
O tym, jak wiatrak „przewędrował” 16 kilometrów

Robert HELLFEIER, Stanisław STADNICKI

Co poza nazwą może łączyć Racławice Śląskie (niem. Deutsch Rasselwitz) oraz Racławiczki  
(niem. Polnisch Rasselwitz, w latach 1939-1945 Roßtal)? Autorzy niniejszego artykułu dotarli  
do historii pewnego młynarza, za sprawą którego drewniany i okazały obiekt zmienił swoje 
położenie i z Racławic „niemieckich” trafił do Racławic „polskich” dziś w powiecie krapkowickim.

HISTORIA: TO SIĘ WYDARZYŁO NAPRAWDĘ

Historyk Dragomir Rudy napisze, 
jak rozpoznawać niemieckie 
nieśmiertelniki na podstawie 
najnowszych znalezisk  
z okolic Głogówka

O czywiście Racławice nie-
mieckie i polskie, to trochę 
umowna nazwa, a między 
tymi miejscowościami hi-

storia zatacza ciekawy krąg. Otóż przed 
II wojną światową w Deutsch Rasselwitz 
mieszkała wyłącznie ludność mówiąca 
tylko językiem niemieckich. Inaczej było 
w innych miejscowościach dzisiejszej 
gminy Głogówek, gdzie ludność w 
domu posługiwała się gwarą śląską. W 
swojej niemieckojęzycznej książce doty-
czącej Racławic Śląskich Johannes Pre-
isner tak pisał: „Pomiędzy Racławicami 
Śląskimi a Dzierżysławicami przebiegała 
(…) granica językowa, która dzieliła po-
wiat prudnicki na dwie części: zachod-
nią – niemieckojęzyczną i wschodnią 
– polskojęzyczną”. Dziś Racławice 
Śląskie zamieszkuje ludność, która jest 
potomkami przesiedleńców z Kresów 
Wschodnich. Przy wjeździe do tej wsi (w 
przeciwieństwie do innych miejscowości 
gminy) nie znajdziemy tablicy z nazwą 
miejscowości w języku niemieckim. Z 
kolei inne wsie okolic Głogówka uważa-
ne są za enklawy autochtoniczne, gdzie 
znaczny odsetek mieszkańców deklaruje 
narodowość niemiecką lub śląską (we-
dług spisu powszechnego).
 W Racławiczkach (położonych w 
linii prostej około 16 km na północ od 
Racławic Śląskich) przed II wojną świa-

tową również mieszkała ludność auto-
chtoniczna, której jednak potomkowie 
w znacznej części mieszkają tu obecnie. 
Należy również nadmienić, iż Racławicz-
ki do końca 1955 r. wchodziły w skład 
powiatu prudnickiego, a od 1 stycznia 
1956 r. stały się częścią nowo powstałego 
powiatu krapkowickiego.
 Co do rozróżnienia nazw tych 
dwóch miejscowości, jak twierdzi 
Roman Sękowski (historyk, dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Opolu w latach 1978-1981) określenie 
„Polski” i „Niemiecki” nie odnosi się do 
zamieszkałej tutaj ludności, a dotyczy 
polskiego i niemieckiego prawa. W 
praktyce miejscowość o nazwie „Polski” 
była starsza i jej początki sięgają wczes-
nego średniowiecza. Niemieckie – były 
zakładane w okresie kolonizacji w XII-
-XIV w. To zróżnicowanie odbijało się 
wtórnie na składzie etnicznym ludności. 
Ponadto – jak tłumaczy dalej R. Sękowski 
– nazwy miejscowości nie pochodzą od 
nazwisk rycerzy, a odwrotnie. To nazwi-
ska pochodzą od nazwy posiadanych 
majątków (von – z). Niektóre nazwy 
miejscowości kolonizowane na prawie 
niemieckim miały nazwy od imion 
rycerzy, ale nie nazwisk. Jeśli chodzi o 
Racławice, to rzeczywiście nazwa mogła 
pochodzić od imienia słowiańskiego 
Racława (czeskiego lub polskiego). 

