
PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ługosza w Częstochowie 
Seria: Kultura Fizyczna 2009, z. VIII 
 
 
 
 
 
 
Daniel Bakota* 

Turystyka w powiecie raciborskim 
w latach 1999–2007 

Streszczenie 

W niniejszym artykule został ukazany rozwój turystyki na terenie powiatu 
raciborskiego w latach 1999–2007. Dokonano w nim charakterystyki położenia 
powiatu raciborskiego, przedstawiono sześć programów działania w zakresie 
strategii rozwoju turystyki, jak również dokonano przeglądu bazy noclegowej, 
gastronomicznej i komunikacyjnej. Najwięcej jednak uwagi poświęcono walo-
rom przyrodniczym i kulturowym oraz organizacjom i towarzystwom turystycz-
nym, które odgrywały bardzo ważną rolę w krzewieniu turystyki i krajoznaw-
stwa na badanym terenie. Ponadto zaprezentowano najpopularniejsze rodzaje tu-
rystyki uprawiane w powiecie raciborskim oraz potencjalne możliwości rozwoju 
innych rodzajów turystyki. 

 
Słowa kluczowe: turystyka, walory turystyczne, rodzaje turystyki. 

 
Turystyka jest sektorem gospodarki, który w znacznym stopniu determinuje 

aktywność człowieka. W myśl definicji K. Przecławskiego, turystyka „[...], to 
całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną czasową 
zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność 
osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź spo-
łecznym). Możliwość kontaktu osobistego zarówno z przyrodą i kulturą, jak 
również ze środowiskiem społecznym stanowi główną wartość turystyki”1. Zie-

                                                 
* Mgr, asystent w Instytucie Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
1 Cyt. za: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Warszawa 2005, s. 22–23. 
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mia raciborska, pod tym względem, jest idealnym miejscem dla miłośników 
przyrody, kultury, historii i aktywności ruchowej. 

1. Położenie powiatu raciborskiego 

Powiat raciborski został utworzony 1 stycznia 1999 roku na mocy rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku. Znalazł się wśród 314 nowo 
utworzonych powiatów ziemskich w Rzeczypospolitej Polskiej2. Położony on 
jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, nad rzeką Odrą, 
u północnych wrót Bramy Morawskiej, która leży na terenie Republiki Czeskiej3. 
Powiat raciborski, którego powierzchnia wynosi 543,98 km2, zajmuje pod 
względem obszaru 9 miejsce wśród 17 powiatów ziemskich województwa ślą-
skiego4. Graniczy z trzema powiatami: gliwickim, rybnickim i wodzisławskim 
oraz z dwoma powiatami należącymi do województwa opolskiego, głubczyckim 
i kędzierzyńsko-kozielskim5. 

W skład powiatu raciborskiego wchodzi 8 gmin: Kornowac, Krzanowice, 
Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz oraz 
Rudnik6. Trzy gminy spośród wymienionych powyżej: Krzanowice, Krzyżano-
wice i Pietrowice Wielkie graniczą na długości 47 km z Republiką Czeską7. 

2. Uwarunkowania prawno-organizacyjne i finansowe rozwoju 
turystyki w powiecie raciborskim w latach 1999–2007 

Strategia rozwoju powiatu raciborskiego w dziedzinie turystyki obejmuje 
sześć programów działania. Programy te były i są realizowane nieprzerwanie od 
2000 roku, i obejmują: 
1. popularyzację i ożywienie obiektów turystycznych, które istnieją na terenie 

powiatu raciborskiego; 

                                                 
2 Dz. U. nr 103 z 1998 roku, poz. 652 
3 Powiat Raciborski. Zielona oaza kultur, publikacja współfinansowana ze środków Inicjatywy 

Wspólnotowej INTERREG IIIC w ramach realizowanego przez powiat raciborski projektu „To-
ur.Com”. b. pag. 

4 Źródło: www.wikipedia.pl [stan z 10 lipca 2008]. 
5 Powiat Raciborski. Informator turystyczny, publikacja współfinansowana ze środków Inicjaty-

wy Wspólnotowej INTERREG IIIC w ramach realizowanego przez powiat raciborski projektu 
„Tour.Com”. b. pag. 

