KOŒCIÓ£ P.W. ŒW. ANTONIEGO
W RYBNIKU

ZESZYTY RYBNICKIE 4
MONOGRAFIE

Publikacja stanowi uzupe³nienie wystawy
zorganizowanej przez Muzeum w Rybniku
inauguruj¹cej obchody
100-lecia koœcio³a p.w. œw. Antoniego w Rybniku

ZESZYTY RYBNICKIE 4
MONOGRAFIE

BOGDAN KLOCH ALEKSANDRA GRABIEC

KOŒCIÓ£ P.W. ŒW. ANTONIEGO
W RYBNIKU

Redakcja: Bogdan Kloch, Dawid Keller
Recenzja: prof. dr hab. Idzi Panic, dr hab. Ryszard Kaczmarek (prof. UŒ)
Redakcja techniczna i sk³ad komputerowy: Dawid Keller, S³awomir Studnik
Dobór ilustracji i przygotowanie podpisów: Aleksandra Grabiec, Dawid Keller
Fotografia na ok³adce: Celestyna Chlubek-Adamczyk
T³umaczenia streszczeñ: jêzyk niemiecki
jêzyk angielski
jêzyk francuski

Iwona W¹do³owska
Agnieszka Keller
Barbara Klimek

Autorzy zamieszczonych w rozdziale IV zdjêæ, reprodukcji i skanów:
Celestyna Chlubek-Adamczyk: poz. 3, 5, 24, 46-49, 52-53, 55, 64.
Dawid Keller: poz. 1-2, 6-7, 12-13, 20, 28, 34, 37, 41-42, 45, 50-51, 54, 56-63.
Bogdan Kloch: poz. 10-12, 14-19, 21-23, 25-27, 33, 35-41, 43-44.
S³awomir Studnik: poz. 3-4, 8-9, 29-32.