Początki młynarstwa  
w Racławicach Śląskich

 W XIII w. Racławice Śląskie były lo-
kowane na prawie niemieckim, a co za 
tym idzie musiały posiadać sołtysa. To 
on miał prawo wznoszenia i zarządza-
nia we wsi młynem. Nie wiadomo, czy 
w owym czasie, w osadzie  tej wybudo-
wano ówcześnie jakikolwiek młyn.
 Następne wzmianki dotyczące 
racławickiego młynarstwa pochodzą 
z XV w., kiedy to okoliczne tereny naje-
chali czescy husyci, za sprawą których 
wiele okolicznych osad opustoszało. 
Racławice ów kryzys przetrwały i jak 
podaje urbarz z tamtego okresu we 
wsi mieszkało „64 chłopów, 8 ogrodni-
ków i 2 młynarzy”. Wiemy więc, że we 
wsi istniały dwa duże młyny nazywa-
ne „młynem górnym” (górny bieg rze-
ki Osobłogi – dzisiejsze zabudowania 
RSP Racławice Śląskie) oraz „młynem 
dolnym” (dolny bieg rzeki – dawniej-
sza posiadłość Cyrusa).
 W 1571 r. Hans von Oppersdorff pole-
cił, aby dla zarządzanych przez siebie wsi 
spisać nowe urbarze. Podają one, że we 
wsi Racławice mieszkało: 65 chłopów, 
29 ogrodników, z czego 11 z nich było 
rzemieślnikami, a jeden kowalem z pra-
wem dziedziczenia. Urbarz potwierdza, 
że w Racławicach działały dwa wspo-

minane już młyny. Miejscowość liczyła 
około 480 mieszkańców. Młynarze mieli 
swoje zobowiązania: oddawali część 
mąki do głogóweckiego zamku. Mieli 
też przekazać dla pana dwie utuczone 
świnie, zawsze do końca „ostatków”.
 Kolejny urbarz z końca XVI w. 
potwierdza rozkwit miejscowości. 
Mieszkańców było już ponad 600. 
Chłopi mieli więcej przywilejów, a 
mniej obowiązków względem pana 
na Głogówku.
 W kościelnym dokumencie z 
roku 1679 znajdujemy następującą 
informację: „każdy młynarz jest zobo-
wiązany do oddania proboszczowi 2 
ćwiartek korca mąki pszennej”. W ur-
barzu pochodzącym z tamtego okresu 
czytamy, że aby młynarze: „pracowali 
dobrze i przydatnie oraz według wy-
mogów klienteli (…) oraz by wyposaży-
li młyn według zarządzenia”. Każdy z 
dwóch młynów miał przydzielone nu-
mery racławickich gospodarstw, które 
obsługiwały. Chłopi mogli korzystać 
tylko z przydzielonego im młyna.
 Pod koniec XIX w. o Racławicach 
Śląskich tak napisano w jednej z kronik: 
„na miejscu 7-8 domów gościnnych, 
żandarmeria, wieś z dużym ruchem i 
handlem, dużo upraw buraków cukro-
wych, drewno, magazyny produktów 
i węgla, dużo młynów wodnych”. We 
wsi mieszkało wtedy aż 3039 osób. Z tej 
notatki wynika, że w owym czasie mu-
siał powstał trzeci racławicki młyn, na-
zywany Busch – Mühle, Jak pisze w nie-
mieckiej monografii Racławic Śląskich 
Johannes Preisner „obiekt znajdował 
się na południowy zachód od Kolonii, 
nad Osobłogą”. Chodzi o najbardziej 
dziś rozpoznawalny młyn Racławic Ślą-
skich, który formalnie położony jest na 
terenie sołectwa Pomorzowice. Znajdu-
je się tuż przy granicy z Czechami. Jego 
nazwa może wywodzić się od nazwiska 
niemieckiego właściciela (prawdopo-
dobnie jego potomkowie żyją do dziś 
w Niemczech) albo była popularnym 

określeniem młyna położonego w od-
dali od zabudowań miejscowości, czyli 
„w krzakach” (niem. Busch).
 Przed II wojną światową właś-
cicielem młyna dolnego był Alois 
Cyrus. W jednym w gospodarskich 
pomieszczeń produkował prąd. 
Wybudował też okazały grobowiec, 
w którym pochowani mieli  być 
członkowie jego rodziny. Obiekt 
zawsze był pusty i dziś niestety nie 
prezentuje się godnie.