6 Powiat Raciborski. Zielona oaza kultur. 
7 Źródło: www.powiatraciborski.pl [stan z 10 lipca 2008]. 
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2. stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju turystyki zmotoryzowanej, 
rowerowej, jak również agroturystyki; 

3. wyeksponowanie i popularyzowanie zabytków kultury materialnej oraz 
miejsc, które są związane ze sławnymi postaciami, niegdyś przebywającymi 
na ziemi raciborskiej, m.in. z Beethovenem, Bożkiem, Eichendorffem, arcy-
biskupem Gawlinem czy Mendelsohnem; 

4. wybudowanie zbiornika retencyjnego „ Zbiornik Wodny Racibórz ”; 
5. zagospodarowanie obrzeży wokół zbiornika retencyjnego; 
6. wspomaganie inwestycji, które wpłyną na rozwój bazy turystycznej8. 

W latach 1999–2007 powiat raciborski, ze względu na brak odpowiednich 
środków finansowych, w niewielkim stopniu wspierał działalność turystyczną. 
Pieniądze pochodzące ze środków własnych i Unii Europejskiej przeznaczano na 
szkolenia, serwisy turystyczne oraz na publikowanie przewodników, folderów 
i informatorów promujących ziemię raciborską. 

Ponadto, w ciągu 9 lat realizacji postawionych zadań, do Starostwa Powia-
towego w Raciborzu nie wpłynęły żadne sprawozdania, które umożliwiłyby oce-
nę podejmowanych działań w zakresie sześciu wyżej wymienionych programów. 

3. Walory turystyczne powiatu raciborskiego 

Powiat raciborski posiada cenne walory przyrodnicze i kulturowe, dzięki 
którym należy do jednych z atrakcyjniejszych regionów województwa śląskiego. 
Liczne pomniki przyrody, bogate zbiory muzealne, zespoły zamkowe i pałaco-
wo-dworskie z różnych okresów historii oraz duża liczba ścieżek rowerowych, 
wpływają na atrakcyjność turystyczną ziemi raciborskiej. 

Walory przyrodnicze 

Powiat raciborski obfituje w liczne pomniki przyrody ożywionej i nieoży-
wionej, jak również rzadkie gatunki flory i fauny, które znajdują się pod ochro-
ną. Wśród walorów przyrodniczych na uwagę zasługuje: 
1. ogród botaniczny pod nazwą Arboretum Bramy Morawskiej – to jeden ze 

specjalistycznych ogrodów botanicznych, w którym uprawia się drzewa i krze- 
wy dla celów badawczo-naukowych, hodowlanych oraz edukacyjnych. Ar-
boretum zajmuje powierzchnię 162 ha i położone jest na granicy Kotliny 
Raciborskiej i Płaskowyżu Rybnickiego. Od 170 lat prowadzone są w nim 
badania botaniczne. Ponadto na terenie ogrodu znajduje się tor saneczkowy, 

                                                 
8 Załącznik do Uchwały nr IX/129/2003 Rady Powiatu Raciborskiego: Realizacja Strategii Po-

wiatu Raciborskiego – modyfikacja zapisów w zakresie celów i zadań. 24 czerwca 2003, s. 7–12. 
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mała skocznia narciarska, minizoo oraz dwie ścieżki dydaktyczne, dendrolo-
giczna i ekologiczna9; 

2. park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 
powstał 23 listopada 1993 roku. Powierzchnia parku zajmuje 49 387 ha, 
a powierzchnia otuliny 14 010 ha. Na terenie parku wyróżniono 6 chronio-
nych gatunków gadów, 10 gatunków płazów i 250 gatunków ptaków. Ponad-
to wyodrębniono 40 typów zbiorowisk roślinnych, do których należy ponad 
340 gatunków flory10. W parku godne zobaczenia są: zbiornik wodny z al-
tanką Hubertus, aleja dębów w Górkach Śląskich, pałac myśliwski w Zwo-
nowicach, leśna kaplica św. Magdaleny, leśniczówka „Krasiejów” i „Janko-
wice” w Jankowicach11; 

3. rezerwat leśno-stawowy „Łężczok” – powstał w 1957 roku. Zajmując po-
wierzchnię 408 ha, jest jednym z największych rezerwatów na terenie Pol-
ski. Na obszarze rezerwatu wyróżniono pięć zespołów leśnych: grąd subkon-
tynentalny, łęg jesionowo-wiązowy, olszowy łęg przypotokowy, ols po-
rzeczkowy i kwaśną dąbrowę12. Ponadto w rezerwacie, którego większą po-
wierzchnię zajmują stawy, żyje ponad 210 gatunków ptaków, z czego 121 
gatunków jest lęgowych; 

4. graniczne meandry Odry – to naturalne zakola rzeki znajdujące się na terenie 
gminy Krzyżanowice. Wyjątkowość tego miejsca odkryto po powodzi w 1997 
roku, a w 2004 roku, na mocy rozporządzenia wydanego przez wojewodę 
śląskiego, obszar ten objęto szczególną ochroną. Na atrakcyjność tego terenu 
wpływa obecność roślin i zwierząt, które w Europie zagrożone są wyginię-
ciem. Od 2005 roku, w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla roz-
woju koryta Odry, realizowany jest projekt pt. „Przestrzeń dla rzeki”13. 

