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W 1618 r. w 
dawnym, nie-
i s t n i e j ą c y m 
już drewnia-

no - murowanym kościele 
w Racławiczkach, zawisł 
ponad 210 - kilogramowy 
dzwon. Dzwon, który w 
tym roku obchodzi swoje 
czterechsetne urodziny i 
jest najstarszym tego typu 
zabytkiem na terenie para-
� i. Rocznica ta jest okazją 
do przybliżenia zarówno 
jego historii, jak i historii 
pozostałych dzwonów, ja-
kie wiszą obecnie na wieży 
racławickiego kościoła. 

Dzwon, o którym tutaj 
mowa odlano w okresie, kiedy 
para� a była wspólnotą prote-
stancką. Znajduje się na nim 
inskrypcja o treści: SI - DEVS - 
PRONOBIS - QVIS - CONTRA 
- NOS - IOHANNES - TRA-
GVS - N.S. - PASTOR - ADAM 
- SCHRAVB. Pierwszy człon 
napisu należy tłumaczyć, 
jako: „Jeżeli Bóg z nami, któż 
przeciwko nam”. Widoczny w 
napisie skrót „N.S” oznacza 
łaciński zwrot: Nomen Sacer-
dotis – tj. nazwisko pastora, 
którym w tamtym czasie był 
Adam Schraub.

Nieco problemów przy-
sparza imię i nazwisko Johan-
nesa Tragusa, które również 
widnieje na inskrypcji. Wy-
dany w 2005 r. przewodnik 
para� alny czy też wzmianki 
o historii para� i na stronie 
internetowej podają, iż był 
on ludwisarzem, który odlał 
dzwon, a jego nazwisko pisze 
się tam jako Traktus. Ponad-
to te same źródła podają, iż 
niejaki Johannes Freigus był 
pastorem para� i do 1618 r., a 
jego następcą (od roku 1618) 
został wspominany już wcze-
śniej Adam Schraub. W 1962 
r. ówczesny kościelny Jan 
Chowaniec dokonał kaligra-
� cznego spisania starych za-
pisów kronikarskich, na pod-

stawie których opracowano 
4-stronicowy maszynopis pt. 
„Z historii naszej para� i”. W 
opracowaniu tym podaje się, 
że jedną z osób wzmiankowa-
nych na najstarszym dzwonie 
jest Johannes Trakus.

Jak więc widać w przypad-
ku pierwszego nazwiska, w 
zależności od źródła, różnie 
się je pisze. W trakcie prze-
prowadzonej przeze mnie w 
maju 2016 r. fotogra� cznej 
dokumentacji dzwonów, uda-
ło mi się ustalić, iż widniejące 
na dzwonie nazwisko zapi-
sano, jako TRAGVS (użyta w 
inskrypcji litera „V” zalicza się 
do starej pisowni łacińskiej 
i w tym przypadku chodzi 
tutaj o współczesną literę „U” 
– podobnie jak w nazwisku 
Schraub).

Nie wiadomo, skąd we 
współczesnych zapisach wzię-
ło się w ogóle nazwisko Fre-
igus, gdyż kronika para� alna 
ani inne dostępne i znane mi 
na dzień dzisiejszy źródła nie 
wspominają o takiej osobie. 
Nie da się również ukryć, że 
nazwisko Freigus brzmi po-
dobnie do Tragus, co może 
sugerować, iż ktoś popełnił 
po prostu błąd w przekazywa-
niu informacji, transkrypcji 
starego niemieckiego pisma 
lub podczas odczytywania 
inskrypcji z dzwonu.

Nie wiadomo również 
do końca, kim była osoba, 
której pisownia nazwiska zo-
stała tak przekształcona. Nie 
znaleziono potwierdzenia, 
jakoby był to ludwisarz ani 
tym bardziej, iż miałby to być 
racławicki pastor – poprzed-
nik pastora Adama Schrauba. 
Również autor założonej w 
1849 r. kroniki para� alnej, 
ks. Matthaues Patrzek, nie 
przybliża tego tematu. 

Z drugiej zaś strony nie 
można wykluczyć, iż Johan-
nes Tragus faktycznie był 
ludwisarzem, który odlał 
dzwon. Nie zawsze prakty-
kowano umieszczanie na 
płaszczu dzwonu skrótu: 
„Odlany w” („Gegossen in”) 
albo „Odlano mnie w” („Goss 
mich in”) – jak ma to np. miej-
sce w przypadku dzwonka ze 
Smolarni. Skrót, który pre-

cyzowałby pewne informacje 
o najstarszym racławickim 
dzwonie.

Dalsza historia 
dzwonów

W 1802 r. rozpoczęto, 
trwającą 4 lata budowę 
współczesnej świątyni. Nie 
wiadomo dokładnie, gdzie po 
jej ukończeniu znajdował się 
dzwon, gdyż nowy kościół nie 
został od razu rozbudowany 
o wieżę, którą wybudowano 
dopiero w roku 1852, jako 

obiekt wolnostojący. Możliwe 
zatem, iż dzwon znajdował się 
gdzieś we wnętrzu kościoła, 
na jakiejś specjalnie przygoto-
wanej do tego konstrukcji.

Co ciekawe, w roku 1848 – 
kiedy racławicki kościół nadal 
nie posiadał wieży – odlano 
drugi dzwon. Poza informacją 
o tym, iż odlał go ludwisarz 
Liebold z Pawłowiczek (miej-
scowość pomiędzy Głubczyca-
mi a Kędzierzynem-Koźlem), 
brak jest szczegółów na jego 
temat. Na początku drugiej 
dekady XX w. rozpoczęły się 
prace budowlane związane z 
połączeniem wieży z kościo-
łem. Zakończyły się one w 
1913 r. i wtedy to wieża i ko-
ściół przyjęły obecny wygląd 
i kształt. W tym samym roku 
na wieży zawisł trzeci dzwon, 
o którym – podobnie jak o tym 
z 1848 r., poza informacją, iż 
odlano go we Wrocławiu – nie 
ma dodatkowych informacji.