© Muzeum w Rybniku 2006

ISBN 83-920163-3-5
Druk: Centrum Us³ug Drukarskich Henryk Miler
www.cuddruk.pl

SPIS TREŒCI
1. S³owo wstêpne Prezydenta Miasta Rybnika

7

2. S³owo wstêpne autorów

8

3. O Ÿród³ach i stanie badañ nad problematyk¹ koœcio³a
i parafii œw. Antoniego

10

4. ROZDZIA£ I (Bogdan Kloch)
Najstarsze œlady funkcjonowania kultu œw. Antoniego Padewskiego

13

5. ROZDZIA£ II (Bogdan Kloch)
Koœció³ œw. Antoniego od czasu budowy a¿ do powstania odrêbnej parafii

40

6. ROZDZIA£ III (Aleksandra Grabiec)
Parafia p.w. œw. Antoniego Padewskiego w Rybniku

78

7. ROZDZIA£ IV (Aleksandra Grabiec)
Architektura i sztuka koœcio³a p.w. œw. Antoniego w Rybniku

106

8. ZAKOÑCZENIE

175

9. KALENDARIUM DZIEJÓW KOŒCIO£A

177

10. STRESZCZENIA OBCOJÊZYCZNE

180

10. BIBLIOGRAFIA

187

5

Szanowni Rybniczanie, Parafianie koœcio³a Œwiêtego Antoniego
Zbli¿a siê rocznica 100-lecia koœcio³a œw. Antoniego Padewskiego. Jest to dla Rybnika
znacz¹ce wydarzenie. Koœció³ œw. Antoniego wpisa³ siê w pejza¿ miasta i dziœ stanowi jego
nieod³¹czn¹ czêœæ, nie tylko w wymiarze materialnym ale przede wszystkim duchowym.
Jego historia to nie tylko ostatnie sto lat tego szacownego obiektu, ale tak¿e o wiele d³u¿sze trwanie pobo¿noœci ku œw. Antoniemu w naszym mieœcie. Ju¿ kilkaset lat temu mieszczanie
i wierni rozleg³ej parafii rybnickiej oddawali siê pod opiekê padewskiego patrona. Wypraszali
£aski Bo¿e poprzez jego wstawiennictwo. Czcili obrazowy wizerunek œw. Antoniego, a nastêpnie figurkê, która po dzieñ dzisiejszy jest ozdob¹ œwi¹tyni i jej najcenniejszym skarbem.
Œwi¹tynia powstawa³a jako symbol miasta i ros³a wraz z nim. Koœció³ œw. Antoniego
przechodzi³ zmienne koleje losu jak i nasze miasto. Wojny i zniszczenia przeplata³y siê z latami
odbudowy i wielkimi œwiêtami patriotycznymi, których œwiadkiem by³y mury tej szacownej
budowli.
Do czasów II wojny œwiatowej prym w czci œw. Antoniego wiedli rybniccy rzemieœlnicy i
przedsiêbiorcy. Czasy komunizmu pozbawi³y ich tej mo¿liwoœci, ale mimo to kult rozwija³ siê
dalej. Powstanie parafii po nocy stalinowskiej by³o triumfem wiary i prawdy. Od tej pory, przez
kolejne dziesiêciolecia, wokó³ koœcio³a œw. Antoniego toczy³a siê walka o katolick¹ wiarê mieszkañców parafii i miasta. W³adze utrudnia³y organizowanie uroczystych procesji w œwiêto patronalne, a wêdruj¹cych pielgrzymów do tronu Jasnogórskiej Pani starano siê przez lata zniechêciæ ró¿nymi metodami szykan.
Koœció³ rybnicki skupiony w du¿ej mierze wokó³ tej œwi¹tyni trwa³. W latach 80. by³ miejscem oparcia dla demokratycznej i antykomunistycznej opozycji zgrupowanej wokó³ NSZZ
„Solidarnoœæ”. Tu odbywa³y siê spotkania pog³êbiaj¹ce wiêŸ z Koœcio³em i opór przeciw re¿imowi PZPR.
Gdy nadesz³a wolnoœæ ten Dom Bo¿y dziêki osobie S³ugi Bo¿ego Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II zosta³ podniesiony do honorowej rangi Bazyliki Mniejszej. W ten sposób uhonorowano to œwiête miejsce i duszpasterzy, który tu umacniali wiarê nieskrêpowan¹ ideologi¹.
W tym roku Rada Miasta Rybnika uchwa³¹ podjê³a decyzjê aby œw. Antoniego og³osiæ patronem miasta. W ten sposób wróciliœmy do tradycji naszych praojców.
Ksi¹¿ka, która trafia do Pañstwa r¹k jest dzie³em, maj¹cym udokumentowaæ trudne, a nieraz i bolesne dzieje tego miejsca. Niech œwiadczy o naszym szacunku dla przesz³oœci i dla dokonañ wielu poprzednich pokoleñ Rybniczan.
Z szacunkiem
Adam Fudali, Prezydent Miasta Rybnika
Rybnik, sierpieñ 2006
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S³owo wstêpne autorów
Spogl¹daj¹c wstecz na losy Rybnika, musimy zdaæ sobie sprawê ze znaczenia kilku poprzednich stuleci, które zapisa³y siê w sposób szczególny na kartach dziejów tego miasta. Okres
ostatnich trzech stuleci to czasy, o których mo¿na powiedzieæ, ¿e by³y prze³omowe. Dziœ s¹ w
