
Lato w Regionach - propozycje wycieczek 
Subregion Zachodni (odc. 4) 

Przed  nami  kolejny,  już  czwarty  odcinek  serii  Lato  w  regionach.  Tym  razem 

przenosimy  się  na  zachód  województwa.  Jakie  atrakcje  kryją  się  pod  tajemniczą  nazwą 

Subregion  Zachodni?  Z  Kasią  i  Maciejem  z  bloga  Ruszaj  w  Drogę  pokazujemy  Wam 

najciekawsze miejsca w naszym regionie. Oglądajcie TVP3 Katowice w piątek (02.09.2016) o 

18:00 lub w sobotę (03.09.2016) o 11.15 TVP3 Regionalna (pasmo ogólnopolskie).  Już dziś 

mamy dla Was zwiastun trzeciego odcinka z Subregionu Zachodniego. Zobaczcie! 

Racibórz - Wojnowice - Bieńkowice - Tworków - Krzyżanowice

 Trasę jednodniowej, acz intensywnej, wycieczki rozpoczynamy w punkcie informacji turystycznej 
na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Tam można wypożyczyć audioprzewodniki  , d  zięki którym 
poznamy historię miasta i jego zabytki. Po kolei oglądamy zamkową kaplicę, możemy przejść do 
Browaru  Zamkowego     (trzeba  się  umawiać),  potem  na  starówkę     i  do  położonych  przy  niej 
muzeów,  m.  in.  do  tego  o  najbardziej  intrygującej  nazwie,  czyli  Muzeum  Technik 
Dentystycznych… Raciborską ciekawostką jest  Śląskie Obserwatorium Geofizyczne, w którym 
nie tylko dzieci mają okazję poznać mechanizmy związane z ruchami sejsmicznymi. Jadąc dalej 
trafimy do Wojnowic,  w których znajduje się   Pałac  ,  a  w nim kolejna ciekawostka  – Muzeum 
Horroru. To nie koniec wrażeń, które oferuje ziemia raciborska. W kolejnej wsi – Bieńkowicach, 
można odwiedzić kuźnię z tradycjami  .   Przodkowie dzisiejszego kowala – Jana Sochy prowadzili 
kuźnię  już  od  1702 r.  Ich  potomek dziś  tajnikami  zawodu dzieli  się  z  odwiedzającymi  zakład 
turystami. Kolejną atrakcją są nieco zaniedbane, ale powoli odzyskujące dawny blask ruiny Zamku 
w Tworkowie. To jedne z bardziej malowniczych ruin w okolicy, przy których nie rzadko pojawia 
się para młoda na ślubną sesję fotograficzną. W miejscowości jest też Kościół św. Piotra i Pawła  ,   
który warto zobaczyć ze względu na piękne wyposażenie, np. późnobarokowe ołtarze, czy cenne 
trumy – dzieła sztuki barokowej. Ostatnim punktem wycieczki Pałac w Krzyżanowicach, miejsce 
gdzie  przebywali  i  tworzyli  wybitni  kompozytorzy  i  pianiści  Franciszek  Liszt  i  Ludwik  van 
Beethoven.

Rybnik - Rybnik-Niewiadom - Radlin - Wodzisław Śląski

Wycieczkę rozpoczynamy na Rynku w Rybniku, skąd możemy pojechać do jednej z granicznych 
dzielnic miasta czyli Niewiadomia. Tam znajduje się rybnicki obiekt Szlaku Zabytków Techniki  ,   
czyli  Kopalnia Ignacy, zwana również Hoym Grubą. W byłych kopalnianych budynkach można 
zobaczyć  maszyny  parowe  i  wystawy  czasowe.  Tuz  przy  kopalni  jest  wieża  ciśnień,  którą 
przerobiono na wieżę widokową. Warto się na nią wdrapać,  by zobaczyć panoramę okolicy.  W 
pogodne dni jak na dłoni widać Beskidy, można zobaczyć również nieco niższą, charakterystyczną 
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dla  Górnego  Śląska,  „górę”.  To  Szarlota w  Rydułtowach,  czyli  jedna  z  najwyższych  hałd  w 
Europie, ma  aż  134  metry  wysokości,  a  szczyt  znajduje  się  ok.  407  m  n.p.m.  wysokości.
Kolejnym punktem wycieczki  jest  Radlin,  w którym najpierw możemy odpocząć  przy  tężni,  a 
potem przejść się rozpoczynającym się za nią Szlakiem Emmy i Marcela. Jego trasa biegnie m. in. 
przez  charakterystyczne  dla  Górnego  Śląska  zabudowania,  czyli  familoki.
Dalej jedziemy w stronę Wodzisławia Śląskiego. Po spacerze po centrum miasta udajemy się do 
Parku Trzy Wzgórza, w którym można zaznać nieco sportowych atrakcji. Znajdują się tutaj m.in. 
linarium, tory dla modeli zdalnie sterowanych, labirynty, tory do gry w kapsle, czy park linowy. 
Polecamy również spróbowanie prawdziwej kuchni śląskiej w Restauracji Rączka gotuje. W tym 
lokalu Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki zjecie nie tylko wołową roladę, ale i królika, ozorki czy 
pyszną kopę na deser.