Młynarstwo w Racławiczkach

 Dokładne początki młynarstwa w 
Racławiczkach nie są obecnie znane. 
Z istniejących źródeł kartograficznych 
wiadomo, że w połowie lat 40. XVIII w. 
w miejscowości istniały dwa młyny wod-
ne, które znajdowały się na rzece Biała, 
jeden po lewej a drugi po prawej stronie 
drogi prowadzącej z Racławiczek do 
Kujaw. Zachowała się jedyna mapa, 
która ukazuje dwa tego typu obiekty w 
tej miejscowości. Wszystkie późniejsze 
źródła mówią już o jednym młynie 
wodnym, którego zabudowania miesz-
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Wiatrak w Racławiczkach, widok z końca lat 20. XX w.

Szkic zabudowań rodziny Riedel 
z dokumentu z 1875 r., gdzie 
usytuowany jest już zarys wiatraka 

Fragment mapy Racławiczek z 1883 r. z widocznymi dwoma wiatrakami



BOŻENA TOKAR-MATKOWSKA

Życie w Polsce Ludowej miało różne oblicza. Nawet w 
najtrudniejszych czasach ludzie potrzebowali rozrywki i potrafili 
sobie ja zorganizować.

kalne istniały jeszcze w latach 90. XX w., 
a obecnie w miejscu tym znajdują się 
jedynie pozostałości urządzeń, w którym 
zamontowane było młyńskie koło. 
 Garstkę informacji o tutejszych 
młynarzach odnaleźć można w koś-
cielnych księgach chrztów, ślubów 
i zgonów. Z dokumentów tych do-
wiadujemy się m.in., iż we wrześniu 
1773 r. w wieku 83 lat zmarł młynarz 
Friedrich Popel, a w styczniu 1793 r. 
82-letni Georgy Adamietz. W XIX i 
XX w. młynarzami w Racławiczkach 
byli m.in.: Johann Clementz (w roku 
1800), Leopold Werner (1821 r.), Johann 
Gottlieb Reibiger (wzmiankowany 
w okresie kilku lat w połowie XIX w.), 
August Kauschke (1905 r.), który był 
dzierżawcą młyna oraz Max Czech 
(1924 r.). W 1825 r. w Racławiczkach na-
dal funkcjonował jeden młyn wodny.
 Sytuacja zmieniała się w latach 
późniejszych, kiedy to wybudowano 
dwa wiatraki: jeden murowany (tzw. 
holender) na końcu obecnej ul. Żerom-
skiego, a drugi drewniany (tzw. koźlak) 
na końcu obecnej ul. Leśnej. Pierwszy z 
nich należał do młynarzy, którymi byli 
kolejno: Florian Tenschert (w latach 80. 
XIX w.) oraz Anton Frömel (w latach 
90. XIX w.) – zmarł w styczniu 1896 r. w 
wieku 54 lat. Wiatrak ten istniał zapew-
ne krótko, gdyż już publikacja Carla 
Schinkego z końca XIX w. (przypuszcza 
się, iż pochodzi ona z roku około 1890), 
podaje iż w Racławiczkach funkcjonuje 
tylko jeden młyn wodny i jeden wiatrak 
(wspomniany wyżej koźlak), którego 
właścicielem był Emil Riedel.