miarê dobrze udokumentowane. Jednak¿e w tych ramach czasowych s¹ równie¿ przestrzenie
co do których nadal badacze nie powiedzieli ostatniego s³owa. S¹ te¿ takie, które dopiero znajduj¹ swoich odkrywców. Zatem jest Rybnik miastem znanym i nieznanym. Wydawaæ siê mo¿e,
¿e im dalej wstecz, tym mniej mo¿na byæ pewnym naszej wiedzy o przesz³oœci. Jednak¿e nic
nie mo¿e byæ bardziej zwodniczym przeœwiadczeniem, jak to, ¿e co nam bli¿sze, lepiej znamy.
Ostatnie cztery wieki, czyli niespe³na po³owa z tego co miasto ma w swoim baga¿u doœwiadczeñ, jest czêsto pokryte mrokiem licznych tajemnic, faktów nieznanych - zapomnianych, a co
wa¿niejsze historii nieopowiedzianych, które jeszcze nie spotka³y swych odkrywców. W tej
przestrzeni losy jednej œwi¹tyni i jej œwiêtego patrona s¹ silnie wplecione w dzieje miasta. Jawi¹ siê jako niezwykle kusz¹cy temat, z którym nale¿y próbowaæ siê zmierzyæ.
Oddajemy w rêce czytelnika pracê stanowi¹c¹ kolejny przyczynek do poznania naszej
historii, tak¹ jak¹ by³a, a nie tak¹, jak¹ czêsto sobie wyobra¿amy, mitologizuj¹c lub te¿ upraszczaj¹c zdarzenia i postacie, które j¹ tworzy³y. Jest to w za³o¿eniu monograficzne ujêcie dziejów
koœcio³a œw. Antoniego, padewskiego cudotwórcy. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch zasadniczych
czêœci, które s¹ dzie³em dwóch autorów.
W pierwszej, autorstwa Bogdana Klocha jest miejsce na omówienie w zarysie pocz¹tków
kultu œw. Antoniego w Rybniku. Autor podj¹³ próbê wyjaœnienia okolicznoœci powstania i rozwoju kultu, kaplicy i monumentalnego dwuwie¿owego koœcio³a. Niejako przy okazji mamy
okazjê weryfikacji chronologii kilku zdarzeñ z dziejów kultu, kaplicy i samej œwi¹tyni. Aby ta
czêœæ pracy nie by³a zbyt jednostronna w odbiorze, zawiera ona t³o historyczne w postaci wielu
w¹tków z dziejów miasta. Nie jest to tylko t³o, ale równie¿ zarysowanie otoczenia w jakim
przysz³o siê rozwijaæ ró¿nym formom kultu œw. Antoniego. Historia polityczna i gospodarcza
miasta, o któr¹ ociera siê autor jest w silnym zwi¹zku z ludŸmi, którzy oddzia³ywali na losy
kultu œw. Antoniego i jemu poœwiêconych obiektów sakralnych.
Okres najwczeœniejszy odbiega od treœci odnosz¹cej siê do czasów po utworzeniu parafii.
Przynale¿noœæ koœcio³a do parafii Matki Bo¿ej Bolesnej, znalaz³a swoje odbicie w wybiórczym
opisaniu ówczesnego ¿ycia religijnego. Kryterium sta³o siê tutaj miejsce sprawowania czynnoœci liturgicznych.
Czêœæ druga, której autork¹ jest Aleksandra Grabiec, opisuje powstanie samodzielnej placówki, utworzenie parafii oraz jej dalsze losy. Koœció³ i parafia to wiele w¹tków ¿ycia, tak religijnego, jak i spo³eczno - kulturalnego, które nale¿y przybli¿yæ czytelnikowi. Losy tej œwi¹tyni, to losy ludzi z ni¹ zwi¹zanych. Zatem nie mo¿na nie wspomnieæ o duchownych, którzy tu
dzia³ali i pozostawili cz¹stkê swego ¿ycia. Powstawanie parafii i zarys jej dziejów to zdaje siê
jedna z wa¿niejszych ods³on tej ksi¹¿ki. Zagadnieniem podejmowanym w tej czêœci pracy jest
¿ycie religijne i kulturalne, które toczy³o siê przy koœciele i parafii œw. Antoniego w ci¹gu ostatnich piêædziesiêciu lat. Jest to niew¹tpliwie pierwsze w miarê ca³oœciowe ujêcie tego problemu badawczego.
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Powy¿sza czêœæ zawiera równie¿ omówienie wartoœci architektonicznych koœcio³a. Mimo ¿e horyzont czasowy tej czêœci pracy obejmuje lata powojenne, to podejmuje tak¿e temat
wyposa¿enia koœcio³a w okresie wczeœniejszym. Autorka podjê³a trud rekonstrukcji pierwotnego wyposa¿enia oraz kolejnych zmian zachodz¹cych w koœciele. Wskaza³a szczególnie na
spuœciznê dekoracyjn¹ wnêtrza koœcio³a. Podjê³a równie¿ temat zmian w tym zakresie, które
poczyniono w ci¹gu ostatnich kilku lat. Dotar³a przy tym do zupe³nie zapomnianego materia³u
odtwarzaj¹cego dawny wystrój wnêtrza.
Praca jest bogato udokumentowana materia³em ilustracyjnym, poniewa¿ trudno sobie