Okres wojen 
światowych

Radość para� an z posia-
dania nowego dzwonu nie 
trwała jednak długo. Bowiem 
już w 1917 r., podczas I wojny 
światowej, został on skon� -
skowany na przetop do celów 
zbrojeniowych, razem z dzwo-
nem z roku 1848 r. Jedynie 
ten z 1618 r. ze względu na 
swoją historyczną i artystycz-

ną wartość przetrwał i pozo-
stał w para� i. Niedługo po 
zakończeniu wojny, w 1925 
r., za kwotę 600 marek odlano 
dwa nowe dzwony, które za-
wisły na wieży w miejscu tych 
zabranych na przetop.

Ważyły one 110 kg 
(większy o średnicy płaszcza 
58 cm) i 75 kg (mniejszy o 
średnicy 47 cm) i swoim to-
nem odpowiadały dźwiękowi 
swoich poprzedników. Więk-
szy dzwon posiadał napis o 

treści: PER MAGDALENAE 
LACRIMAS JESU PROCATA 
DILUAS, a mniejszy: NOS 
CUM PROLE PIA BENEDI-
CAT VIRGO MARIA. Obydwa 
z nich odlała � rma Heintrich 
und Reimelt z Wrocławia. 
Miejscowa społeczność nie 
zdążyła na dobre zapomnieć 
o I-wojennej zawierusze, a już 
w 1939 r. wybuchła kolejna 
wojna światowa. Wtedy to 
ponownie ucierpiały na tym 
kościelne dzwony. 

Według zarządzenia, 
jakie ukazało się w listo-
padzie 1941 r., w każdym 

kościele mógł zostać jedynie 
jeden, najlżejszy dzwon (w 
dokumentach opisuje się go 
mianem „Läuteglocke”), zaś 
wszystkie pozostałe musiały 
zostać oddane na przetop do 
celów zbrojeniowych. W ta-
kim wypadku z Racławiczek 
miałby zostać zabrany dzwon 
o wadze 110 kg z 1925 r. i ten 
najcenniejszy, pochodzący 
z roku 1618. Jednak już w 
styczniu 1942 r. miejscowy 
proboszcz wystosował pismo 
do starosty prudnickiego, w 
którym wnioskował, aby naj-
starszy dzwon – tak jak miało 
to miejsce podczas I wojny 
światowej – tak i teraz został 
uznany za „Läuteglocke” i ze 
względu na swój wiek pozo-
stał w para� i. 

Prośba ta została rozpa-
trzona pozytywnie i jeszcze 
w marcu prudnicki starostwa, 
za zgodą proboszcza Rzode-
tzko z Łącznika, zarządził, iż 
najstarszy dzwon z Racławi-
czek zostanie przeniesiony 
do sąsiedniej para� i. Z racji 
tego, iż był jeszcze lżejszy od 
najlżejszego ówcześnie łącz-
nickiego dzwonu, mógł po-
zostać w tamtejszej para� i. Z 
Łącznika zaś na przetop skon-
� skowano dzwony z 1930 r. 
Dzięki temu po raz drugi w 
swojej historii pochodzący 
z XVII w. zabytek ocalał. Na 

przetop zabrano zaś 110-kilo-
gramowy dzwon z 1925 r., a w 
para� i pozostał lżejszy z tego 
samego roku, który przez ko-
lejne lata samotnie wisiał we 
wnętrzu kościelnej wieży. 

Stan ten uległ zmianie 
13.12.1952 r., kiedy to w 
godzinach popołudniowych 
do Racławiczek wrócił stary 
dzwon, który z Łącznika trzeba 
było wykupić. Ponadto w tym 
samym roku odlano nowy, 
który zawisł w miejscu tego 
większego, zabranego na prze-
top. Waży on 104 kg i posiada 
inskrypcje o treści: „E. K.” (tzn. 

Emil Kozłowki z Wrocławia, 
który dostarczył dzwon), „NOS 
CUM PROLE PIA BENEDI-
CAT VIRGO MARIA” (Ku czci 
Najświętszej Marii Panny z 
Fatimy) oraz informację o roku 
odlania: „A.D. 1952”.

Przywiezione do Racławi-
czek dzwony, od wewnątrz za 
pomocą lin zostały wciągnię-
te na wieżę i zamontowane. 
Pracami kierował monter 
Bolesław Szendzielarz z Gli-
wic. Jeszcze tego samego dnia 
o godzinie 21.30 wykonano 
próbę dzwonienia wszystkimi 
trzema dzwonami, a następ-
nego dnia w trzecią niedzielę 
adwentu wszystkie z nich po 
raz pierwszy uroczyście za-
brzmiały. 

Tak na podstawie znanych 
i dostępnych obecnie mate-
riałów przedstawia się histo-
ria racławickich dzwonów 
kościelnych na przestrzeni 
ostatnich czterech wieków. 
Dzwonów, które zawieszone 
gdzieś we wnętrzu wieży, są 
niedostępne dla większości 
mieszkańców, a przez to – 
poza chwilami, w których 
oznajmiają nam godzinę i 
porę dnia – prawie niezau-
ważalne. Mimo, iż stanowią 
część historii para� i i Naszej 
przeszłości.

nad. Robert Hellfeier

Dzwony racławickiego kościoła

Wieża racławickiego kościoła od strony południowej.

Rok na najstarszym dzwonie.

Dzwon z 1952 r.

Dzwon z 1925 r.