Walory kulturowe 

Powiat raciborski obfituje w liczne zabytki kultury materialnej i niematerial-
nej, które świadczą o bogatej historii tego regionu. Można tutaj wyróżnić obiek-
ty o wartości historycznej (np. kościoły, zamki, pałace, przydrożne kapliczki), 
naukowej (np. zakłady pracy) i duchowej (np. zbiory Muzeum w Raciborzu)14. 

Na terenie Raciborszczyzny znajduje się wiele pałaców, które pochodzą z róż- 
nych okresów historycznych (tabela nr 1). 
                                                 
9 Weekend w Bramie Morawskiej, Racibórz 2003, s. 28. 
10 Źródło: www.przyroda.katowice.pl [stan z 10 lipca 2008]. 
11 Wizytówka turystyczna ziemi Raciborsko-Opawskiej, folder wydany na zlecenie Starostwa Po-

wiatowego w Raciborzu, s. 11–12. 
12 Europejska sieć ekologiczna w województwie śląskim, Katowice 2002, s. 11. 
13 Źródło: www.krzyzanowice.pl [stan z 10 lipca 2008]. 
14 Powiat Raciborski, folder wydany przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Racibórz 2005, s. 6. 
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Tabela 1. Pałace znajdujące się na terenie powiatu raciborskiego. 

Lp. Miejscowość Okres powstania Gmina 
1. Pałac w Pogrzebieniu początek XIX w. Kornowac 
2. Pałac w Rzuchowie 1888 Kornowac 
3. Pałac w Wojnowicach 1828 Krzanowice 
4. Pałac w Krzyżanowicach 1670 Krzyżanowice 
5. Pałac w Chałupkach 1682 Krzyżanowice 
6. Pałac w Krowiarkach 1836–1840 Pietrowice Wielkie 
7. Pałac w Modzurowie 1864 Rudnik 
8. Pałac w Jastrzębiu 1870–1872 Rudnik 
9. Pałac w Brzeźnicy XVI w. Rudnik 

10. Pałac w Sławikowie koniec XIX w. Rudnik 
11. Pałac w Czerwięcicach 1847–1892 Rudnik 
12. Pałac w Rudniku koniec XVIII w. Rudnik 
13. Pałac w Szonowicach 1870 Rudnik 
14. Pałac w Strzybniku połowa XIX w. Rudnik 
15. Pałac w Łubowicach 1780–1786 Rudnik 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pracownika Muzeum w Raciborzu. 

Prócz wymienionych pałaców do najciekawszych zabytków, które niewąt-
pliwie trzeba zobaczyć, należą: 
— Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy (gmina Kuźnia Raciborska) – zało-

żony został w XIII wieku przez zakon cystersów. Opactwo rudzkie pełniło 
funkcję ośrodka religijnego, kulturalnego, jak również naukowego. W Ze-
spole Klasztorno-Pałacowym, od 2003 roku, można podziwiać kolekcję 600 
pisanek z różnych regionów świata15; 

— Kościół św. Krzyża (gmina Pietrowice Wielkie) – zbudowany został z drew-
na w 1667 roku. Wnętrze kościoła wykonane jest w stylu barokowym. Obok 
świątyni znajduje się kapliczka z 1899 roku16; 

— Kolumna Maryjna z 1725 roku (gmina Racibórz) – jest dziełem austriackiego 
rzeźbiarza Jana Melchiora Öesterreicha. „Cokół na narożach zwieńczony jest 
rzeźbami trzech orędowników. Po stronie wschodniej stoi św. Florian – patron od 
pożarów, na zachodniej (od ulicy Rzeźniczej) św. Sebastian – patron od morowe-
go powietrza, zaś od północy – św. Marceli papież – patron miasta Raciborza”17; 

