
   

  

 

  

KAPLICA - antyczna perełka Rakowa  
Mijają wieki, lata, a każdy chciałby coś po sobie zostawić,  
aby nie zatarta się pamięć po nim. Zostawiamy wspomnienia  

pomniki, budowle ... Czy potrafimy to pielęgnować 

i dbać 0 to co inni stworzyli?  

 

 

Kaplica w Rakowie przypomina antyczna świątynię i robi naprawdę duże wrażenie  

 azwa wsi Raków pochodzi od nie-  

 mieckiego słowa raake, co znaczy  

 rak. Anegdota głosi, ze w daw-  

 nych czasach, w tych okolicach,  

 były najsmakowitsze raki, które gościły na pan-  

 skich stołach jako wykwintne danie. Raków  

 w XVII w., za rządów rodziny von Kessel, był  

 miejscem polowań i kurortem klimatycznym  

 dla niemieckiej szlachty. Christoph Wilhelm  

 III von Kessel (1705-1773), zwany „fundato-  

 rem-założycielem", wybudował w Rakowie  

 pałac wraz z dziedzińcem i okazałym folwar-  

 kiem, który był zaliczany do 6 najpiękniejszych  

 dworów w powiecie oleśnickim. Utworzył też  

 sławną na Śląsku bibliotekę, która bardzo ce-  

 nili profesorowie i historycy literatury. Geo-  

 rg von Kessel-Zeutsch (1827-1896) stworzył  

 ordynacje rakowską, do której należały: Ra-  

 ków, Nowy Dwór, Mydlice, Piszkawa i Biela-  

 wa. Baron "Rakowski Książę ", dbał 0 wygląd  

 folwarku i zajął się upiększaniem Rakowa:  

 odnowił pałac według projektu architekta  
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 Eduarda Knoblaucha i zagospodarował przy-  

 pałacowy park, uzupełniając go egzotyczna  

 roślinnością. Zbudował mauzoleum, w któ-  

 rym został pochowany ze swoją małżonką Le-  

 ocardią. W Rakowie, w 1845 r. znajdował się  

 kościół z plebanią, szkoła, karczma, kuźnia,  

 piekarnia, browar, gorzelnia, tłocznia oleju  

 i młyn wodny. Po II wojnie światowej ocalały  

 jedynie zabudowania gospodarcze i fragment  

 bramy wjazdowej do pałacu z 1773 r.  
 
W parkowym zaciszu antycznej    

świątyni 

 Idąc wzdłuż stawu, widać białą budowlę  

 odbijającą się w tafli wody. Wędrując ku niej  

 przez park, mijamy stare dęby, buki, graby,  

 cypryśnika i magnolie, na słonecznej polanie  

 ukazuje się kaplica .  

 Zbudowane ok. 1820 r. w stylu klasycystycz-  

 nym, nawiązującym do formy antycznej swia-  

 tyni. Wchodząc do niej, stajemy na wprost  

 półkolistej wnęki ołtarzowej. Na ścianie głów-  

 

nej znajdują się dwa wsporniki z ornamentem  

liści akantu i esownicami. Od frontu portyk  

ujęty na skrajach parą kwadratowych filarów  

oraz dwoma kolumnami jońskimi, zwieńczo-  

ny trójkątnym przyczółkiem. Portal wejściowy  

z kamienia, zakończony półkoliście, zawiera-  

drzwi, a nad nimi okrągły otwór.   
H. Lutsch w 1889 r. napisał, że w mauzoleum  

był nagrobek Ch. W. III von Kessel-Zeutcha.  

Na postumencie z piaskowca znajdował się  

marmurowy sarkofag. Na nim była umiesz-  

czona naturalnej wielkości alabastrowa figu-  

ra kobiety, która opłakuje śmierć zmarłego,  

przedstawionego na płaskorzeźbie (podobny  

pomnik można odnaleźć w kościele św. El-  

żbiety Węgierskiej we Wrocławiu).  

Ratujmy dziedzictwo kultury  

Dostrzegając wyjątkowy charakter architek- 

toniczny kaplicy, jego sakralny wymiar,  

mieszkańcy Rakowa w latach 60. podjęli się  

wyremontowania obiektu i przystosowania do   
  użytku, W tamtych czasach nie było to takie  

  łatwe, 0 czym wspominają najstarsi mieszkańcy  

  tej wsi. Ale udało się! W latach 1960-1998 peł-  
  
  nił funkcje kościoła filialnego pw. Matki Boskiej   
   Królowej Wszechświata, odprawiały się nabo-  

  żeństwa, udzielano chrztów i Ślubów. 0 ka-  

plice dbał ówczesny proboszcz ks. Jan Kapcia  

i mieszkańcy, Dziś kaplica jest zamknięta, coraz  

bardziej widoczne są oznaki zniszczenia. Czy  

naszym obowiązkiem nie jest dbanie 0 dziedzi-  

ctwo dóbr kultury dla kolejnych pokoleń, tak  

jak czynili to przez lata nasi przodkowie? Ufam  

(z reszta chyba nie tylko ja), że mieszkańcy Ra-  

kowa uratują przed ruina tę antyczna perełkę  

naszej wsi.  

Anna. Mysiara  

mieszkanka Rakowa  
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