
Racławice Śląskie
Miejscowość pełna pary



Witamy w Racławicach Śląskich, pięknie położonej miejscowości 

leżącej na południu województwa opolskiego, w powiecie 

prudnickim, w gminie Głogówek. 

Miejscowość leży na północno-zachodnich obszarach Płaskowyżu 

Głubczyckiego w pobliżu Gór Opawskich. Na południu sołectwa 

przepływa rzeka Osobłoga, która swoje źródło ma w Górach 

Opawskich, w Republice Czeskiej, a ujście przy rzece Odrze 

w Krapkowicach. Wieś zamieszkuje około 1500 osób.

Miejscowość położona jest na terenie przygranicznym w sąsiedztwie 

Republiki Czeskiej, niedaleko czeskiego miasteczka Osoblaha.



Taki jest wizerunek naszej małej Ojczyzny…

Fotografie z lotu ptaka: Stanisław Królikowski



Orto-Mapa Racławic Śląskich



Mapa Racławic Śląskich



Ład przestrzenny i krajobrazowy



Walory miejscowości
Ukształtowanie Racławic Śląskich tworzy harmonijną całość. Atrakcyjne turystyczne miejsca 

i obiekty warte zwiedzenia są łatwo dostępne i prowadzą do nich bezpieczne ścieżki.

Osoba, która odwiedza Racławice Śląskie może w spokoju delektować się widokami 

roztaczającymi się z najciekawszych punktów widokowych. Miejscowość leży blisko ważnych 

węzłów komunikacji, ale sama jest cichym i spokojnym miejscem pozbawionym nadmiernego 

ruchu samochodów.



Ukształtowanie miejscowości
Dominuje krajobraz pagórkowaty. Dawniej wieś 

miała charakter ulicówki: główny trakt 

przebiegający przez wieść był drogą łączącą 

drogi do najbliższych miast. Z czasem 

zabudowa wsi rozwinęła się w wielodrożnicę. 

Krajobraz wsi zmienił się po budowie kolei: 

powstało osiedle kolejowe, a w kilku 

miejscach miejscowości elementy inżynierii 

kolejowej: mosty, przepompownie, spusty 

węglowe.



Centrum miejscowości
Centralnym miejscem Racławic Śląskich jest okolica kościoła parafialnego, przy którym łączy się 

droga wojewódzka z drogą powiatową. W pobliżu znajduje się sklep typu mini-market, ośrodek 

zdrowia, obiekty parafialne. Niedaleko stąd do szkoły, filii banku i poczty.

Dawniej w centralnym miejscu wsi usytuowany był ratusz, ale został zniszczony w czasie II 

wojny światowej. W centrum wsi w niedalekiej przyszłości (do 2018 roku) planowana jest 

budowa ronda.



Ciągi wjazdowe do miejscowości
Do Racławic Śląskich prowadzi droga wojewódzka (dojazd od strony miast Głubczyce, Prudnik) 

oraz droga powiatowa (dojazd od miasta Głogówek). 



Dojazd koleją i autobusami
Miejscowość leży na trasie ważnej linii kolejowej numer 137 (Katowice-Legnica). Zatrzymują się 

tutaj pociągi jadące z Kędzierzyna-Koźla, Nysy i Brzegu. Łatwy dojazd do Wrocławia, Opola, 

Gliwic i Katowic. W miejscowości funkcjonują trzy przystanki PKS. Dojazd autobusami m.in.: do 

Prudnika, Głogówka, Nysy, ale także do Wrocławia czy Nowego Sącza. 



Układ ruralistyczny i miejsca warte

Zobaczenia w Racławicach Śląskich



Za najstarszą wzmiankę dotyczącą Racławic Śląskich uważa się dokument 

z dnia 29 września 1252 roku wydany przez biskupa Bruno Oloműtz. Biskup 

wspomina w nim, że wieś Racławice znajdująca się nad Osobłogą przeznaczona 

zostaje dla czterech zaplanowanych beneficjów kościelnych. Z dokumentu 

wynika, że Racławice należały do Moraw, do Diecezji Ołomunieckiej graniczącej 

z terenami Diecezji Wrocławskiej. Oficjalnie właśnie rok 1252 należy uznawać 

za datę założenia Racławic.

Powoli z Racławic koło Hotzenplotz rozwinęły się Roßlawicz Major (1387), 

Raßlawicz Teutonicalis (1531) oraz Teuto-Ratzluwicen-sig (1674) a w końcu 

Teusch- Rawicz i wreszcie Deutsch Rasselwitz do 1945 roku.



Racławice Śląskie, to jedno z niewielu sołectw posiadające swój herb. Herb 

został odtworzony na podstawie XVIII i XIX wiecznych pieczęci i przyjęty 

poprzez symboliczną uchwałę na zebraniu mieszkańców.



Centralna oraz wschodnia część Racławic Śląskich objęta jest ochroną 

konserwatorską. Mieszkańcy tej części wsi mogą zmieniać wygląd swoich posesji 

jedynie w konsultacji i za zgodą konserwatora. Przykładowo wymaga się, aby 

remontowane/zmieniane dachy domów miały obowiązkowo kolor czerwony.



W tej części miejscowości zachowało się wiele gospodarstw rolniczych z 

licznymi zabudowaniami: stajniami, stodołami. Nawiązują one do rolniczego 

charakteru wsi. Dziś w Racławicach pozostało już niewielu rolników. Większość 

mieszkańców znajduje zatrudnienie w sektorze prywatnym.