— Zamek Piastowski (gmina Racibórz) – powstał w latach 1281–1287 za pa-
nowania Przemysława, księcia piastowskiego. W zamku warto zwiedzić 
„[...] arkady krużganka parterowego, wnętrza komnat z kolebkowo-krzyżo- 
wym sklepieniem, zabytkową bramę wjazdową z I połowy XVII w. powstałą 

                                                 
15 „Nowiny Raciborskie” 2004, nr 17, s. 6. 
16 „Dziennik Zachodni” 2005, nr 59, s. 44. 
17 P. Newerla, Opowieści o dawnym Raciborzu, Racibórz 1995, s. 18–19. 
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na zrębie gotyckiej bramy z XIV w. oraz kaplicę zamkową pod wezwaniem 
św. Tomasza Kantuaryjskiego wtopioną we wschodnie skrzydło zamku”18; 

— Muzeum (gmina Racibórz) – mieszczą się w nim zbiory archeologiczne, et-
nograficzne i historyczne. W muzeum warto zobaczyć m.in. gotycki piec 
wykonany z oryginalnych kafli, przedmioty cynowe z XVII/XIX w., mumię 
Egipcjanki, która trafiła do Raciborza w połowie XIX w., drewniane zabytki 
ludowe i wystawę „Śladami człowieka prehistorycznego” oraz wystawę 
„Dawne techniki dentystyczne”19. 
Ponadto, na terenie powiatu raciborskiego, oprócz opisanych w artykule, znaj-

dują się liczne kościoły, przydrożne krzyże, kapliczki i figury. Jednak brak nakła-
dów finansowych na odrestaurowanie zabytków powoduje, że wiele z nich popada 
w ruinę np. pałac w Krowiarkach, Rzuchowie, Łubowicach czy Zamek Piastowski 
w Raciborzu. Istnieją jednak szanse na to, że wiele może się w tym kierunku zmie-
nić. Wśród projektów kluczowych, które będą realizowane ze środków europejskich 
w Subregionie Zachodnim w okresie 2007–2013, znalazł się Zamek Piastowski 
w Raciborzu. Na renowację tego obiektu przekazano 5 mln. euro. Prace renowacyj-
ne zaplanowano na 2008 rok i mają potrwać do roku 2010. Można mieć nadzieję, że 
podobnych inwestycji doczekają się pozostałe, równie ciekawe zabytki. 

Powiat raciborski to region, w którym kultywuje się wiele tradycji ludo-
wych. Należą do nich: 
— wielkanocna procesja konna (Pietrowice Wielkie, Bieńkowice, Sudół), 
— wodzenie niedźwiedzia (Samborowice, Sławików), 
— grzebanie basa (Krzanowice, Krzyżanowice), 
— klekotanie i kłapanie (Bolesław, Pietraszyn, Krzyżanowice, Owsiszcze), 
— mikołaszki (Krzanowice). 

Ponadto tradycją stały się m.in.: dymarki rudzkie, topienie Marzanny, pływadło, 
Dni Raciborza, Dni Opawy, Biesiada Regionalna w Tworkowie, Festiwal Pieśni 
Chóralnej do słów J. von Eichendorffa oraz Ogólnopolski Przegląd Zespołów Arty-
stycznych Ośrodków Wychowawczych „Kowadło” w Kuźni Raciborskiej20. 

4. Baza turystyczna 

Na terenie powiatu raciborskiego stan infrastruktury turystycznej jest dobrze 
rozwinięty. Istnieje wiele obiektów noclegowych i gastronomicznych, które 
świadczą usługi o przystępnych cenach. Niewątpliwie przyciąga to turystów 
                                                 
18 Trasy spacerowe. Racibórz, publikacja wydana przez Urząd Miasta Racibórz – Miejskie Cen-

trum Informacji. b. pag. 
19 Powiat Raciborski. Zielona oaza kultur. 
20 Źródło: www.powiatraciborski.pl [stan z 11 lipca 2008]. 
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z zewnątrz. Ponadto dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych potęguje chęć wybo-
ru ziemi raciborskiej jako docelowego miejsca swojej podróży. 

W powiecie raciborskim istnieje wiele hoteli, moteli i ośrodków, które 
świadczą usługi noclegowe. Spośród nich pięć hoteli i jeden motel należą do 
obiektów skategoryzowanych pod względem jakości i standardu. Zamieszczona 
poniżej tabela nr 2 przedstawia obiekty, które świadczą usługi noclegowe na te-
renie powiatu raciborskiego. 

