
Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                       

uczestnicy Konferencji Naukowej pt.:  ” Moda i styl aptek, użyteczność ich wyposażenia w pracy farmaceuty”,  

która odbędzie się w dniach 27-28.02.2015 r.                                                                                                                                                                                  

oraz uczestnicy Rekolekcji Wielkopostnych SFKP,  zaplanowanych w dniach:  28.02-1.03.2015 r.                                

w Ośrodku Diecezjalnym w Rudach. 

Pragniemy Państwu przybliżyć miejsce zaplanowanych przedsięwzięć .                                                                                         

Mamy nadzieję, że podane niżej informacje wzmocnią motywację wybrania się do Rud Raciborskich. 

RUDY   

Miejscowość na terenie Powiatu Raciborskiego (23km z Raciborza, 15 km z Rybnika, 25 km z Gliwic). 

Szereg atrakcji znajdą tu miłośnicy historii i przyrody. Przez Rudy i Racibórz szedł z odsieczą na 

Wiedeń król Jan III Sobieski. Przed rokiem obchodziliśmy 330 rocznicę Victorii Wiedeńskiej. 

Kościół                                                                                                                                                                                       

Największą z nich jest pocysterski XIII-wieczny kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny. W Kaplicy Maryjnej kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej 

Pokornej. Malowidło ma średniowieczną proweniencję. Stylistycznie nawiązuje ono do płótna                      

„Salus Populi Romani” z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Od wieków uznawane jest za 

cudowne. Kościół stanowi gliwickie Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. W czerwcu 

2000r. na obraz nałożono złote korony poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Zespół klasztorno-pałacowy                                                                                                                                          

Dawne XIII-wieczne opactwo cystersów, sekularyzowane w 1810r., przekazane następnie 

możnowładcom pruskim, którzy przyjęli tytuł książąt raciborskich. Gotycki klasztor z barokowym 

pałacem opackim został gruntowanie przebudowany na siedzibę możnowładczą, w której stale 

rezydowali książęta z rodu Hohenlohe-Schillingsfurst. Rudy stały się miejscem odwiedzanym przez 

europejskie elity, w tym cesarzy, którzy przyjeżdżali do tutejszych lasów na polowania. W 1945r. 

pałac w Rudach spłonął, w tym bogate wyposażenia. Od lat 90. XX w. jest sukcesywnie 

odbudowywany przez diecezję gliwicką, która uruchomiła tu ośrodek pielgrzymkowo-formacyjny. 

Warto zwiedzić dawny cysterski kapitularz, krużganki, wirydarz oraz pomieszczenia domu 

konwersów. W starych książęcych komnatach organizowane są czasowe wystawy. W podziemiach 

kompleksu organizowane są koncerty muzyczne. W obiekcie tym odbywają się zjazdy, konferencje, 

sympozja naukowe i spotkania. Można skorzystać z noclegu (1-3 osobowe pokoje) dla 60 osób oraz 

restauracji. Jest też sklepik z pamiątkami. Warty zwiedzenia jest ogród zielarski. 

Park przypałacowy                                                                                                                                                              

Założony został przez książąt raciborskich i „błyszczał” dawniej na Górnym Śląsku rozwiniętymi 

okazami drzew egzotycznych, walorami estetycznymi założenia, jesienną kolorystyką i malowniczymi 

grupami rododendronów. Przez założenia przepływa rzeka Ruda dając uroku temu miejscu. 

Znajdziemy tu około dwadzieścia egzemplarzy pojedynczych drzew stanowiących pomniki przyrody, 

siedemdziesiąt gatunków drzew i krzewów egzotycznych oraz 46 gatunków drzew i krzewów 

rodzimych. Około trzydzieści okazów liczy sobie ponad 150 lat. Założenie tworzą grupy drzew (tzw. 

skupiny), zespoły łąkowe i wnętrz parkowych (trawniki, kameralny ogród dendrologiczny, cienisty 

ogrodowy labirynt i labirynt leśny. Wokół zespołu klasztorno-pałacowego wije się pięć kilometrów 

tras spacerowych. W parku znajdują się dwa stawy. Szczególna atrakcją jest tzw. wyspa zapachów, 



czyli zespół azalii pontyjskich (zwane różanecznikami). Warto zwrócić uwagę na tzw. dęby papieskie, 

zasadzone z okazji pontyfikatów Jana Pawła II  i  Benedykta XVI. 

Lasy rudzkie                                                                                                                                                                                 

Tereny wokół Rud i Kuźni Raciborskiej są zalesione prawdopodobnie od początku holocenu (10250 lat 

temu). Obszar Polski zdominowały wtedy lasy brzozowo-sosnowe i świerk. Na Śląsku masowo 

pojawiła się leszczyna. Około 7 tys. lat temu na terenach tych zaczął gospodarować człowiek, o czym 

świadczą liczne znaleziska archeologiczne. Śląsk miał klimat przyjazny dla osadnictwa, prze co był 

zasiedlony już w okresie wczesnohistorycznym. Dopiero w XIII i XIV w., wraz falą osadników z 

Zachodu, rozpoczęło się wypalanie i karczowanie lasów pod pola uprawne. W okolicach Rud 

eksploatowano rudy darniowe. Miejscowa gospodarka jest ściśle powiązana z cystersami, którzy 

wybudowali tu swój klasztor. Zakonnicy prowadzili intensywną gospodarkę leśną; ścinali drzewa na 

opał i paliwo przemysłowe dla swoich hut. Spowodowało to duże przeobrażenia krajobrazu. Znikły 

całkowicie dęby i buki. Książę raciborski, który przejął dobra klasztorne, sadził masowo szybko 

rosnącą sosnę. Przebudowa monokultury sosnowej na las mieszany rozpoczęła się w II poł. XX w.,                            

a nabrała tempa po wielkim pożarze z 1992r.                                                                                                                                                          