Ulice i zabudowa



Obiekty zabytkowe Racławic Śląskich
Racławice Śląskie, to miejscowość, w której udało się 

zachować i ocalić od zniszczenia wiele ciekawych i 

historycznych miejsc mimo, że w marcu 1945 roku 

przez wieś przeszedł front II wojny światowej. Na tym 

terenie trwały krwawe walki, a z nieba spadały liczne 

bomby. Unikalne na skalę kraju obiekty nawiązujące do 

minionych wieków, niebanalny krajobraz i wspaniałe 

położenie sprawiają, że miejscowość może pochwalić się 

dużym dziedzictwem kulturalnym i materialnym. Daje to 

perspektywy 

i potencjał do propagowania sołectwa jako miejsca o 

dużym potencjale turystycznym i kulturalnym.



Liczebność i nasycenie
Racławice Śląskie charakteryzuje duża liczebność miejsc wartych zobaczenia. Są to m.in.:

• Kościół parafialny z obrazami Matki Boskiej Buszczeckiej i Matki Boskiej Racławickiej 

(obiekt wpisany do rejestru zabytków)

• Liczne krzyże i kapliczki związane z kościołem w tym Kaplicy Rodu Cyrusów

• Dworzec kolejowy z elementami infrastruktury kolejowej (wieża ciśnień, obrotnica 

parowozów, żuraw wodny, stara lokomotywownia) (obiekt wpisany do rejestru zabytków)

• Dolina rzeki Osobłogi z Młynami, „czeską tamą”, 105-letnią kaskadą wodną

• Szwedzki Słup jako pamiątka najazdu wojsk szwedzkich (obiekt wpisany do rejestru 

zabytków).

• Wielki most kolejowy – przypuszczalnie najdłuższy w Polsce jednoprzęsłowy most 

kolejowy.



Matka Boska z Kresów Wschodnich
… w Racławicach Śląskich znalazła swój nowy dom



Pisali o tym w trzech książkach…
W 1945 roku z miejscowości Buszcze na 

Kresach Wschodnich do Racławic Śląskich 

przetransportowano łaskami słynący obraz 

Madonny z Dzieciątkiem. Losy obrazu jak 

i buszczackiej parafii są tak ciekawe, że 

stały się materiałem na trzy książki.

Obraz nazywany Matka Boska Buszczecka to 

jeden z kilkunastu ocalałych z pożogi 

wojennej obrazów kresowych. Losy 

racławickiego obrazu związane są z dziejami 

zasłużonej dla Polski rodziny Sieniawskich.



Trzeba było cudu…
Trudno wytłumaczyć, jak to się stało, że obraz ocalał, kiedy 

prawie cały buszczacki kościół spłonął po napaści 

banderowców. Równie trudno wytłumaczyć fakt, że pomógł 

go uratować niemiecki oficer. To on z mieszkańcami wsi 

Buszcze udał się w trudną drogę do spalonej osady, aby 

zabrać z kościoła ocalały obraz. Został zatrzymany do 

kontroli przez gestapo – ale dzięki przebiegłości uniknął 

rozstrzelania ratując towarzyszących mu Polaków. Także 

zagadkowy jest fakt, że w ostatnią drogę do Racławic 

Śląskich Polacy z Buszcza ruszyli 15 sierpnia – dzień 

odpustu parafialnego w Buszczu, a obecnie w Racławicach 

Śląskich…



Matka pocieszenia
Przy głównym ołtarzu racławickiego kościoła parafialnego znajduje się obraz Matki 

Pocieszenia – nazywany obrazem Matki Boskiej Racławickiej. Do miejscowego kościoła 

przybywały tłumy pielgrzymów już od XVII wieku. Świątynia związana jest z Księstwem 

Karniowskim, a projekt jej budowy przygotował znany projektant Clement z Krnova.





Kaplica Cyrusów
Przed II wojną światową jednym 

z bogatszych mieszkańców Racławic 

Śląskich był człowiek nazwiskiem 

Cyrus. Za jego sprawą do 

miejscowości doprowadzono prąd. 

Był gorliwym katolikiem. 

Wybudował kaplicę, w której mieli 

być pochowani członkowie jego 

rodziny. II wojna światowa sprawiła, 

że rodzina zmieniła miejsce 

zamieszkania. Kaplica zawsze stała 

pusta.



Przydrożne krzyże i kapliczki
Racławice Śląskie otacza niezliczona liczba krzyży przydrożnych 

i kapliczek. Najwięcej z nich poświęconych jest Świętemu Antoniemu. 

Z każdym krzyżem lub kapliczką związane są ciekawe legendy.



Potop szwedzki w Racławicach
Nie jest znana dokładna data, ale 

przypuszczalne w 1633 roku wojska szwedzkie 

dotarły do Racławic Śląskich. Jak w jednej 

z kronik zaświadczył jeden z ówczesnych 

mieszkańców miejscowości Szwedzki próbowali 

zrabować z kościoła obraz Matki Boskiej. 

Grabili i mordowali. Ich prześladowań nie 

uniknął jeden z majętnych właścicieli 

ziemskich nazwiskiem Kotuliński. Udało mi się 

przeżyć wojnę i jako dziękczynienie za 

uratowanie życia w najwyższym miejscu 

okolicy wybudował kolumnę graniczną 

nazywaną Słupem Szwedzkim.



Słup Szwedzki
Kolumna ma około 5 metrów wysokości 

i datuje się ją na 1633 rok. Dawniej 

w niszach obelisku znajdowały się obrazy 

Trójcy Świętej, ale skradziono je w czasie 

Wojen Śląskich. Obiekt jest wpisany do 

Rejestru Zabytków. Został odrestaurowany 

w 2001 roku. 

Legenda głosi, że grodzisko, na którym 

powstał jest grobem zasłużonego dowódcy 

wojsk szwedzkich.



Słup Szwedzki

Słup znajduje się na granicy trzech miejscowości: Racławic Śląskich, Laskowic oraz 

Śląskich Pawłowic (Czechy). Granica państwowa przebiega w odległości kilku 

metrów od zabytku.