Tabela 2. Obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie powiatu raciborskiego 

Lp. Nazwa obiektu Ilość miejsc 
noclegowych Adres 

1. Hotel Polonia 
(obiekt 3-gwiazdkowy) 23 pokoje ul. Plac Dworcowy 16, 47-400 Racibórz 

2. Hotel Jantar 
(obiekt 3-gwiazdkowy) Brak danych ul. Mickiewicza 7, 47-420 Kuźnia Raciborska 

3. Hotel Gracja 
(obiekt 2-gwiazdkowy) 23 pokoje ul. Moniuszki 3, 47-420 Kuźnia Raciborska 

4. Hotel Zamek 
(obiekt 2-gwiazdkowy) 22 pokoje ul. Bogumińska 30, 47-460 Chałupki 

5. Hotel Ragos 
(obiekt 2-gwiazdkowy) 67 pokoi ul. Kościuszki 38, 47-400 Racibórz 

6. Motel Daro 
(obiekt 3-gwiazdkowy) 14 pokoi ul. Rybnicka 112, 47-400 Racibórz 

7. Hotel Miejskiego Klubu 
Zapaśniczego „Unia” 10 pokoi ul. Staszica 20, 47-400 Racibórz 

8. Hotel Iza 51 pokoi ul. Bosacka 28, 47-400 Racibórz 
9. Hotel Perła 16 pokoi ul. Kolejowa 8, 47-470 Krzanowice 

10. Dom Studenta nr 2 PWSZ 
w Raciborzu 16 pokoi ul. Matejki 10, 47-400 Racibórz 

11. Dom Sportowca 13 pokoi ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz 

12. Ośrodek Rekreacyjno- 
-Szkoleniowy Buk 54 pokoi ul. Brzozowa 37, 47-440 Nędza 

13. Zajazd Pod Dębem 10 pokoi ul. Szkolna 6, 47-430 Rudy 

14. Centrum Kultury 
w Łubowicach 24 pokoje ul. Zamkowa 1, 47-417 Łubowice 

15. Ośrodek Wypoczynku  
Niedzielnego 

26 domków 
kempingowych ul. Gliwicka 37, 47-440 Nędza 

16. Kemping Obora 10 domków 
kempingowych ul. Markowicka 1, 47-400 Racibórz 

17. Leśna Polana 7 domków 
kempingowych ul. Gliwicka, 47-440 Nędza 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie folderu Baza noclegowa, wydanego przez Miejskie 
Centrum Informacji, Racibórz 2006, b. pag. 
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Oprócz obiektów noclegowych, na terenie powiatu raciborskiego znajduje 
się wiele restauracji, kawiarni, snack-barów, pubów i pizzerii, które świadczą 
usługi gastronomiczne. 

Do najbardziej znanych należą te przedstawione w tabeli nr 3. 

Tabela 3. Zestawienie najbardziej znanych restauracji na terenie ziemi raciborskiej 

Lp. Nazwa restauracji Godziny otwarcia Adres 

1. Restauracja „ Karczma Het-
mańska ” 

pon.–sob. (1000–2200) ndz. i 
święta (1200–2200) ul. Długa 5, 47-400 Racibórz 

2. Restauracja „Vena” pon.–ndz. (1000–2200) ul. Nowa 5, 47-400 Racibórz 

3. Restauracja „Zamek” pon.–ndz. (1100–2200) ul. Bogumińska 30, 
47-460 Chałupki 

4. Restauracja „Polonia” pon.–ndz. (700–2400) ul. Plac Dworcowy 16, 
47-400 Racibórz 

5. Restauracja „Lukasyna” pon.–ndz. (1100–2100) ul. Rybnicka 135, 
47-400 Racibórz 

6. Restauracja „Raciborska” pon.–ndz. (1000–2000) ul. Rynek 9, 47-400 Racibórz 

7. Restauracja „Mexico” 
pon.–czw. (1300–2300) 
pt.–sob. (1300–2400) 

ndz. (1300–2200) 

ul. Ogrodowa 46, 
47-400 Racibórz 

8. Restauracja „Hajduczek” pon.–ndz. (1100–2300) ul. Wojska Polskiego 11, 
47-400 Racibórz 

9. Restauracja „Perła” Restauracja jest na rezerwację ul. Kolejowa 8, 
47-470 Krzanowice 

10. Restauracja „Roma” . ul. Raciborska 5, 
47-480 Pietrowice Wielkie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie folderu Puby, pizzerie, snack-bary, wydanego przez 
Miejskie Centrum Informacji, Racibórz, b. pag. 

