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Zamek Piastowski w Raciborzu – charakterystyka jednostki 

Zamek Piastowski usytuowany jest przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu. Nieruchomość 
zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 
1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano  
w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Zamku 
Piastowskiego w Raciborzu.  

Zamek posiada trzy niezależne wejścia: Pierwsze - wejście główne od ulicy Zamkowej (brama 
drewniana), Drugie - od strony południowo-wschodniej, tj. od strony Parku Zamkowego - 
brama wjazdowa dla samochodów (brama metalowa) oraz trzecie - od strony placu 
gospodarczego - wejście od ulicy Zamkowej (drzwi drewniane). Cały teren Zamku 
Piastowskiego jest ogrodzony. Na dziedzińcu jest zamontowany monitoring, który przez 24 h 
rejestruje obraz. Wewnątrz budynków brak zamontowanego monitoringu. W budynku 
słodowni, w przyziemiu ulokowane są toalety publiczne dla turystów odwiedzających zamek 
oraz uczestników imprez plenerowych, które odbywają się na dziedzińcu. Na terenie całego 
obiektu (wewnątrz budynków) są systemy alarmowe. Każdy z pracowników posiada 
odpowiedni kod w celu rozbrojenia alarmu.  

W skład kompleksu zamkowego wchodzą: budynek bramny (urządzone zostały tu zamkowe 
biura oraz Punkt Informacji Turystycznej, który jest czynny przez sześć dni w tygodniu,                    
kaplica zamkowa, dom książęcy (miejsce, w którym są wystawy stałe i czasowe oraz sala 
konferencyjna służąca do organizacji wydarzeń kulturalnych), w północnej pierzei warzelnia 
browaru, w zachodniej słodownia. W południowo-zachodnim narożu zachowały się także 
fragmenty murów obronnych. W skrzydle północnym i zachodnim znajduje się browar 
zamkowy, który obecnie browar leży w rękach prywatnych. 

Raciborski zamek i kaplicę można zwiedzać. Odbywa się tu także szereg imprez, m. in. „Jarmark 
Kwiatów”, Festiwal „Śląskie Smaki”, „Święto Szlaku Zabytków Techniki – Industriada”, „Śląski 
Jarmark Bożonarodzeniowy” czy „Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Śląsk - Kraina Wielu 
Kultur” oraz „Mażoretkowy Zawrót Głowy”. Dawna siedziba Piastów to obecnie jedna                               
z największych atrakcji turystycznych Powiatu Raciborskiego, do którego, w sposób 
szczególny, do zamkowej kaplicy od niepamiętnych czasów ściągają turyści z kraju, jak                                       
i z zagranicy. Zamek Piastowski zakłada sobie za cel stopniowe umacnianie prestiżowej pozycji 
instytucji, jako centrum multimedialne regionu. Działalność jest nastawiona na działania 
lokalne i ponadregionalne, budujące wizerunek i pozycję powiatu oraz zachęca do współpracy 
i kontaktów nowych odbiorców oraz beneficjentów. Cele organizowanej działalności                                     
są bezpośrednio związane z założeniami statutowymi, ukierunkowanymi na integrację tradycji 
z nowoczesnością a podstawowe obszary działalności to: turystyka, dziedzictwo kulturowe, 
przedsiębiorczość branżowa, promocja Ziemi Raciborskiej i działalność kulturalna.  

 

Obiekty Zamku Piastowskiego (powierzchnie): 

1) Budynek Bramny „F”: 

- Powierzchnia zabudowy: 297,42 m2 

- Powierzchnia użytkowa: 284,36 m2 

- Kubatura budynku: 4 130,00 m3 
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2) Budynek Mieszkalny „D”: 

- Powierzchnia zabudowy: 783,38 m2 

- Powierzchnia użytkowa: 2 199,80 m2 

- Kubatura budynku: 12 713,30 m3 

3) Budynek Słodowni „B”: 

- Powierzchnia zabudowy: 525,70 m2 

- Powierzchnia użytkowa: 1 800,00 m2 

- Kubatura budynku: 9 160,50 m3 

4) Dziedziniec Zamkowy: 

- Powierzchnia działki: 12 787 m2 

- Powierzchnia zabudowy budynkami: 1 515,07 m2 

- Powierzchnia do zagospodarowania objęta projektem: 3 600 m2 
 
Wkrótce ruszy długo oczekiwana i zapowiadana adaptacja budynku słodowni i modernizacja 
domu książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku 
Piastowskim w Raciborzu.  
Wniosek Powiatu Raciborskiego o dofinansowanie tego zadania w ramach I edycji Rządowego 
Funduszu „Polski Ład” został rozpatrzony pozytywnie i tym samym aż 17,82 mln zł przełoży się 
na nowoczesne wystawy muzealne oraz sale warsztatowe z zapleczem gastronomicznym, 
zaprojektowane z myślą o dodatkowej atrakcji turystycznej powiatu i o uzupełnieniu oferty 
Zamku Piastowskiego, którego ożywienie i promocję samorząd powiatowy wyznaczył jako 
jeden z priorytetów obecnej kadencji. 
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