W 2013 roku w pobliżu Szwedzkiego 

Słupa ustawiono altanę tworząc 

miejsce spotkań i odpoczynku dla 

turystów. Docelowo planuje się 

doprowadzenie do obiektu żółtego 

szlaku PTTK rozpoczynającego się na 

stacji kolejowej 

w Prudniku.



Czeska tama
Tzw. „czeska tama” znajduje się na rzece Osobłodze niedaleko granicy 

państwowej. Jej zadaniem było kontrolowanie przepływu wody w rzece 

i młynówce doprowadzającej wodę do pobliskiego młyna. Odpowiedzialne były za 

to dwa przepusty, które zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach po II wojnie 

światowej.



Młyn górny, środkowy i dolny
Rolniczy charakter wsi podkreślały trzy młyny, który nazwy oznaczały ulokowanie 

ich względem rzeki. Zabudowania młyńskie przetrwały do czasów obecnych, 

jednak żaden z młynów dziś nie spełnia już swojego zadania.



Dolina rzeki Osobłogi
Rzeka Osobłoga, to jeden z największych opolskich dopływów Odry. Rzeka ma swoje źródło 

w Czechach na zboczu góry Kutny Vyrch. Nad rzeką przerzucono kilka mostów: „dawny most 

młyński”, „złodziejski most”, „wiszący most kolejowy”, „wielki most drogowy”. Dodatkowo na 

rzece, na wysokości mostu kolejowego znajduje się kaskada wodna. O czystym charakterze rzeki 

świadczy obecność raków i bobrów. Planuje się na rzece organizować spływy kajakowe.



Wyjątkowe miejsce

Wyróżnik Racławic Śląskich
Wyróżnikiem miejscowości jest stary węzeł kolejowy z zachowanymi obiektami 

infrastruktury kolejowej.



Lata 1874-1876 to lata budowy kolei w Racławicach Śląskich. Racławice 

Śląskie stały się ważną stacją węzłową z bezpośrednimi połączeniami 

kolejowymi w kierunku: Nysy, Świdnicy, Legnicy, Kędzierzyna, Katowic, Gliwic, 

Głubczyc oraz Raciborza. W czasie budowy kolei inżynierowie nad rzeką 

Osobłogą przerzucili kamienny arkadowy wiadukt o długości ok 90 metrów. 

Powstały też 18-metrowe nasypy, na których ułożono torowisko. Wszystko to 

sprawiło, że przejazd pociągiem przez Racławice Śląskie gwarantował 

niezapomniane wrażenia.



Skansen kolei pogranicza?
Tylko w Racławicach Śląskich.

Stacja kolejowa w Racławicach Śląskich ma dwie „części”. Używaną przez 

szeroko pojętą kolej stronę północną (linia kolejowa Katowice-Legnica). 

Realizowane są tam przewozy osobowe i towarowe (łatwy dojazd koleją do 

Racławic z dowolnego miejsca w kraju).

Nieużywaną w ruchu kolejowym stronę południową, na której każdego roku 

organizowane są pikniki kolejowe.

Rozdzielenie tych dwóch części sprawia, że miejsce organizacji pikników jest 

bezpieczne, a wszystkie pojazdy kolejowe mogą przejechać na stronę 

południową po specjalnym torze.



Tak wygląda to teraz…
Wybudowany w 1876 roku dworzec kolejowy to jeden z najciekawszych 

i najpiękniejszych obiektów na całym Przedgórzu Sudeckim. W chwili obecnej 

z dawnych pomieszczeń bufetu oraz poczekalni korzystają członkowie 

Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Dzięki wsparciu Gminy Głogówek 

pomieszczenia te przeszły w 2014 roku gruntowny remont.

W poczekalni udostępniana jest bogata wystawa eksponatów kolejowych, 

a w dawnym bufecie organizowane spotkanie i konferencje.



Tak to wygląda teraz…
Stacja Racławice Śląskie mieściła się bardzo blisko granicy, miała zatem ogromne znaczenie 

strategiczne. W małej miejscowości wybudowano wszystkie urządzenia i obiekty znane 

z największych stacji kolejowych kraju. Postępująca restrukturyzacja kolei sprawiła, że wiele 

podobnych miejsc zniknęło z kolejowej mapy Polski, ale w Racławicach Śląskich wszystkie 

obiekty infrastruktury klejowej udało się zachować do dnia dzisiejszego.

Zdjęcia poniżej prezentują czynną stronę stacji i stronę z zawieszonym ruchem kolejowym –

miejsce organizacji pikników kolejowych.



Obrotnica parowozów z 1898 roku

Perła techniki – jedyne takie sprawne urządzenie w regionie. Pochodzi z 1898 

roku – wyprodukowane w zakładach w Zgorzelcu. Służyło do obracania 

lokomotyw parowych i kierowania ich na właściwe tory. Znajduje się na 

południowej stronie stacji kolejowej.



Wieża ciśnień z 1905 roku i stary
Była odpowiedzialna za doprowadzenie wody z rzeki na teren stacji. 

Niezwykłość racławickiego wodociągu polega na tym, że rzeka jest oddalona 

od stacji o około kilometr (zwykle jest bardzo blisko). Inżynierowie musieli 

wykazać się nielada pomysłowością pokonując wiele barier architektonicznych. 

Na stacji powstały żurawie wodne, a w połowie drogi pomiędzy rzeką na 

wieża ciśnień przepompownia wody. 



Wiszący Most Kolejowy
Prawdopodobnie najdłuższy w Polsce jednoprzęsłowy most kolejowy 

o konstrukcji stalowej. Jazda górą z charakterystyczną kratownicą dolną. Przez 

lokalną ludność nazywany „wiszącym” z uwagi na fakt, że „wisi” nad Doliną 

rzeki Osobłogi.