Rodzina Riedel

 Z Katastru Karolińskiego z 1625 r. 
dowiadujemy się, że sołtysem Racła-
wic Śląskich był Johann Georg Riedl 
(nazwisko pisane również, jako Rie-
del), a ponadto w miejscowości miesz-
kał również zagrodnik Tobias Ried[e]
l. On z kolei był sołtysem Racławic 
w 1635 r., kiedy to gospodarował na 
dwóch łanach pola i ogrodem. Posia-
dał wyłączne prawo do prowadzenia 
w miejscowości karczmy, punktu 
sprzedaży mięsa, chleba oraz ryb. 
Zaś w urbarzu z 1798 r. znajdujemy 
informację, że niejaki Johann Riedel 
prowadzi młyn dolny.
 Wspomniany wcześniej Emil Riedel 
urodził się w styczniu 1848 r. w Racła-
wicach Śląskich, był synem Mauritiusa 
(1809-1886) i Marianny z domu Fuchs 
(1812-1882). W maju 1873 r. ożenił się z 
22-letnią Franciską Majer (1850-1898) ze 
Ścigowa i wyprowadził się z Racławic do 
Racławiczek. Rok po ślubie, w maju 1874 
r. urodził się ich pierwszy syn – Joseph, 

a w przeciągu kolejnych kilkunastu lat 
małżeństwu urodziło się dwanaścioro 
dzieci, którymi – oprócz wspomnianego 
już Josepha – były: Augustinus, Pauline, 
Barbara, Robert, Franziska, Marianna, 
Augusta, Franziskus (zmarł 18 dni po 
porodzie), Hedwig, Michael (zmarł w 
wieku niespełna 4 lat) i Paulus.
 Pierwsza żona Emila zmarła w 
maju 1898 r. Rok później, w 1899 r. 
on sam ożenił się po raz drugi. Jego 
żoną została Franciska Cholewa (1860-
1940). Przez kolejne lata Emil Riedel 
prowadził w Racławiczkach wiatrak, 
który na stałe wpisał się w miejscowy 
krajobraz. Młynarz zmarł w grudniu 
1925 r. w wieku niespełna 78 lat. 

 Po jego śmierci rodzinny interes 
prowadzili jego dwaj synowie z dru-
giego małżeństwa: Franz (1900-1944) i 
Roman (1902-1976). Z tymże młodszy z 
nich – Roman – w tym czasie mieszkał 
już razem ze swoją żoną w innej części 
Racławiczek, zaś w domu rodzinnym 
pozostał Franz. Pewnym jest, że już 
w 1932 r. mechanizm wiatraka napę-
dzany był silnikiem spalinowym. Nie 
wiadomo jednak czy takie unowocześ-
nienie produkcji wprowadził jeszcze 
Emil czy też już jego synowie.

Skąd ten wiatrak?

 Według informacji, jakich udzie-
liła wnuczka Emila wiatrak, który 
wybudowano w Racławiczkach został 
przeniesiony do tej miejscowości z 
Racławic Śląskich: „Tyn wiatrełk, to 
wdycki powiył, iże to z Niymieckich 
Racławic go prziwiyjźli, a tu go budo-
wali” (Wiatrak ten, to zawsze opowia-
dali, że został przywieziony z Racławic 
Śląskich i tutaj go zbudowali). Podczas 
rozmowy informatorka relacjono-
wała, iż wiatrak ten został rozebrany, 
jego części konno przetransportowa-
no do Racławiczek i tutaj ponownie 
postawiono całą konstrukcję. 
 Jeśli chodzi o czas jego budowy, to 
z pomocą przychodzą nam dwa doku-
menty. Pierwszy z nich pochodzi z maja 

