Plac Kościelny – zarys
funkcjonowania miejsca.
Najstarsze zapiski źródłowe odnoszące się do Rybnika pochodzą z XIII wieku. Ich
znaczenie jest ogromne, lecz również stanowią poważne wyzwanie badawcze. Podobnie
jest z okresem późnego średniowiecza i czasami wczesno-nowożytnymi. Od kilku
dziesięcioleci stoimy przed dylematem precyzyjnej lokalizacji obiektów istotnych dla
poznania funkcjonowania społeczności rybnickiej w okresie preindustrialnym. Rybnik jako
małe miasteczko od końca XVIII wieku przechodził gwałtowny proces przemian, w tym
w przestrzeni nowego ukształtowania zabudowy miejskiej. Kończył się okres
wypracowany w XIII/XIV wieku z bezwzględną dominacją zamku i jego majątku, znanego
od przełomu nowożytności jako obszar „państwa rybnickiego”. Jedną z istotnych
przestrzeni miasta była przestrzeń znana później jako Plac Kościelny, usytuowany na
północny-zachód od płyty Rynku, u wylotu drogi w kierunku Rud (siedziby opactwa
cysterskiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a następnie
posiadłość rodowa książąt Hohenlohe-Schillingsfürst).
W dużym stopniu wyobrażenie o wczesnośredniowiecznym Rybniku zostało
ukształtowane przez historiografię i związaną z nim tradycję początków miasta. Zapisek
o karczmach, które pojawiają się w liczbie mnogiej w dyplomie książęcym już pod rokiem
1228 (dokument dla norbertanek czarnowąskich) stały się podstawą do poszukiwania ich
lokalizacji w przestrzeni osady. Jednym z miejsc, które uznano jako lokalizację najstarszej
rybnickiej karczmy, usytuowane jest przy trakcie komunikacyjnym przecinającym obecny
plac kościelny. Kompleks budynków dawnego „Świerklańca” (obecnie nadal powodzi się
tu działalność gastronomiczną). Z kolej datowany na przełom lat 1308-1309 dokument

dla kolegiaty św. Tomasza Becketa, biskupa Canterbury na zamku raciborskim, w opisie
uposażenia nadmienia o istniejącym w Rybniku kościele św. Jana Chrzciciela. Lokalizacja
tej świątyni do dziś stanowi pewną trudność. Weduta miasta datowana na II połowę XVIII
wieku (lecz przed 1796 r.) lokalizuje poniżej wzgórza, na którym wznosił się kościół
parafialny wraz z przyległym cmentarzem. Koresponduje to miejsce z placem kościelnym.
Zachowany do dziś w centralnym miejscu placu gdzie obecnie stoi monument z figurą św.
Jana Nepomucena, najpewniej z fundacji hr. Karola Gabriela Wengerskiego. Został
przeniesiony sprzed rybnickiego pałacu (zamku) po jego przejęciu pod inne funkcje a niżeli
rezydencja szlachecka. Ów fakt miał najpewniej miejsce w XIX wieku, lecz przed 1887
rokiem. Być może ustawienie owego monumentu było podstawą nadania ulicy wiodącej
od zajazdu „Świerklaniec” do placu Kościelnego, niemniej nazwa może odwoływać się
także do tradycji związanej z istnieniem tu kościoła św. Jana Chrzciciela.

Fragment panoramy miasta z II poł. XVIII wieku.
Jako lokalizację konwentu mniszek, które wiąże się z regułą św. Norberta z Xanten,
czyli regułą premonstrateńską, podaje się obszar obecnego budynku Sądu Rejonowego,
dawny pałac, a wcześniej istniejący tu zamek, założony przez Piastów raciborskich.

Niemniej badania archeologiczne przeprowadzone pod kierunkiem Błażeja Muzolfa nie
dały takiej pewności, a wręcz odrzuciły tezę o istnieniu tu grodu lub też klasztoru,
przekształconego w zamek (!). Jednym z miejsc branych pod uwagę jako lokum zakonnic
mógł być obszar położony w niewielkiej odległości od kościoła NMP na wzgórzu, który
miał istnieć przed 1197 r., a znalazł się pod patronatem norbertanek około 1223 r. Teren
ten obejmował obszar aż po plac działkę (teren od północy placu) należąca do Kościoła,
co wynika z chociażby dawnego statusu sąsiadujących z nimi działek – teren gdzie
funkcjonuje: kościół MB Bolesnej, probostwa (stare i nowe) oraz dawny ogród farski (dziś
parking miejski). Rozległa działka przypisana do rybnickiego Kościoła, najpewniej nadana
dość wcześnie (schyłek XII wieku lub XIII wiek) mogła być związana z fundacją klasztoru
żeńskiego. Po jego translokacji pozostał obszar powiązany znów z fundacja kościoła św.
Jana Chrzciciela. Zapewne w tym rejonie można mówić o istnieniu szpitalika dla ubogich
niewiast. Poświadczony od XVII wieku był jednak nieco starszą fundacją. Należy wziąć pod
uwagę tezę wysunięta przez zespół archeologów – Mirosława Furmanka i Sławomira
Kulpę, że teren przylegający od zachodu do palcu kościelnego (ul. Rudzka) tworzył
skupisko osadnicze o nazwie Zagrodniki, które mogło być (według jednego z podań
o początkach Rybnika) jednym z członów, z których wyrósł Rybnik.
Nie można również wykluczyć, że teren placu kościelnego położony blisko
najwcześniej wzmiankowanych obiektów w osadzie, tj. kościoła na wzgórzu, jak i karczem
(pierwotne lokalizacje dawny Hotel „Świerklaniec” oraz stary ratusz miejski-siedziba
Muzeum w Rybniku oraz USC) był powiązany z klasztorem norbertanek. Lokalizacja
kościoła św. Jana bez wyraźnego wskazania na jego parafialny charakter pozwala sądzić
że przestrzeń ta kontynuowała w inne formie przynależność do przestrzeni sacrum. Po
założeniu niewielkiego miasteczka, co zapewne miało miejsce na przełomie XIII i XIV