Wiszący Most Kolejowy
Długość mostu to 130 metrów. Most położony jest na wysokości 18 metrów –

licząc od przepływającej poniżej rzeki Osobłogi. Z mostu doskonale widoczna 

jest panorama Gór Opawskich z najwyższym szczytem Biskupią Kopą 

(898m.n.p.m). Na południowy zachód widać masy Jesioników z najwyższą górą 

Moraw Pradziadem (1492 m.n.p.m.). Na północ wspaniała panorama Racławic 

Śląskich.



Wiszący Most Kolejowy
Most wybudowano w 1905 roku. W 1921 roku w czasie III Powstania Śląskiego 

polscy dywersanci podłożyli pod filary mostu ładunki wybuchowe, które 

zdetonowano. Z niewyjaśnionych przyczyn konstrukcja pozostała nienaruszona.

Most znajduje się na linii kolejowej Racławice Śląskie-Głubczyce i w regularnym 

ruchu kolejowym nie jest używany od 2000 roku. W ramach pikników 

kolejowych na most kursuje parowóz oraz drezyny – gwarantując podróżnym 

niezapomniane wrażenia i widoki.



Wiszący Most Kolejowy
Foto: Ryszard Boduszek / Kalendarz Kolej Podsudecka 2012



Skansen kolejowy
Racławice Śląskie mają szansę stać się jedynym skansenem kolejowym 

pogranicza polsko-czeskiego. Atuty miejscowej stacji to:

• Unikalne obiekty infrastruktury kolejowej, które nawiązują do minionej 

epoki i „wieku pary”

• Liczna grupa pasjonatów i miłośników kolei społecznie działająca na rzecz 

rewitalizacji tych obiektów – organizująca od 2008 roku pikniki kolejowe

• Udana współpraca z samorządami oraz spółkami kolejowymi

• Wygodny dojazd koleją oraz samochodem do miejsca, w którym planowany 

jest skansen kolejowy

• Bliskość pogranicza



Jedyna taka linia kolejowa na świecie?

4 kilometry od Racławic Śląskich znajduje się czeskie miasteczko Osoblaha. 

W miasteczku tym kończy się wąskotorowa linia kolejowa. W sezonie 

turystycznym tą linią kolejową specjalne pociągi prowadzone parowozem wożą 

turystów po przepięknych wzgórzach Gór Opawskich i Płaskowyżu 

Głubczyckiego. Są to turyści z Czech, Polski, Niemiec, Włoch, Austrii – także 

USA i Japonii. Zdarza się, że pociąg atakowany jest przez Indian, a na stacjach 

organizowane są festyny. Chętnych do przejazdu jest tak dużo, że składy często 

prowadzone są przez dwie lokomotywy i obsługiwane przez dodatkowe wagony. 

Jaki to ma związek z Racławicami Śląskimi?



Jedyna taka linia kolejowa na świecie?

Ponad 110 lat temu, kiedy budowano czeską wąskotorówkę, budowniczym 

marzyło się, aby była ona przedłużona do Racławic Śląskich. Niestety ze 

względów politycznych i wojen plany te nie zostały nigdy zrealizowane.

Plany dokończenia budowy odżyły, kiedy Polska i Czechy znalazły się w Unii 

Europejskiej.

Przy przychylności władz i po pozyskaniu środków z UE istnieje nadzieja, że 

od strony Osoblahy zostanie dobudowany tor o długości 2km i tor ten połączy 

się z nieczynną obecnie linią kolejową Racławice-Głubczyce. Od tego miejsca 

(dalsze 2km) „w środku” linii normalnotorowej zostanie poprowadzona linia 

wąskotorowa co ograniczy koszty budowy. Tym samym byłby możliwy dojazd 

czeskiego pociągu do Polski, do Racławic Śląskich.



Wtedy

Byłaby to prawdopodobnie jedyna na świecie wąskotorowa linia kolejowa 

pasażerska, która połączyłaby dwa kraje. Obecnie tylko linie normalnotorowe 

przekraczaj granice państwowe.

Podróż pociągiem odbywałby się na trasie do Racławic Śląskich z przejazdem 

przez „wiszący most kolejowy”.

Długość całej linii kolejowej wynosiłaby 24 kilometry.

Linia miałaby ponad 100 łuków.



Plan przebiegu linii jest gotowy…

Czeska strona posiada gotowy plan przebiegu torów, które miałby połączyć 

oba kraje. Być może po 110 latach uda się spełnić marzenia dawnych 

budowniczych…



Makieta kolejowa
W dawnej poczekalni racławickiego dworca kolejowego udostępniania jest 

makieta kolejowa. Kursują po niej pociągi odwzorowane na wzór oryginałów. 

Makieta pokazuje w jaki sposób prowadzony jest ruchu kolejowy na stacji 

i przykładowej linii kolejowej. Są perony, semafory i mosty.



Kolej jako wyróżnik Racławic Śląskich
O ogromnym znaczeniu kolei, zwłaszcza w okresie do lat 90-tych ubiegłego 

wieku niech świadczy fakt, że Racławice Śląskie były miejscowością, w której 

krążyło powiedzenie, że jest to „wieś samych kolejarzy”. Na racławickiej stacji 

kolejowej pracowało ponad 100 osób! 

To, co dawniej gwarantowało zatrudnienie i było podstawowym środkiem 

transportu dziś staje się wyróżnikiem miejscowości – miejscem czyniącym 

z Racławic Śląskich wieś o sporym potencjale turystycznym.



Zabudowa rolnicza i zagrodowa



Zabudowa rolnicza i zagrodowa
Największą zabudowę rolniczą tworzy Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w 

Racławicach, do której należy największy we wsi stary młyn. Ponadto we wsi 

zachowało się kilka ciekawych gospodarstw rolnych.



