r. oficjalnie zakończył renowację  
i modernizację obiektu. Pełni funkcje wystawiennicze, konferencyjne i kulturalne.  

 

  
                                             Zamek i kaplica  

Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach 
W połowie XIII wieku sprowadzono z Jędrzejowa pierwszych zakonników 
cysterskich do Rud. W 1252 roku rozpoczęli budowę obiektów klasztornych. 
Fundatorem całego przedsięwzięcia był książę Władysław Opolski. Mnisi zabrali 

się ostro do pracy. Wkrótce założyli od podstaw wiele wsi. Uprawiali ziemię, 
utrzymywali stawy i browar, zajmowali się bartnictwem, produkcją węgla 

drzewnego i smoły, a nawet kuźnictwem. Pierwotnie kościół miał charakter 
romańsko-gotycki. Charakterystyczny był brak wież. W XVII i XVIII wieku kościół 



przebudowano w stylu barokowym w formie bazyliki. W kościele warto  zwrócić 

uwagę na cenne obrazy Michaela Willmanna i Ignaza Raaba. 
 

  
 
Tak ukształtowany kompleks przetrwał bez większych zmian do sekularyzacji w 
roku 1810 kiedy klasztor przejęło państwo pruskie. Po kilku latach majętność 

trafiła w ręce przedstawicieli rodu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfürst. To oni 
przekształcili pałac opacki w książęcy i zaplanowali park. Przebudowa nastąpiła w 

połowie XIX wieku według projektów przygotowanych przez Carla Lüdecke 
wybitnego architekta z Wrocławia. Zmiany dotyczyły przede wszystkim 
wyposażenia obiektu w sanitariaty i rozbudowy ciągów komunikacyjnych. Przez 

rozbiórkę parterowego łącznika między skrzydłami dawnego pałacu opackiego, 
otwarto dziedziniec w stronę stawów i parku.  

 

  
 
Zespół klasztorno-pałacowy w Rudach składa się z kościoła będącego trójnawową 

bazyliką, czworoboku średniowiecznego klasztoru pocysterskiego z wewnętrznym 
dziedzińcem i krużgankami tworzącymi wirydarz oraz później dobudowanych 

skrzydeł barokowej rezydencji pałacowej. W styczniu 1945 czerwonoarmiści 
podpalili kościół i klasztor dokonując ich zniszczenia.  Pocysterskie zabytki otacza 
piękny, 95-hektarowy park typu angielskiego. Część kościelna została 

odrestaurowana w latach 90-tych. Natomiast część klasztorno-pałacowa, będąca 
własnością Skarbu Państwa stopniowo w okresie powojennym popadała w coraz 

większą ruinę. Dopiero pod koniec lat 90-tych została przekazana diecezji 
gliwickiej i od tej pory prowadzi się tam stopniowe prace adaptacyjno-
remontowe.  Zwiedzimy bazylikę i stare opactwo. 

Powrót do Wrocławia – ok.20:30 

 



 

 

CENA :  160 zł (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, zestaw słuchawkowy, 

przewodnik, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 155 zł 
Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze 

 Muzeum w Raciborzu – sobota bezpłatna 

 Zamek w Raciborzu – 12 zł/os 
 Rudy-zespół pałacowo-klasztorny – 10 zł/os 

Będzie zorganizowany jednodaniowy obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 

35 zł/os –rosół, pieczeń z karczku, kluski śląskie, surówka, woda- pieniądze będą 

zebrane w autokarze. 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  
lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel , nr 
telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 

 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         
z dopiskiem; imię i nazwisko -  Racibórz(brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 
oznacza wykreślenie z listy uczestników) 

lub  
           - wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura 

 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 

autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 
 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 

nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  

 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 
oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 

itp.). 
 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  

rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 
zwracana. 

 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 

stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