1875 r. i przedstawia rysunek techniczny 
zabudowań mieszkalno-gospodar-
czych, które Emil Riedel wybudował 
w Racławiczkach. Na ogólnym szkicu 
tychże zabudowań umieszczony został 
również wiatrak, co może sugerować, 
że powstał on wcześniej niż same za-
budowania mieszkalno-gospodarcze. 
Drugim dokumentem jest tzw. Orts-
-Lager-Buch Declaration z 1879 r., który 
dotyczy zgłoszenia budowli znajdują-
cych się na działce należącej do Emila, 
do jednej z wrocławskich firm ubezpie-
czeniowych. Dokument ten potwier-
dza, że 4 lata wcześniej wybudowano 
dom i stajnię, zaś jeśli chodzi o wiatrak 
to – co ciekawe – okazuje się, iż wskutek 
silnego wiatru został on przewrócony, 
a w jego miejscu wybudowano nową 
konstrukcję. W dokumencie tym wiek 
istniejącego wiatraka określono na je-
den rok, a więc został on wybudowany 
w roku 1878. Dokument ten daje prze-
de wszystkim wiedzę o tym, iż znana 
mieszkańcom Racławiczek konstrukcja 
wiatraka nie jest już tą sprowadzoną z 
Racławic Śląskich, lecz nową budowlą.
 Jak już wspomniano racławicka 
konstrukcja była wiatrakiem kozłowym. 
Jego podstawę stanowił tzw. kozioł (stąd 
nazwa), czyli specjalna konstrukcja, pod-
trzymująca słup stanowiący pionową 
oś, wokół której obracano całą górną 
część wiatraka wraz z mechanizmem, 
po to aby jego śmigła mogły przyjąć 
odpowiednie położenie w stosunku do 
napędzającego je wiatru (obecnie, dwie 
tego typu konstrukcje można podziwiać 
w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu).
 Racławicki wiatrak funkcjono-
wał do końca lat 30. lub początku lat 
40. ubiegłego wieku. Przez kolejne 
kilkanaście lat nie był użytkowany, a 
jego konstrukcja została rozebrana 
najprawdopodobniej w latach 50. 
W publikacji H. Wesołowskiej pt. 
„Etnograficzne badania nad mły-
narstwem wiejskim Opolszczyzny 
(wiatraki)”, która ukazuje stan tego 
typu obiektów z lat 1959-1961 autor-
ka nie wzmiankuje już Racławiczek.
 Obecnie jedynym materialnym 
śladem po racławickim wiatraku są 
fundamenty, na których osadzony był 
spalinowy silnik i kilka kamieni młyń-
skich, którymi rozdrabniano ziarno. 
W lokalnym nazewnictwie grupę 
zabudowań położonych w sąsiedztwie 
wiatraka określa się mianem Wiatrełk 
(pl. wiatrak) lub nazwy kierunkowe: kole 
Wiatrełka (koło wiatraka), albo na Wia-
trełk (w kierunku wiatraka).
 W historii zapisał się więc niezwykły 
epizod wiatraka, który „przewędrował” 
kilkanaście kilometrów z „niemieckich” 
Racławic do „polskich” Racławiczek.n

N a pierwszy rzut oka widzimy 
piękną fotografię imprezy 
okolicznościowej, skupia-
jącą dużą ilość artystów. 

Jest to impreza organizowana przez 
Państwową Spółdzielnię Spożywców 
„Społem” w Prudniku w 1957 roku, to 
jest ponad pięćdziesiąt lat temu. 
 Artystami są w zdecydowanej 
większości pracownice i pracowni-
cy tej spółdzielni, prowadzeni przez 
instruktorów zatrudnionych przez 
prezesa spółdzielni. Widzimy na 
fotografii spokój, porządek i wyso-
ki poziom artystyczny. Dekoracja 
sceny to portret Bolesława Bieruta 
(zmarł 12 marca 1956 roku w Mos-
kwie), godło (orzeł bez korony) i 
flagę biało czerwoną. Na twarzach 
ludzi  jest  skupienie i  ogromna 
odpowiedzialność za występ. Tak 
to było, pracownicy występowali 
przed swoim prezesem i zależało 
im by dobrze wypaść.

trudniał dekoratorów, którzy na 
okoliczność świąt dekorowali wysta-
wy wszystkich sklepów w przepięk-
nych stylach i kolorach. Zatrudniał 
też osoby uzdolnione muzycznie, 
by prowadziły chór, który tworzyły 
pracownice spółdzielni lub zespoły 
muzyczne pracowników, by później 
akademie z różnych okazji były na 
odpowiednim poziomie. Prezes 
zapewniał finanse na rozrywkę, 
ponieważ w tamtych czasach działał 
nawet zespół jazzowy pod kierun-
kiem instruktora z Opola. 
 Na fotografii widzimy dyrygenta 
Władysława Boczara, muzyków 
Franciszka i Tadeusza Miksików, 
oraz panów: Kuźmińskiego, Bryłę, 
Żurawskiego i innych. Zależało 
przedsiębiorczemu prezesowi, by to 
wszystko hulało, by restauracje dzia-
łały i pracownicy byli zadowoleni. 
Przy PSS „Społem” była restauracja 
z dansingami „Pod Palmami”. Mój 