Stan techniczny / zakres przekształceń

Ochrona konserwatora zapobiega 

burzeniu/rozbiórce budynków 

związanych z rolnictwem. Dlatego, 

zwłaszcza w centralnej i wschodniej 

części Racławic Śląskich, zachowane 

zostały liczne stodoły, stajnie, duże 

podwórza.



Otoczenie budynków

Budynki otaczają przydomowe 

ogrody oraz sady. Dawne zagrody 

wiejskie charakteryzują duże 

podwórka.



Ogrodzenia
W ogrodzeniach domów dominuje prostota, często nawiązanie do tradycji. I kultury 

wsi Rzadkością są ogrodzenia „nadmiernie nowoczesne”.



Przestrzeń publiczna i zieleń
Na terenie miejscowości znajduje się kilka skwerów/miejsc zieleni, place zabaw 

oraz obiekty sportowe. Wiele miejsc uzupełniają ławki jako wyposażenie dla 

wypoczynku.



Informacja o Racławicach Śląskich
Poruszanie się po miejscowości ułatwiają tablice informacyjne. Pierwsza 

znajduje się przy Domu Ludowym. Dwie kolejne (z zaznaczoną i opisaną trasą 

turystyczną) pojawią się na dworcu kolejowym i w centrum wsi w maju lub 

czerwcu 2015.



Skwer przy Szwedzki Słupie
To oddalone ok 3km miejsce, w którym turysta zazna spokoju i będzie mógł 

cieszyć się przepięknymi widokami na krajobraz polsko-czeskiego pogranicza. 

Na skwerze znajduje się duża wiata z ławkami i miejscem do wypoczynku i 

rozpalenia ogniska. Obok tablica informacyjna.



Otoczenie Racławic Śląskich / cenne elementy w pobliżu

Otoczenie miejscowości to piękne pagórki, gęste lasy oraz rzeka Osobłoga. 

Z miejscami tymi związane są ciekawe lokalne legendy.



Otoczenie Racławic Śląskich / cenne elementy w pobliżu

Warto wznowić uwagę na fakt, że ważnym elementem otoczenia jest nasyp 

kolejowy, który dzieli miejscowości na 2 części i pozwala jeszcze lepiej ocenić i 

podziwiać piękno pobliskich pagórków i rzeki.



Punkty widokowe

Najpiękniejszym punktem widokowym w Racławicach Śląskich jest 

okolica kaskady wodnej (znajduje się na trasie turystycznej). Z tego 

miejsca roztacza się przepiękny widok na Dolinne Rzeki Osobłogi, 

stary młyn, wielki Most Kolejowy. Widać panoramę zachodniej części 

wsi. W oddali pięknie prezentują się pobliskie Góry Opawskie z 

charakterystyczną Biskupią Kopą (najwyższą górą Opolszczyzny). 

Wytrawne oko dostrzeże pięknie widoczny szczyt Pradziada 

(najwyższej góry Moraw).



Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko w krajobrazie Racławic, ale w 

sąsiedztwie miejscowości uwidaczniają się nasypu kolejowe.

Punkt widokowy – kaskada wodna
Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko w krajobrazie Racławic, ale w 

sąsiedztwie miejscowości uwidaczniają się nasypu kolejowe.



Ostatni odcinek trasy turystycznej biegnie malowniczą ścieżką, z której roztacza 

się przepiękny krajobraz na boczne uliczki Racławic Śląskich oraz Dolinę Rzeki 

Osobłogi.

Punkt widokowy – ścieżka



Baza noclegowa

W Racławicach Śląskich w chwili obecnej nie funkcjonują obiekty o charakterze bazy 

noclegowej. Obsłudze przyjezdnych osób służy „dom parafialny”, w którym przygotowanych jest 

kilka miejsc noclegowych. 

W odległości 8km od Racławic, w Głogówku funkcjonują 

hotele oraz infrastruktura gastronomiczna. Dojazd drogowy oraz bezpośredni koleją/autobusami.

W odległości 16km od Racławic, w Prudniku - bardzo bogata baza hotelowa, schroniska, baza 

gastronomiczna. Wygodny dojazd drogowy i bezpośredni koleją. Na dworcu kolejowym 

w Prudniku kończy się najdłuższy w Sudetach szlak turystyczny – czerwony szlak im. 

Orłowicza rozpoczynający się w Świeradowie Zdroju.

Infrastruktura pobytowa Racławic Śląskich



Infrastruktura gastronomiczna

W centrum miejscowości działa kawiarnia „Amazonka” 

serwująca gościom tradycyjne posiłki. Lokal czynny codziennie. 

Lokal znajduje się na trasie turystycznej. W lokalu możliwość

organizacji posiłków dla klientów indywidualnych, a także

grup zorganizowanych, nawet powyżej 50 osób.

Dodatkowo w razie potrzeb posiłki dla grup przygotowują

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich m.in. zapewniają posiłek

Dla pielgrzymów odwiedzających miejscowość w czasie

Odpustu Parafialnego. Specjalizują się w kuchni regionalnej, śląskiej. Członkinie biorą 

udział w licznych konkursach kulinarnych.



Miejsca dedykowane podróżnym

Na terenie miejscowości znajduje się dużo miejsc, w 

których można zaparkować samochód: dwa duże 

miejsca przy dworcu kolejowym w tym rampa 

kolejowa udostępniania w tym celu, parking przed 

kościołem parafialnym, parking przed Zespołem Szkół, 

parking przed Kawiarnią Amazonka, parking przed 

stadionem sportowym.

Miejsca odpoczynku/azylu: Szwedzki Słup z wiatą dla 

turystów, dworzec kolejowy, , Kawiarnia Amazonka 

(sanitariaty, bieżąca woda).