Informacje zamieszczone w tabeli nr 2 i 3 potwierdzają fakt, że powiat raci-
borski jest solidnie przygotowany na to, by zakwaterować i wyżywić turystów 
przybywających zarówno spoza granic powiatu, jak i spoza granic kraju. 

Sprawą nadrzędną jest również baza komunikacyjna. Dobrze rozwinięta sieć 
dróg powiatowych, gminnych, lokalnych oraz dobre połączenia kolejowe i auto-
busowe przyczyniają się do tego, że walory powiatu raciborskiego są łatwiej do-
stępne dla turystów. Jednak z drugiej strony niesie to ze sobą zagrożenie, ponie-
waż pod naporem motoryzacji teren cenny przyrodniczo i krajobrazowo traci na 
wartości. Atrakcyjne miejsca, do których z łatwością można dotrzeć środkami 
komunikacji, dzięki uwalnianym spalinom i hałasowi ulegają powolnemu niszcze-
niu. Dostępność komunikacyjna jest więc kwestią wymagającą dużej ostrożności. 
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5. Organizacje i Towarzystwa turystyczne regionu 
i ich działalność w zakresie rozwoju turystyki 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemia Ra-
ciborska” i Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne odegrały i nadal odgrywa-
ją bardzo ważną rolę w rozwoju turystyki na obszarze powiatu raciborskiego. 

Oddział PTTK „Ziemia Raciborska” szczególną uwagę poświęca dzieciom 
i młodzieży. Dla nich też organizuje wiele atrakcyjnych rajdów, które każdego 
roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Biorą w nich udział dzieci i młodzież 
z całego powiatu. Do najbardziej znanych rajdów należą: „[...] od 40 lat Wielo-
dyscyplinowy Rajd Regionalno-Ekologiczny po Ziemi Raciborskiej połączony 
z akcją „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce” i „Dniami Raciborza” (nie-
gdyś ten rajd nosił nazwę im. Arki Bożka), od ok. 30 lat Wielodyscyplinowy 
Rajd pod hasłem „Marzanna” oraz Wielodyscyplinowy Rajd Regionalny z oka-
zji powitania lata (od 5-ciu lat)”21. Zamieszczona poniżej tabela nr 4 przedstawia 
ilość uczestników biorących udział w tych rajdach w latach 1999–2007. 

Tabela 4. Liczba uczestników biorących udział w rajdach organizowanych przez Oddział PTTK 
 „Ziemia Raciborska” w latach 1999–2007 

Nazwa 
Rajdu 

Rok 

Wielodyscyplinowy Rajd 
Regionalno-Ekologiczny 
po Ziemi Raciborskiej 

Wielodyscyplinowy Rajd 
pod hasłem „Marzanna”

Wielodyscyplinowy Rajd 
Regionalny z okazji po-

witania lata 
1999 0137 0238 — 
2000 0125 0129 — 
2001 0130 0190 028 
2002 0120 0160 034 
2003 0106 0240 087 
2004 0150 0600 150 
2005 0160 0360 135 
2006 0180 0376 140 
2007 0194 0380 144 

Razem 1302 2673 718 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności Oddziału PTTK „Ziemia 
Raciborska” z lat 1999–2007. 

Największym zainteresowaniem w latach 1999–2007 cieszył się Wielody-
scyplinowy Rajd pod hasłem „Marzanna”. W ciągu 9 lat zgromadził on łącznie 
2 tys. 673 uczestników. W Wielodyscyplinowym Rajdzie Regionalno-Ekologicz- 
nym po Ziemi Raciborskiej wzięło udział łącznie 1 tys. 302 uczestników, 

                                                 
21 Referat z okazji 50-lecia Oddziału PTTK „Ziemia Raciborska”. 



264 Daniel Bakota 

a w Wielodyscyplinowym Rajdzie Regionalnym z okazji powitania lata 718. 
Rajd Regionalno-Ekologiczny i Rajd Regionalny z okazji powitania lata najwyż-
szą frekwencję odnotowały w 2007 roku, a Rajd pod hasłem „Marzanna” 
w 2004 roku. Ponadto na podstawie danych zamieszczonych w tabeli nr 4 można 
stwierdzić, że od 2005 roku w każdym z rajdów bierze udział coraz więcej 
uczestników. 