Rudy - dziedzictwo Cystersów i Książąt Raciborskich 

Rudy to malutka miejscowość, w której z powodzeniem możemy spędzić cały dzień. Co ważne, 
spędzić  go  bardzo różnorodnie,  bo  wśród tutejszych atrakcji  są  zabytki  sakralne,  industrialne  i 
przyrodnicze,  a  i  amatorzy  turystyki  aktywnej,  czy  kulturowej  będą  mieli  co  robić.  
Wycieczkę  zaczynamy  przy  punkcie  informacji  turystycznej,  który  znajduje  się  przy  dużym  i 
bezpłatnym  parkingu.  Widać  z  niego  cysterskie  opactwo i  najpierw  tam się  udamy.  Historia 
opactwa sięga XIII w., warto się z nią zapoznać wędrując alejkami parku otaczającego piękniejący z 
roku  na  rok,  stopniowo  odnawiany  klasztor.  Opactwo  jest  jednym  z  najcenniejszych 
architektonicznych  zabytków  Górnego  Śląska.Trzeba  też  wejść  to  przyległego  do  budynku 
klasztoru kościoła Wniebowzięcia NMP. To lokalne sanktuarium, w którym warto zobaczyć piękne 
malowidła i relikwie św. Walentego. Tutaj w kruchcie znajduje się krypta książąt raciborskich z 
żeliwnym sarkofagiem księcia Wiktora i jego żony.  Tuż za kościołem rozciąga się Park Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Warto przespacerować się ścieżkami poprowadzonymi 
wśród starych, często nawet kilkusetletnich drzew i zaznać chwili ciszy i spokoju. Spokój odnaleźć 
można  również  w  okolicznych  lasach,  należących  do  Nadleśnictwa  Rudy  Raciborskie.
Po spacerze w parku można pojechać do położonej niedaleko Stacji Kolejki Wąskotorowej (Szlak 
Zabytków  Techniki Województwa  Śląskiego).  Można  tam  przejechać  się  wąskotorówką  lub 
drezyną, zobaczyć stare wagony i lokomotywy i wypić kawę w kawiarence Peron 2. Tuż przy stacji 
znajduje się  Zaczarowana Chata, w której poznamy dawne zwyczaje i wierzenia staropolskie, a 
także kulturę i tradycje Indian Ameryki Północnej. By mieć pewność, że ją zwiedzicie, polecamy 
kontakt  telefoniczny  przed  przyjazdem. 
Rudy są też świetnym punktem wyjścia turystyki rowerowej. Można stamtąd jechać np. na obiad do 
przepięknie  położonego  hotelu  Spa  Laskowo,  którego  restauracja  znajduje  się  na  Szlaku 
Kulinarnym Śląskie Smaki.

Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Żory
Naszą  wycieczkę  zaczniemy  od  miejscowości  Czerwionka-Leszczyny.  Historia  tego  miasta 
związana jest ściśle z górnictwem, a dokładnie założoną w 1853 r.  kopalnią weglą kamiennego 
Dubensko. Warto tutaj zobaczyć Kompleks Izby Tradycji KWK „Dębieńsko”, w którym znajdują 
się najcenniejsze pamiątki po kopalni, w tym wszystkie sztandary, salki techniki górniczej. W Izbie 
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znajduje się także odtworzone wyrobisko górnicze wraz z całym wyposażeniem. Niedaleko Izby 
znajdują się zabudowania patronackiego osiedla robotniczego. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od 
osiedla Centrum Informacji Turystycznej, które znajduje się w jednym z familoków. W Centrum 
znajduje  się  Izba  Tradycji  z  idealnie  odwzorowanym,  tradycyjnym  śląskim  mieszkaniem 
robotniczym.