Łączność i Internet
Na terenie miejscowości trwa budowa sieci światłowodowej 

finansowanej ze środków UE. Po zakończeniu budowy i 

dokonaniu przyłącza domów na terenie Domu Ludowego 

ponownie zostanie uruchomiony darmowy HOT-SPOT o 

zasięgu ok 150 metrów z dostępem do Internetu (w pobliżu 

przystanek PKS, plac zabaw, miejsce odpoczynku). Racławicki 

HOT-SPOT opisywała TVP w programie dotyczącym 

innowacyjnych i nowoczesnych sołectw.t

Taki HOT-SOP został tam niedawno wyłączony: 

technologia radiowa jest zastępowana 

światłowodową (przyłącze HOT-SPOT). Planowana 

przerwa w dostępie do usługi potrwa 

do czerwca 2015r.



Łączność i Internet

W ramach projektu „Wioska Internetowa” w Racławicach Śląskich, w Domu Ludowym 

powstało informatyczne „Centrum Kształcenia”. To miejsce z 10 stanowiskami 

komputerowymi, w którym bezpłatnie można skorzystać z komputerów posiadających 

bezpośredni dostęp do Internetu, z zainstalowanymi programami edukacyjnymi. Można 

w tym miejscu także wydrukować lub zeskanować/skopiować dokumenty. „Centrum 

Kształcenia” mieści się w Domu Ludowym.



Miejscowość może pochwalić się stroną internetową, która została uruchomiona 

we wrześniu 2005 roku. W 2013 roku w konkursie organizowanym przez 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy patronacie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji, strona internetowa Racławic Śląskich okazała się najlepszą stroną 

sołectwa w województwie opolskim oraz najlepszą stroną sołectwa w kraju 

według głosowania publiczności. W nagrodę Racławice Śląskie otrzymały na 

rok bezpłatny hot-spot (dostęp do Internetu), który ulokowano w wybranym 

przez mieszkańców miejscu.

Strona internetowa Racławic dostępna jest pod adresem: www.raclawice.net



Obiekty z możliwością aktywnego wypoczynku

• Stadion sportowy

• Otwarta „siłownia na powietrzu”. W skład siłowni 

wchodzą biegacze, suflery, rowerki i ławki.

• Boisko mini/orlik: piłka nożna, piłka ręczna, 

koszykówka, tenis ziemny, siatkówka.

• Place zabaw (Dom Ludowy/Zespół Szkół)

Wszystkie obiekty dostępne bez ograniczeń.



Trasa turystyczna
Trasa turystyczna ma długość około 4 kilometrów i 600 metrów. 

Idealna na turystykę pieszą i rowerową. Punktem początkowym 

trasy jest dworzec kolejowy, gdzie można dojechać koleją lub 

zaparkować samochód. Drugim punktem początkowym może być 

kościół parafialny, przy którym znajduje się parking. Trasa ma 

charakter pętli –turysta może sam określić początek marszu.



Mapa i przebieg trasy

Dwie duże tablice informacyjne 2m/1m opisujące przebieg trasy zostaną w maju lub czerwcu 

2015 roku ustawione na dworcu kolejowym oraz w centrum wsi. Tablice zostały wykonane 

w ramach grantu Odnowy Wsi.



Przebieg trasy na mapie / powiększenie



Przystanek 1 – dworzec kolejowy
Trasa rozpoczyna się na dworcu kolejowym: wydolny dojazd 

koleją plus miejsca parkingowe. Na dworcu w dawnej 

poczekalni bogata wystawa eksponatów kolejowych 

i makieta pociągów. Dostępne w każdą niedzielę od 

1 czerwca do 30 września w godzinach 12:00-16:00 oraz 

w dowolnym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym z przedstawicielem Stowarzyszenia Miłośników 

Kolei: 661 738 218.



Przystanek 1I – wysoki wiadukt i słupy teletechniczne
Piękną (zwłaszcza jesienią) aleją turysta dostanie się do głównej ulicy Racławic Śląskich. 

Na II przystanku zobaczy kolejowe słupy teletechniczne i Wysoki Wiadukt Kolejowy. Słupy 

teletechniczne używane były w komunikacji kolejowej. Mają około 100 lat. Dziś takich 

obiektów, zwłaszcza na magistralnych liniach, nie spotyka się (zostały usunięte).



Przystanek III – kościół parafialny
Msze Św. codziennie w sezonie turystycznym (kwiecień-październik) o godzinie 18:00. 

W niedzielę i święta o godzinie 9:00 i 11:00. W okresie kwiecie-październik, w godzinach, 

w których nie są odprawiane Msze Św. wnętrze świątyni można obserwować przez otwarte 

drzwi główne (przedsionek). Możliwość oprowadzenia po świątyni z przewodnikiem w 

dowolnym czasie. Kontakt z kancelarią parafialną pod numerem telefonu: 77 437 86 78.

Dojście do kościoła bezpieczną drogą z chodnikiem.



Przystanek IV – kaskada wodna / Wielki Most Kolejowy
Miejsce z przepiękną panoramą / miejsce do odpoczynku i podziwiania widoków. Dojście od 

kościoła ścieżką przez boisko sportowe. Przejście pod mostem kolejowym. Przy kaskadzie 

wodnej plac do odpoczynku: miejsca do siedzenia lub na rozłożenie koca i piknik.

Wspaniały widoki na most, miejscowości i Dolinę Rzeki Osobłogi.



Przystanek V - tunel drogowy
Wracamy do drogi i za boiskiem skręcamy w lewo pod tunel drogowy. To około 35-

metrowy tunel w nasypie „kolei głubczyckiej”. Tunel wybudowany w 1875 roku. Dalej 

wąskie uliczki Racławic z charakterystyczną zabudową.



Przystanek VI – ul. Konopnickiej.
To piękna ulica z domami „bliźniakami” z charakterystyczną zabudową. Przy tej ulicy 

przepływa rzeka Osobłoga (dawniej okolica często zalewana). Miejsce charakteryzuje się 

pięknymi widokami na pogranicze polsko-czeskie.