Oddział PTTK „Ziemia Raciborska” oprócz organizowania rajdów wielody-
scyplinowych i wycieczek prowadzi również swoją działalność poprzez różne 
formy turystyczno-krajoznawcze. Do tych form zalicza się spotkania, sympozja, 
prelekcje, pogadanki, szkolenia, obsługę i organizację rajdów i wycieczek, pilo-
taż, typowanie i znakowanie tras oraz szkolenia kadr. 

Wiele imprez organizuje również Komisja Turystyki Kolarskiej. Jest ona 
najprężniej działającą Komisją przy raciborskim Oddziale PTTK. Organizuje 
wycieczki indywidualne, grupowe, rodzinne oraz rajdy. Do najciekawszych raj-
dów należy: Jesienny Rajd po Ziemi Raciborskiej, Wiosenny Rajd pod hasłem 
„Powitanie Wiosny” oraz Rajd na zakończenie sezonu kolarskiego. 

Rozwój ruchu turystyczno-krajoznawczego wśród młodzieży szkolnej sta-
nowi podstawowy element dla funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego. 

W latach 1999–2007 na terenie powiatu raciborskiego istniało dziewięć 
Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych (SKKT). Niektóre Koła w ciągu 
tych 9 lat zawieszały swoją działalność, po czym znów się reaktywowały. Wśród 
tych Kół wyróżnia się: 
— SKKT „Strzecha” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu; 
— SKKT przy II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu; 
— SKKT przy Szkole Podstawowej nr 1 w Raciborzu; 
— SKKT „Mocni w butach” przy Gimnazjum nr 5 w Raciborzu; 
— SKKT przy Szkole Podstawowej w Kobyli; 
— SKKT przy Szkole Podstawowej w Rudach; 
— SKKT przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach; 
— SKKT przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie; 
— SKKT przy Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kuźni 

Raciborskiej22. 
Najprężniej działającym Kołem jest Szkolne Koło Krajoznawczo-Turysty- 

czne „Strzecha” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. W 1973 roku 
Koło to zostało zarejestrowane w Zarządzie Oddziału PTTK w Raciborzu. Od 
momentu powstania, nieustannie prowadzi swoją działalność. Uczniowie działa-

                                                 
22 Sprawozdania z działalności Oddziału PTTK „Ziemia Raciborska” z lat 1999–2007. 
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ją w czterech sekcjach specjalistycznych: pieszej, górskiej, kolarskiej i krajo-
znawczej. 

Działające na terenie powiatu raciborskiego Szkolne Koła Krajoznawczo-Turys- 
tyczne odgrywają bardzo ważną rolę w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa. 
Dzięki licznie organizowanym imprezom dzieci i młodzież mogą poprzez ak-
tywne spędzanie czasu wolnego poznać najciekawsze zakątki ziemi raciborskiej, 
które obfitują w liczne zabytki i unikatową roślinność. 

6. Rodzaje turystyki uprawiane w powiecie raciborskim 

Na terenie powiatu raciborskiego istnieją trasy zarówno piesze, jak i rowe-
rowe, dzięki którym można poznać najciekawsze zakątki ziemi raciborskiej. Po-
nadto wytyczone są ścieżki przyrodnicze, które ukazują bogactwo naturalnej ro-
ślinności, jaka występuje w łagodnym klimacie Raciborza i poza jego granicami. 
W Arboretum Bramy Morawskiej występują dwie ścieżki przyrodnicze: 
— Ścieżka ekologiczna – liczy 2,5 km długości. Składa się z 12 przystanków 

tematycznych. 
— Ścieżka dendrologiczna – przebiega na długości ok. 2 km i również składa 

się z dwunastu przystanków tematycznych23. 
Ścieżka przyrodnicza, składająca się z sześciu stacji, wytyczona jest również 

na terenie granicznych meandrów Odry. 
Przez powiat raciborski przebiegają dwa główne szlaki turystyczne: Szlak 

Husarii Polskiej (znakowany na czerwono) i Szlak Polskich Szkół Mniejszo-
ściowych (znakowany na żółto). 

Szlak Husarii Polskiej – przebiega z Będzina do Krzanowic. Posiada nr ewid. 
26-C i liczy 160 km długości, z czego 66 km wiedzie przez tereny ziemi raciborskiej. 

Szlak Polskich Szkół Mniejszościowych – przebiega z Chałupek do Biera-
wy. Posiada nr ewid. 1087-Y i liczy 81 km długości, z czego 64 km wiedzie 
przez obszar powiatu raciborskiego. 