wyobraziæ taki temat bez spuœcizny w postaci planów, rysunków, a nade wszystko fotografii,
œwiadectwa losów tego miejsca i jego znaczenia dla miasta i okolicy. Znaczenia dodaje fakt, ¿e
dziêki wielu ¿yczliwym osobom i instytucjom mogliœmy zamieœciæ materia³ w du¿ej czêœci s³abo lub prawie wcale nieznany.
Jako ¿e ka¿dy czytelnik jest dla nas powa¿nym odbiorc¹, praca któr¹ stworzyliœmy dysponuje aparatem naukowym. Nale¿y przez to rozumieæ, ¿e powo³ujemy siê na liczne Ÿród³a pisane oraz ikonograficzne, jak równie¿ na literaturê przedmiotu. Z tej te¿ przyczyny nasze wywody maj¹ potwierdzenie lub te¿ uzasadnienie w tym co do tej pory nauka powiedzia³a na temat
koœcio³a i parafii œw. Antoniego.
Traktuj¹c pracê jako dzie³o o charakterze naukowym staramy siê, by nie odbiega³o zbytnio od popularyzatorskiego ujêcia problemu. Niemniej badawczy charakter wp³yn¹³ na decyzjê
poddania pracy recenzji naukowej przedstawicieli naukowego œrodowiska uniwersyteckiego.
Oddaj¹c pracê w rêce czytelnika liczymy, ¿e bêdzie to przyczynek do rozwa¿añ nad dziejami naszego miasta, ma³ej, acz znacz¹cej cz¹stki œl¹skiej historii. Je¿eli wzbudzimy emocje, a
nawet krytyczne uwagi to bêdzie to dowód na przemyœlenie tego co w tej pracy pragnêliœmy
ukazaæ.
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O Ÿród³ach i stanie badañ nad problematyk¹ koœcio³a i parafii œw. Antoniego
Baza Ÿród³owa do dziejów koœcio³a jest bardzo rozproszona, dlatego do powstania tej pracy wykorzystano zaledwie pewn¹ jej czêœæ. Najwiêksz¹ wartoœæ dla dziejów œwi¹tyni maj¹ zasoby archiwalne Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach oraz Archiwum Parafialnego
parafii œw. Antoniego w Rybniku. Z nich skorzystano najwiêcej z racji zachowania tam wiêkszoœci bezcennej dokumentacji odnosz¹cej siê do dziejów koœcio³a padewskiego patrona.
Wykorzystano równie¿ zasoby Oddzia³u w Raciborzu Archiwum Pañstwowego w Katowicach a tak¿e Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu, gdzie jeszcze znajduje siê wiele
cennych informacji. Niezmierne wartoœciowe okaza³y siê kwerendy w zbiorach Biblioteki Œl¹skiej w Katowicach oraz w Gabinecie Œl¹sko - £u¿yckim Biblioteki Uniwersytetu Wroc³awskiego, gdzie zachowa³a siê prasa niemieckojêzyczna, zawieraj¹ca cenne wzmianki pomocne
do powstania tej pracy.
Nie pominiêto równie¿ zbiorów Muzeum w Rybniku, gdzie tak¿e zgromadzono informacje dotycz¹ce tego zagadnienia. Dziêki przychylnoœci mieszkañców Rybnika, równie¿ mo¿na
by³o skorzystaæ z prywatnych zbiorów i archiwaliów rodzinnych.
Dotychczasowe badania na temat koœcio³a œw. Antoniego nie doczeka³y siê zbyt wielu publikacji. Mo¿na przyj¹æ, ¿e tak naprawdê powsta³a tylko jedna drukowana praca na ten temat.
Wyda³ j¹ siedemdziesi¹t piêæ lat temu, z okazji 25 - lecia powstania koœcio³a,rybnicki badacz i
1
duchowny o. Emil Drobny .
Ta jedyna praca E. Drobnego wymaga dziœ bardzo krytycznej analizy, gdy¿ w toku badañ,
których zwieñczeniem jest ta ksi¹¿ka, pojawi³y siê Ÿród³a, które s¹ w sprzecznoœci z wieloma
w¹tkami, które przekaza³a nam wspomniana broszurka.
Uzupe³nieniem tej publikacji jest album fotograficzny poœwiêcony koœcio³owi œw. Antoniego, który ukaza³ siê niespe³na dziesiêæ lat temu, a wiêc odnosi siê tylko do stanu œwi¹tyni
2
pod koniec XX w. Mimo tak ubogiego zasobu zwartych prac drukowanych tematyka zwi¹zana
z dziejami koœcio³a by³a niezwykle atrakcyjna. Odzwierciedleniem tego zainteresowania jest
kilka prac badawczych, przede wszystkim magisterskich, których autorzy zajêli siê analiz¹
dziejów koœcio³a, roli religijnej, spo³eczno - kulturowej oraz jego wartoœci artystycznej.
W latach siedemdziesi¹tych powsta³a monografia autorstwa ks. Henryka Markwicy, która
3
znana jest tylko w kilku kopiach maszynopisu . Stanowi mocno rozbudowan¹ analizê archiwa-

