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Katowice – 96 km 

Centrum Informacji Turystycznej 
ul. Długa 2, 47-400 Racibórz 
E-mail: raciborz@slaskie.travel 

Racibórz to najstarsze miasto województwa śląskiego 
z bogatym dziedzictwem kulturowo-historycznym. 
Prawie tysiącletnia historia odcisnęła na mieście 
piętno w postaci architektonicznych i artystycznych 
zabytków pochodzących ze wszystkich epok. 
Szereg tutejszych atrakcji turystycznych, w tym 
zachowany zamek (→ s. 40) z obszerną ekspozycją 
i przylegającym parkiem, co roku przykuwa uwagę 
tysięcy odwiedzających. 

Cieszyn w 1920 roku podzielony został, razem ze Śląskiem Cieszyńskim między dwa nowo 
powstałe państwa – Czechosłowację i Polskę. Rzeka Olza rozdzieliła Czeski Cieszyn i polski 
Cieszyn, przy czym architektonicznie najciekawsze części miasta łącznie z centrum historycznym 
pozostały w Polsce. Miasto jest symbolicznym łącznikiem obu krajów i narodów. 

Czy wiecie, że…? Około 1290 roku książę Przemysł I kazał wybudować gotycką kaplicę, która poświęcona została angielskiemu męczennikowi 3 6 014 
– św. Tomaszowi Becket z Canterbury. Chodzi o najbardziej cenny obiekt tego typu w Polsce. Jest porównywana ona do słynnej kaplicy paryskiej, dlatego 

Ostrawa – 49 km 
Katowice – 106 km 

nazywano ją śląską Sainte-Chapelle. 

Centrum Informacji Turystycznej 
Rynek 1, 43-400 Cieszyn 
E-mail: cieszyn@slaskie.travel 
www.slaskcieszynski.travel 

CO WARTO ZOBACZYĆ Czy wiecie, że…? Istnieje legenda mówiąca o założeniu miasta w 810 roku, kiedy to przy 
pobliskim źródle mieli spotkać się synowie Leszka III - Bolko, Leszko i Cieszko. Ci strudzeni po długiej 
wędrówce zdecydowali się na wybudowanie w tym miejscu miasta Cieszyn. Arboretum Bramy Morawskiej Przy raciborskim rynku możemy 

zobaczyć gotycki koścół farny, 
renesansową Basztę, oraz 
barokową Kolumnę Maryjną. 

1 Arboretum to rodzaj ogrodu botanicznego 
na powierzchni 35 ha. Znajduje się tam mini- CO WARTO ZOBACZYĆ - zoo, dobrze utrzymane ścieżki zdrowia i eduka- 

Natomiast 
muzeum pośród eksponatów 
odkrywających dziedzictwo 

w tutejszym 
cyjne, a także„Zaczarowany Ogród”. 

Na Górze Zamkowej znajdziecie jeden z najważniejszych polskich zabytków – Rotundę św. Mikołaja 1 , która 
uwieczniona jest na polskim banknocie o wartości 20 złotych. Zwiedzicie tutaj także wieżę dawnego Zamku 
PiastowskiegozXIVwieku, dziśsłużącąjakowieżawidokowa. ZarazobokznajdujesięZamekCieszyn. Dominantą 

1 
kulturowe miasta znajdziecie 
także mumię egipską 1 . Wodzisław Śląski – 25 km od Raciborza centrum Cieszyna jest neorenesansowy ratusz, którego łukowaty front z zegarem stał się wzorem dla logo miasta. 

Wart zobaczenia jest też neogotycki Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego, budynek dawnej 
synagogi lub Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Do najpiękniejszej części miasta należy ulica Przykopa, 
wzdłuż domów której płynie potok Młynówka i dlatego to miejsce nazywane jest potocznie Cieszyńską Wenecją. 

Rynek w Wodzisławiu Śląskim od czasów osiedlenia 
miasta w XIII wieku jest najważniejszym i jednym 
z największych rynków Województwa śląskiego. 
Dominantą centrum jest Pałac Dietrichsteinów, 
stojący w miejscu dawnego zamku. 

Rezerwat Przyrody Łężczok 
– 6 km od Raciborza Muzeum Drukarstwa Wisła – 35 km od Cieszyna 
Rezerwat przyrody powstał w 1957 roku w celu ochrony Graniczne Meandry Odry 
wielogatunkowego lasu łęgowego i byłych cysterskich – 25 km od Raciborza 
stawów rybnych. Największą atrakcją Łężczoku są ptaki. 

Muzeum założone zostało w 1996 roku dla zachowania 
tradycji drukarstwa na Śląsku Cieszyńskim. W zbiorach 
znajdziecie maszyny typograficzne z zestawem liter, matryc 
drukarskich, pras drukarskich i urządzenia introligatorskie. 

W miasteczku niedaleko Trzyńca, 
południowo-wschodnim od Cieszyna, wybierzcie 

rezydencji 

w kierunku 

się na zwiedzanie 
Po niezbędnej kontroli przy wejściu będziecie mogli 
przejść przez wnętrza wyposażone unikatowe 
komplety mebli oraz liczne grafiki polskich artystów. 
Kolejnych 20 km dalej na południe zatrzymajcie się we 
wsi Koniaków, gdzie w miejscowej ekspozycji dowiecie 
się o słynnej tradycji koronkarstwa. 

prezydenckiej. 
Obszar obejmuje część doliny Odry po obu stronach 
granicy polsko-czeskiej, od mostu w Chałupkach 
doujściaOlzydoOdry.Jesttonaturalniemeandrujący 
odcinek rzeki razem z terenem rzecznym, na który 
składają się fragmenty lasów łęgowych, zarośli 
wierzbowych, trzcin oraz łąk łęgowych. 

w 

Rudy – 24 km od Raciborza Głubczyce – 36 km od Raciborza Czy wiecie, że…? Arcyksiążę Fryderyk 

Warto odwiedzić tu Pocysterski Zespół 
Klasztorno-Pałacowy otoczony piękną przyrodą 
obszaru chronionego krajobrazu. Niepowtarzalne 
wrażenia zapewni Wam jazda wąskotorówką lub 
spływ kajakowy rzeką Rudą. 

To jedno z najstarszych miast na Śląsku. Już w drugiej 
połowie XIII wieku miasto otoczone było murami 
obronnymi. Unikatowym elementem głubczyckiego 
starego miasta jest rynek w kształcie ćwierćkoła. 

Habsburg, zwany „markizem Gero“, w tutejszym 
zameczku łowieckim gościł niemieckiego cesarza 
Wilhelma II, feldmarszałka Hindenburga oraz cara 
Bułgarii Ferdynanda. W 1927 roku zameczek spłonął, 
a na jego miejscu wybudowano awangardową willę. 

WYDARZENIA CYKLICZNE 

LIPIEC WYDARZENIA CYKLICZNE 
INTRO Festival, Racibórz 
Reggae festiwal, Wodzisław Śląski MAJ CZERWIEC LIPIEC 

Kino na Granicy, 
Cieszyn i Czeski 
Cieszyn 

Bez Granic, Cieszyn 
i Czeski Cieszyn - 
Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny 

Tydzień Kultury 
Beskidzkiej, Wisła 
i Jablunkov 

SIERPIEŃ 
Lyski Rock Festival, Lyski 
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