Powrót na dworzec
Ostatni etap to marsz brukowaną drogą przez ulicę Kopernika i powrót szutrową ścieżką 

na dworzec kolejowy. Turystów czeka niewielkie podejście na wzniesienie, ale trudny tej 

wycieczki rekompensują przepiękne widoki.



Bezpieczeństwo i przemieszczanie się po trasie
Trasa prowadzona jest bezpiecznym ścieżkami, często z dala od wiejskiego 

zgiełku. Centralna część trasy (do kościoła parafialnego) biegnie główną drogą 

miejscowości z bezpiecznym chodnikiem.

Opis trasy
Jak już wspomniano w maju lub czerwcu pojawią się tablice opisujące trasę. 

Docelowo planowane jest umieszczenie w punktach trasy tablic informacyjnych 

opisujących historię i walory danego miejsca.



Docelowo trasa ma połączyć się 

z żółtym szlakiem turystycznym 

PTTK Prudnik. Szlak ten rozpoczyna 

się na dworcu kolejowym 

w Prudniku i biegnie przez piękne 

wzgórza Prudnika do Trzebiny. 

Stamtąd dojdzie do Dytmarowa 

i do Racławic Śląskich. Na szlaku 

znajdzie się Szwedzki Słup. Dzięki 

temu ten położony nieco na 

uboczu element będzie jeszcze 

łatwiej dostępny dla turystów.



Trasa pełna – przebieg do trasy optymalnej



Warto zwiedzić Racławice Śląskie. Poznać historię tej wsi i przekonać 

się, że jej wyróżnikiem jest piękna historia kolei, nawiązanie do 

tradycji rolniczej i położenie na granicy.

Opis zabytków, miejsc ciekawych zobaczenia dostępny jest na stronie internetowej Racławic 

Śląskich: www.raclawice.net.



Na przełomie maja i czerwca pojawi się nowa wersja strony 

internetowej Racławic Śląskich. Pierwsza w Polsce w 100% 

dostosowana do urządzeń mobilnych: tabletów i smartfonów. 

W nowej wersji pojawi się jeszcze więcej ciekawostek i informacji 

o Racławicach w tym dokładny opis nowej trasy turystycznej.



Materiały promocyjne dotyczące wsi.
• Widokówki: można nabyć w lokalnych sklepach.

• Książeczki broszury informacyjne (do zdobycia na dworcu kolejowym)

• Książki o historii miejscowości (po kontakcie telefonicznym: 661 738 218)

• Gadżety: przypiniki itp..



Ludzie pełni pary
Imprezy i wydarzenia organizowane w Racławicach Śląskich

Już na kilka lat przed przystąpieniem Polski i Czech do Unii Europejskiej 

mieszkańcy Racławic Śląskich współpracując z sąsiadami „zza miedzy” potrafili 

sięgać po zewnętrzne finansowanie i organizować imprezy rangi 

międzynarodowej.



Sobótka 2001
W 2001 roku zorganizowano w Racławicach Śląskich festyn polsko-czeski 

nawiązujący do tradycji Nocy Świętojańskiej. Spotkanie miało na celu promocję 

Gminy Głogówek poprzez prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego 

ludności zamieszkującej teren pogranicza. Organizatorem imprezy była Grupa 

Odnowa Wsi Racławice Śląskie oraz Szkoła Podstawowa w Racławicach Śląskich.



Piknik „na miedzy” 2001
W 2001 roku na granicy polsko-czeskiej zorganizowano Piknik „na miedzy”. 

W ramach przygotowań mieszkańcy Racławic Śląskich społecznie 

i w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków odrestaurowali Słup Szwedzki. 

Kolumnę znajdującą się na granicy państwowej pochodzącą z 1633 roku 

będącą pamiątką wojny 30-letniej.



Polsko-czeskie kontakty 2001-2002
W tym okresie zorganizowano szereg spotkań i wspólnych wycieczek, w których 

mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego zwiedzali ciekawe miasta Polski oraz 

Czech. Wcześniej racławickie Koło LZS oraz OSP podpisały porozumienia 

o współpracy ze swoimi odpowiednikami działającymi po drugiej stronie 

granicy. Podsumowaniem udanej współpracy była organizacja międzynarodowych 

turniejów piłki nożnej.



Moja miejscowość na widokówce
Grupa Odnowa Wsi pozyskała w 2001 roku grant, w ramach którego wydano 

widokówki miejscowości. Powstało 8 projektów widokówek. Jeden z projektów 

widokówek odnosił się do polsko-czeskich kontaktów i współpracy 

transgranicznej z miastem Osoblaha.



Nie widzimy granic…
21 grudnia 2007 Polska i Czechy znalazły się w strefie Schengen. Mieszkańcy 

Racławic Śląskich oraz Osoblahy w ciągu kilku godzin zorganizowali wspólny 

piknik na starej granicy, na której znajdował się szlaban dzielący dwa kraje. 

W wspólnymi siłami szlaban został otwarty.



Koleją po pograniczu polsko-czeskim
We wrześniu 2008 roku Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi oraz Grupa 

Odnowy Wsi Racławice Śląskie zorganizowały pierwszy piknik kolejowy. Impreza 

ta od razu stała się fenomenalnym produktem turystycznym i wydarzeniem, 

które już na stałe wpisało się do kalendarium racławickich wydarzeń.

Główną atrakcją pierwszego pikniku była czynna lokomotywa parowa 

TKp „Śląsk” z Pyskowic. Dla wielu osób była to pierwsza okazja w życiu do 

zobaczenia sprawnej i pracującej lokomotywy parowej.



Koleją po pograniczu polsko-czeskim
Dziś głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Kolei 

Racławice Śląskie, które współpracuje z samorządami: wojewódzkim, 

powiatowym oraz gminnym, a także wszystkimi organizacjami działającymi na 

terenie Racławic Śląskich.