wieku (przed 1308 rokiem) obecny plac Kościelny stał się zapleczem dla powoli
kształtującej się przestrzeni wokół małego placu rynkowego.
Zapiski z XVII wieku, począwszy od 1652 roku informują o kościele św. Jana.
Budowli drewnianej, niewielkiej a przy tym schludnej i dobrze wyposażonej, pomimo
braku dokładnego określenia jego funkcji. Był najpewniej drugim kościołem parafii, lecz
co ważne położonym w środku miasta (in medio oppidi) zaopatrzonym w cmentarz. Jedna
z tez głosi, iż kościół miał być zalążkiem odrębnej parafii miejskiej po lokacji, co jednak nie
miało miejsca, a dominująca rolę w rybnicki skupisku osadniczym zachował kościół NMP
i jego proboszcz. Wspomniany kościół od około 1223 do 1288 roku znajdował się pod
patronatem norbertanek, wcześniej i później pod patronatem książęcym, a w późniejszych czasach właścicieli miasta oraz zamku. Funkcjonowanie kościoła św. Jana jest
potwierdzane w kolejnych wizytacjach parafii i istniał aż do rozbiórki około 1796 roku. Na
wspomnianym cmentarzu dokonano pochówku jeszcze w 1768 roku. Nową dominantą
przestrzeni miał stać się kościół Matki Bożej Bolesnej, być może częściowo wzniesiony na
miejscu dawnego kościoła św. Jana. Podstawowe prace budowlane ukończono w 1801
roku, a zatem na ten sam czas przypada uporządkowanie terenu przed kościołem
i ostateczne uporządkowanie trenu po cmentarzu.

Okolice placu kościelnego na planie miasta z 1861 r.

Plan miasta Rybnika V. Jirzicka z 1810 roku ukazuje na terenie przed kościołem
MBB dwa budynki, w tym jeden będący pod jurysdykcją zamku. Przez plac północnym
skrajem od ulicy św. Jana do ulicy kościelnej przebiegał ówcześnie wodociąg dostarczający
wodę do gorzelni w pierzei rynkowej (stary ratusz – Muzeum w Rybniku). Na planie nie
ma już żadnych śladów odnoszących się do dawnego miejsca pochówków. W ciągu
kolejnych dekada, prócz translacji monumentu św. Jana Nepomucena, rozrosła się wokół
zabudowa częściowo istniejąca już wcześniej (południowa i częściowo wschodnia część
placu, niemniej znajdowały się tu ówcześnie jeszcze ogrody i niewielkie poletka uprawne).
Najpierw dominowała zabudowa drewniana, z biegiem czasu murowana w typie
wiejskim. W ostatnich latach XIX wieku i początkach XX wieku plac uzyskał
reprezentacyjny charakter z częściowo wysoką zabudową. Tereny wokół placu za jednym
wyjątkiem nie podlegały dominium zamkowemu – w pobliży powstała willa przemysłowa
z zapleczem a także kolejne budynki użyteczności publicznej – szkoła. Dalsze
modernizacje nastąpiły w latach 30. wieku XX wieku, gdy piętrowa zabudowa usunęła
w cień dawny wiejski charakter placu. W okresie lat 1920-1921 w kamienicy czynszowej

przylegającej do placu (od wschodu) i ulicy św. Jana miał siedzibę Polski Komitet
Plebiscytowy. W okresie międzywojennym obszar zabudowy wokół placu użytkowany
pod handel i rzemiosło oraz cele mieszkalne. W wyniku działań II wojny światowej
zabudowania wokół placu częściowo ucierpiały. W trakcie walk o rybnik w początkach
1945 roku spalone zostały budynki szkoły – częściowo odbudowane inne wyburzone (na
tym miejscu dobudowano budynek Sali gimnastycznej). Jeszcze w trakcie wojny przebito
przez teren prywatnych działek łącznik, który połączył ulicę Raciborską z Rudzka
z pominięciem przejazdu przez wąskie uliczki i rynek, tworząc nową ulicę (dziś ul. Marii
Curie-Skłodowskiej). Po II wojnie światowej z palcem skomunikowanych było pięć ulic,
w tym najważniejsza ulica Rudzka. Budynki okalające częściowo plac były użytkowane pod
cele handlowe oraz jako mieszkania komunalne. Współcześnie plac został włączony do
przestrzeni Deptaku. W 2014 roku przeprowadzono prace związane z nową aranżacją tej
przestrzeni miejskiej. Okoliczne budynki przeszły również pewne modernizacje
i dostosowanie do celów gastronomiczno-usługowych. Nadzór archeologiczny w czerwcu
2014 r., w trakcie robót polegających na zmianie nawierzchni placu i otoczenia
monumentu św. Jana pozwolił odsłonić ślady cmentarzyska, a także relikty ceramiki
i tajemniczy obiekt w postaci wapiennej ściany w zarysie przypominającym kształtem
literę U. Prace remontowe potwierdziły również fakt licznych wcześniejszych wykopówprac instalacyjnych pod nawierzchnią placu, na przestrzeni blisko stu lat, co w doprowadziło do trwałych ubytków w warstwach archeologicznych.
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