Poza wymienionymi powyżej dwoma szlakami głównymi, wyróżniono jesz-
cze kilka tzw. szlaków dojściowych, łącznikowych. Zalicza się do nich: Szlak 
Okrężny Wokół Gliwic, Szlak Uroczyska Buk, Szlak Siedliski oraz Szlak Cy-
stersów24. 

Powiat raciborski oprócz ścieżek przyrodniczych i szlaków turystycznych 
dysponuje również trasami pieszymi i rowerowymi, których jest zdecydowana 

                                                 
23 Ścieżki ekologiczno-dydaktyczna i dendrologiczna. Folder wydany przez Miasto Racibórz i Sta-

tutowe Miasto Opawa, 2005. 
24 H. Stasiński, E. Wieczorek, Racibórz i okolica. Przewodnik, Katowice 1994, s. 124–129. 
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większość. Najbardziej znane są dwie trasy spacerowe, wyznaczone w Racibo-
rzu, które przebiegają przez najstarsze i najciekawsze zakątki miasta. Natomiast 
do najbardziej uczęszczanych tras rowerowych należy trasa, która przebiega 
przez Racibórz, Krzanowice i Pietraszyn25. 

Drugą trasą rowerową, również chętnie wybieraną przez turystów, jest trasa 
biegnąca przez Racibórz, Bojanów, Borucin, Krzanowice i Wojnowice. Łączna 
jej długość wynosi 33 km26. 

Na terenie powiatu raciborskiego znajdują się dwa najstarsze na Górnym 
Śląsku sanktuaria maryjne: kościół Matki Bożej z kopią częstochowskiego obra-
zu oraz Kaplica Maryjna w Rudach z wizerunkiem Matki Boskiej Pokornej. 
Sanktuaria te przyciągają rzesze wiernych z różnych zakątków Polski. Najwięcej 
pielgrzymów przybywa z terenów całego Śląska, Moraw i Małopolski. Ikony te, 
dzięki zachowanym przekazom, zasłynęły wieloma cudami. 

Drugim ośrodkiem kultu jest kościół p.w. św. Jana Chrzciciela na Ostrogu 
w Raciborzu. 

Na terenie powiatu raciborskiego oprócz turystyki pieszej, rowerowej i piel-
grzymkowej mogłaby rozwijać się turystyka kolejowa, wodna oraz agroturysty-
ka. Tym bardziej, że sprzyjają ku temu warunki. 

Powiat raciborski, to region bardzo ciekawy i niewątpliwie godny odwie-
dzenia. To tutaj krzyżowały się i nadal się krzyżują wpływy różnych kultur: 
niemieckiej, czeskiej, morawskiej, polskiej, śląskiej czy żydowskiej. Dzięki tym 
wielokulturowym wpływom ukształtowała się różnorodność i bogactwo dzie-
dzictwa historycznego, z jakim można się spotkać w tym regionie. Dlatego też 
rozwój turystyki na tym terenie może stać się kołem zamachowym dla rozwoju 
aktywności mieszkańców ziemi raciborskiej w dziedzinie gospodarki. Jednak, 
aby tak się stało istotna jest modernizacja i rozbudowa bazy turystyczno-rekre- 
acyjnej, która stanowi niejako motor rozwoju małej przedsiębiorczości, wzrostu 
dochodów ludności oraz służy poprawie kondycji ekonomicznej gmin i powiatu. 
Jej rozwój sprzyjałby poprawie ładu przestrzennego i ochronie środowiska. W zna- 
komity sposób przyczyniłoby się to do ukształtowania atrakcyjnego wizerunku 
powiatu. 

                                                 
25 Źródło: www.powiatraciborski.pl [stan z 11 lipca 2008]. 
26 „Nowiny Raciborskie” 2000, nr 33, s. 15. 
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Summary 

Tourism in Racibórz District in 1999–2007 

This article presents tourism development in Racibórz district in 1999–2007. 
It analyses the location of Racibórz district, shows six operation programmes of 
tourism development strategy and reviews accomodation, gastronomy and trans-
port. Most attention was paid, however, to the natural beauty and culture as well 
as tourist organisations and societies which played an important role in tourism 
promotion in the surveyed region. Furthermore, the most popular kinds of tour-
ism activity in Racibórz district and possibilities of the development of different 
kinds of tourism have been presented. 
Key words: tourism, tourist value, kinds of tourism. 
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