Pikniki kolejowe w nowoczesny sposób promują tradycję i historię kolei, 

elementu wyróżniającego Racławice Śląskie – łącząc rekreację, kulturę i sport.



Koleją po pograniczu polsko-czeskim
Wśród atrakcji pikniku należy wymienić: prezentację czynnego parowozu 

z 1942 roku, wystawę nowoczesnych lokomotyw kursujących po torach 

pogranicza polsko-czeskiego, prezentację autobusu szynowego realizującego 

przewóz osób liniami kolejowymi Opolszczyzny, przejażdżki drezynami, wystawę 

eksponatów kolejowych, kolejowy konkurs plastyczny dla dzieci oraz prezentację 

makiety kolejowej.





Racławicka Pętla Przygraniczna
Już dwukrotnie Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego raz Grupa 

Odnowa Wsi Racławice Śląskie przyczyniły się do organizacji w Racławicach 

Śląskich imprezy turystycznej o nazwie „Racławicka Pętla Przygraniczna”. 

W ramach imprezy uczestnicy (często były to całe rodziny) miały za zadanie 

pokonać pieszo lub rowerem wyznaczoną przez organizatora trasę posiłkując 

się mapami oraz wskazówkami (marsz na orientację z zagadkami dotyczącymi 

historii Racławic Śląskich). Imprezę kończyło wspólne ognisko.



Aktywny senior 50+
W 2014 roku w Racławicach Śląskich realizowano projekt pt. „Aktywny Senior 

50+”. W ramach projektu zorganizowano treningi i zajęcia sportowe 

z: siatkówki, nordic-walking, pływania, kręgli, ćwiczeń na powietrzu i darta. 

Seniorzy trenowali na szkolnej sali gimnastycznej oraz na nowej, wybudowanej 

w ramach inwestycji Gminy Głogówek, otwartej siłowni dostępnej dla wszystkich 

mieszkańców. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – aktywnie 

uczestniczyło w nim około 100 osób.



Potencjał Racławic Śląskich

Dziedzictwo historyczno-kulturowe daje szasnę utworzenia w miejscowości jedynego na 

pograniczu polsko-czeskim Skansenu Kolejowego. Nawiązanie do tradycji kolejarskich 

miejscowości.

Oboczność perły kresowych obrazów, dziedzictwo religijne, daje szansę utworzenia ośrodka 

kultury religijnej i miejsca spotkań osób pochodzących z Kresów Wschodnich.

W miejscowości działa kopalnia żwiru – materiał wydobywany jest z starorzecza. Po wydobyciu 

w miejscu kopalni mają powstać dwa zbiorniki wodne: suchy (zalewany w okresie przyboru 

wody – chroniący przed powodzią) oraz mokry (dodatkowa atrakcja turystyczna).

Pomysłowość i zaangażowanie mieszkańców.



Podsumowanie i dodatkowe informacje
W miejscowości funkcjonuje szkoła (Gimnazjum oraz Szkoła 

Podstawowa), przedszkole, ośrodek zdrowia, filia banku, Ośrodek 

Rehabilitacji i Opieki, RSP, a także wiele sklepów (w tym mini markety).

Nasza szkoła

Przedszkole

Ośrodek Zdrowia

Dom Ludowy – miejsce spotkań mieszkańców



Stowarzyszenia i grupy

Wśród organizacji i grup aktywnie działających w sołectwie należy 

wymienić m.in.: Grupę Odnowa Wsi, Stowarzyszenie Miłośników Kolei, 

Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie 

Racławicka Orkiestra Dęta, Koło Pszczelarzy Racławice Śląskie, Koło 

Wędkarskie Racławice Śląskie.



Stowarzyszenia i grupy
Nie można zapominać o Kole LZS Racławia Racławice Śląskie skupiającym sportowców. 

Piłkarze Racławii w sezonie 2014/15 osiągnęli największy sukces w historii Koła istniejącego 

od 1946 roku i awansowali do IV ligi, najwyższego w województwie szczebla piłkarskiego. W 

2014 roku wydana została monografia książkowa sportu w Racławicach Śląskich licząca 200 

stron.

Monografię społecznie opracowali Kazimierz Bodaszewski i Stanisław Stadnicki, a Powiat 

Prudnicki podjął się wydania publikacji. W tym celu pozyskano środki finansowe z Unii 

Europejskiej.



Produkt regionalny / miód

W Racławicach Śląskich funkcjonuje koło pszczelarzy, które skupia 35 

członków. Jest to największe koło pszczelarzy w regionie.



Rzeźba w drewnie

Jeden z mieszkańców specjalizuje się 

w rzeźbieniu w drewnie. Jego piękne rzeźby 

są często nagrodami/pucharami w zawodach. 

Wykonuje rzeźby o różnej wielkości 

i o różnym stopniu trudności. Wśród jego 

dzieł dominują takie, które nawiązują do 

Racławic Śląskich.

Po lewej puchar dla wędkarzy. Widoczny 

u góry Szwedzki Słup. Na dole Wielki Most 

Kolejowy.



Zapraszamy do odwiedzenia Racławic Śląskich



Zapraszamy do odwiedzenia Racławic Śląskich



Racławice Śląskie – miejscowość pełna pary



Dziękujemy…

Niniejsza prezentacja jest chroniona prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Autorzy: Stanisław Stadnicki, Maria Stadnicka.

Racławice Śląskie 2015.

W prezentacji wykorzystano materiały własne i pochodzące z internetowej strony Racławic 

Śląskich. Jeśli korzystano ze zdjęć udostępnionych od osób zaprzyjaźnionych zaznaczono to na 

odpowiednich stronach. Orto-mapy udostępniła Gmina Głogówek. Zdjęcia lotnicze Stanisław 

Królikowski.