Lasy rudzkie stanowią ważny element ekosystemu. Krzyżują się tu dwa szlaki ekologiczne, jeden 

wiodący przez Bramę Morawską (znajduje się między Sudetami i Karpatami. To tu do Polski wpływa 

Odra. Już w starożytności przebiegał tędy słynny szlak bursztynowy, którym kupcy rzymscy podążali 

nad Bałtyk) stanowiący korytarz dla wędrówki wielu gatunków fauny i flory, w tym największą                       

w Europie trasę przelotu ptactwa oraz drugi będący poprzez lasy rudzkie, kobiórskie i pszczyńskie 

połączeniem zlewni Odry i Wisły. Niski wododział umożliwia migrację roślin i zwierząt. Całość lasów 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie zaliczono do lasów ochronnych. W lasach tych bytuje 46 gatunków 

dziko żyjących ssaków spośród 90 występujących w Polsce, 6 chronionych gatunków gadów, 10 

gatunków płazów oraz około 250 gatunków ptaków. Przyrodnicy wyróżnili tu 40 typów zbiorowisk 

roślinnych. Rośnie w nich ponad 340 gatunków flory, w tym 46 objętych jest całkowitą ochroną.                                                                                                             

W kompleksach leśnych wokół Rud widać przekształcenia dokonane od XIII do XVIII wieku przez 

cystersów. Klasztor rudzki, ze względu na słabe gleby, zrezygnował z upraw na rzecz gospodarki 

leśnej, stawowej i przemysłowej. Wokół opactwa stworzono system dróg, promieniście biegnących 

od klasztoru do poszczególnych wiosek. Przy drogach bracia pobudowali leśniczówki i domki 

myśliwskie.                                                                                                                                                                      

Przez lasy rudzkie biegnie najnowocześniejsza ścieżka rowerowa w województwie śląskim. Łączna 

długość trasy wynosi 16 km. Tablice tematyczne nie tylko opisują historię ciekawych miejsc, ale             

i zawierają dane o okazach fauny i flory.                                                                                                                             

Warto także zwiedzić leśne uroczysko „Buk” w Rudach, o powierzchni 22 ha ze 150-letnim 

drzewostanem bukowo-jodłowym oraz stawami rybnymi. W czasie II wojny światowej był tu obóz dla 

jeńców alianckich, m.in. wziętych do niewoli podczas desantu na Krecie. Obecnie jest tu ośrodek 

wypoczynkowy z kąpieliskiem przez które przepływa strumyk. 

Kolejka wąskotorowa                                                                                                                                                           

Linia łącząca niegdyś Racibórz z Gliwicami i Bytomiem przebiegała przez Rudy. Liczy sobie ponad 100 

lat. Eksploatowana do lat 70. ubiegłego wieku. Stacja Rudy leży niedaleko cmentarnego kościółka 

p.w. Św. Magdaleny. Pozostały na miejscu tabor przywróciło dożycia Towarzystwo Miłośników 

Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Od 2001r. na trasie Rudy – Stanica - Stodoły kursują 

wycieczkowe składy, ciągnione m.in. przez jedyny w Polsce parowóz Pw.53.  Trasa wiedzie 

malowniczymi lasami rudzkimi. W lokomotywowni można oglądać zabytki XIX i XX wiecznej techniki, 



w tym parowozy, lokomotywy, wagony pasażerskie, towarowe, urządzenia infrastruktury kolejowej, 

wyposażenie warsztatów naprawczych. 

Ośrodek edukacyjny                                                                                                                                                   

Ciekawą ofertą edukacyjną dysponuje rudzka siedziba oddziału zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego. Mieści się ona w starym szpitaliku dra Juliusza Rogera, wielce zasłużonego 

dla poznania kultury ludowej mieszkańców Śląska, autora słynnego zbioru „Pieśni Ludu Polskiego w 

Górnym Szląsku z muzyką”. Przy szpitaliku można oglądać replikę średniowiecznej cysterskiej huty        

z piecem, w którym wytapiano rudy żelaza. W suterenie szpitalika urządzono wystawę obrazującą 

gospodarkę klasztoru cystersów, ekspozycje poświęcone prehistorii tych ziem oraz tutejszej faunie               

i florze. 

Jesteśmy przekonani, że nasz pobyt w Rudach w porze zimowej, w scenerii wspaniałych lasów da 

nam niezapomniane przeżycia i stanie się przyczynkiem dla wielu miłych wspomnień. 

W centrum Rud warto zjeść obiad w Restauracji „Pod Kasztanami”, gdzie podają m.in. świetne dania   

z dziczyzny. Wyroby z dziczyzny można zakupić w sąsiadującym sklepie spożywczym. 

Serdecznie zapraszamy do Rud Raciborskich ! 

Opracowano na podstawie książki: „Weekend w Bramie Morawskiej – niepowtarzalne atrakcje turystyczne Ziemi 

Raciborskiej i Opawskiej”. Wyd. w 2003r przez Wydawnictwo i Agencję Informacyjną „WAW” Grzegorz Wawoczny.                              

e-mail: ziemia.raciborska@wp.pl 