W dalszej części wycieczki wyruszymy do Żor, jednak po drodze warto choć na chwilę zatrzymać 
się  w  miejscowości  Bełk,  w  której  znajduje  się  XVIII  w. drewniany kościół  pw.  św.  Marii 
Magdaleny. Przy ogrodzeniu kościoła warto zwrócić uwagę na tzw. kuny które w dawnych czasach 
służyły do przykuwania złoczyńców. Dalej na naszej trasie, w Palowicach, znajduje się d  rewniany   
Kościół Trójcy Przenajświętszej. Obydwa obiekty sakralne znajdują się na Szlaku Architektury 
Drewnianej Województwa  Śląskiego. Będąc  już  w  Żorach  nie  można  przegapić  największej 
atrakcji  miasta  tj.  Miasteczka  Westernowego  TwinPigs,  jest  to  utrzymany  w  klimacie  XIX-
wiecznego Dzikiego Zachodu park rozrywki. Znajdują się m.in. karuzele, indiańska wioska, pokazy 
kowbojskie, Tajemnicze Podziemie, strzelnica, strzelanie z łuku, kino 5D, wulkan wspinaczkowy i 
wiele,  wiele  innych  atrakcji. Kolejną  atrakcją  Żor  jest  Muzeum  Ognia,  które  nawiązuje 
bezpośrednio do historii miasta. Dzięki interaktywnym instalacjom, poprzez naukę poprzez zabawę 
zwiedzający zapoznają się  są  z  dziejami  miasta  Żory oraz wiedzą na temat  ognia i  energii  od 
czasów prehistorii do współczesności. Całość wystawy łączy postać Żorka, maskotki dobrze już 
znanej  mieszkańcom  Żor. Dzień  warto  zakończyć  na  żorskiej  starówce,  np.  poszukując  małej 
figurki Żorka.

Jastrzębie Zdrój - Łaziska - Gorzyce - Chałupki
Wycieczkę rozpoczynamy w Jastrzębiu-Zdroju,  mieście,  które mogliście  już zobaczyć w 

trzecim  odcinku  naszej  serii  Lato  w  regionach.  Jastrzębie  niegdyś  było  miastem  o  statusie 
uzdrowiska,  dziś  jego ówczesny czar  możemy odnaleźć  w  Dawnej  Dzielnicy  Zdrojowej.  Jej 
centrum stanowi  pięknie  utrzymany  Park  Zdrojowy,  na  terenie  którego  znajduje  się  muzeum 
zwane  Galerią Historii Miasta. Zobaczyć w niej można m. in. mieszkanie z lat 70’ XX w. oraz 
wystawy czasowe.  Ciekawostką  jest  Inhalatorium,  czyli  niedawno udostępniona,  już  kolejna  w 
regionie,  tężnia.  
Z  Jastrzębia-Zdroju  można  pojechać  do  niedalekich  Łazisk,  w  których  znajduje  się  drewniany 
Kościół  Wszystkich  Świętych,  którego  historia  sięga  XVI  w.  To  jeden  z  obiektów  Szlaku 
Architektury Drewnianej. Kolejnym ciekawym pomysłem na spędzenie reszty dnia jest questing o 
legendarnej  Czaczy  w  Czyżowicach  .   Co  to  jest  questing?  to  odkrywanie  miejsc  poprzez 
przemierzanie nieoznakowanych szlaków, rozwiązywanie zagadek, które prowadzą nas do ukrytego 
skarbu. Dzień można zakończyć w niesamowitym otoczeniu przyrody w Chałupkach, w których 
można oglądać nieuregulowaną meandrującą rzekę Odrę. Znajdują się tutaj cenne przyrodniczo 
lasy i łąki nadrzeczne, które dają schronienie różnym gatunkom ptaków. Znajduję się tutaj ścieżka 
przyrodnicza  ale  warto  zobaczyć rzekę  z  perspektywy kajaku czy pontonu.  W tym miasteczku 
warto też zobaczyć barokowy pałac, który znajduje się kilkaset metrów od granicy z Czechami.

* * *

Jeśli  chcesz  ułożyć  swoją  własną  wycieczkę  skorzystaj  z  planera  podróży  (zielony 
plecaczek). Aby to zrobić wystarczy, przeglądany w danym momencie obiekt dodać do "Planera 
podróży" (przycisk pod opisem obiektu). Po wybraniu pierwszej atrakcji, w kolumnie obok ("W 
pobliżu") znajdziesz podpowiedzi jakie inne interesujące obiekty znajdują się w jego najbliższej 
odległości. Tak skomponowaną wycieczkę możesz następnie wydrukować i zabrać ze sobą jako 
Twój indywidualny przewodnik. Zanim zobaczysz wszystko na własne oczy, możesz zerknąć na 
wirtualne wycieczki  .  
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