 Z y g f r y d  M u l a r c z y k ,  p r e z e s 
Państwowej Spółdzielni Spożyw-
ców „Społem” w Prudniku działał 
ponad pół wieku temu na ulicy 
Jagiellońskiej, tam gdzie teraz jest 
Powiatowy Urząd Pracy. Podlegały 
pod niego wszystkie sklepy (za 
wyjątkiem dwóch, czy trzech skle-
pów MHD), restauracje, masarnie i 
piekarnia. Jednostkami były sklepy 
prywatne, takie jak drogeria pana 
Paszkowskiego i przepiękny sklep 
z kolorowymi drobiazgami u pani 
Wołoszyńskiej. Pięknie to wszystko 
współgrało i działało. Miasto Prud-
nik miało wszystko. 
 Tak duża ilość instytucji powo-
dowała, że PSS „Społem” musiała 
zadbać o życie kulturalne swoich 
pracowników. Przy dużych zakła-
dach pracy, w naszym mieście był 
przecież Frotex i Obuwie, trzeba 
było mocno rywalizować, by być 
zauważonym. Prezes był ambitny 
i przedsiębiorczy, kochał muzykę i 
ludzi, łatwo nawiązywał kontakty, 
więc działał na wszystkich szczeb-
l a c h  w y s o k o .  O r g a n i z o w a ł  d l a 
swoich pracowników przeróżne 
imprezy okolicznościowe, takie 
jak Mikołajki, Dzień Kobiet, Święto 
Pracy, Sylwester, a to wymagało 
odpowiedniej oprawy. Prezes za-

rozmówca, Tadeusz Miksik, właści-
ciel udostępnionej fotografii, opo-
wiedział mi, że pan Mularczyk miał 
bardzo dużo zajęć, był surowy ale 
i konkretny. Od siódmej rano „bie-
gał” po Prudniku i sprawdzał czy jest 
zaopatrzenie w sklepach, czy rzeź-
nie działają, czy jego pracownicy nie 
mają problemów i co najważniejsze 
- czy społeczeństwo Prudnika jest 
zadowolone. 
 Wracając do zdjęcia, widzimy, że 
pracownicy kultury pół wieku temu, 
z dużo mniejszymi możliwościami 
niż obecnie, bez nagłośnienia, per-
fekcyjnie podchodzili do problemu. 
Imprezy, które organizowali były 
dopięte na ostatni guzik, zachwyca-
ły społeczeństwo i uczyły dobrego 
smaku. Ciekawostką jest olbrzy-
mia ilość artystów, byli to ludzie 
o różnych zawodach, a mimo to; 
jedni śpiewali w chórze, inni grali 
na instrumentach, jeszcze inni byli 
konferansjerami, recytatorami, wo-
kalistami. W tamtych czasach, we 
wszystkich szkołach, było wychowa-
nie muzyczne i plastyka. Odpowied-
nia motywacja i wrażliwość ludzi 
musiały dać efekty. Życie kulturalne 
w naszym mieście zawsze było na 
wysokim poziomie, dowodem tego 
jest wskazana fotografia. n
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O jednym zdjęciu
JUŻ WKRÓTCE
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Fragment zaadresowanej koperty 
z 1944 r., gdzie jako adres odbiorcy 
podano „Racławiczki/wiatrak” UD
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Ta fotografia liczy sobie ponad pół wieku

Rodzina Niedziela: Sofie (1903-1989), Anna (1931-2010), Josef (1935-1986) i Valentin (1898-1977) przy zbiorze 
buraków, na tle racławickiego wiatraka (początek lat 40. XX w.)