E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego w Rybniku, Rybnik 1931.
Bazylika Mniejsza p.w. œw. Antoniego w Rybniku, red.: M. Budny-Malczewska, A.
Grabiec, Rybnik 2000.
3
Kronika koœcio³a i parafii pod wezwaniem œwiêtego Antoniego Padewskiego w Rybniku, opr. H. Markwica, [mps.] Rybnik 1971, Zbiory Muzeum w Rybniku.
1
2

10

liów parafialnych, co zaowocowa³o bardzo szczegó³owym opisem kilku dziesiêcioleci istnienia tego koœcio³a. Po dzieñ dzisiejszy liczne jej fragmenty nie straci³y na aktualnoœci, ale wiele
z jej treœci nale¿y zweryfikowaæ.
Prace magisterskie jakie powsta³y na temat koœcio³a nie s¹ pe³nymi monografiami, ale
wnosz¹ wiele nowego i poszerzaj¹ bazê badawcz¹ odnosz¹c¹ siê do ¿ycia religijnego.
Niew¹tpliwie najcenniejsza jest praca Aleksandry Grabiec, wspó³autorki tego opracowania, zatytu³owana Koœció³ pod wezwaniem œw. Antoniego Padewskiego w Rybniku w ¿yciu reli4
gijno - spo³eczno - kulturowym miasta . Autorka prze³ama³a swoist¹ blokadê informacyjn¹,
wykorzystuj¹c w pracy archiwalia koœcielne, które dot¹d by³y pomijane. Równie¿ cenna i wyj¹tkowa w treœæ dokumentacja fotograficzna wzbogaca powy¿sz¹ pracê. Mo¿na bez zbytniego
ryzyka przyj¹æ, i¿ jest to najpe³niejsze opracowanie poœwiêcone koœcio³owi œw. Antoniego.
Dwie pozosta³e, znane nam prace magisterskie, uzupe³niaj¹ stan badañ pod k¹tem znaczenia koœcio³a w ¿yciu religijno - spo³ecznym oraz jako pewnego faktu w dziejach sztuki i architektury sakralnej na Œl¹sku. W opracowaniu Jolanty Pawlak: Parafia - jej funkcje w ¿yciu
spo³ecznym i kulturalnym. Próba monografii problemowej na przyk³adzie parafii œw. Antoniego w Rybniku, na podstawie materia³ów archiwalnych i terenowych z badañ w latach 1992 1994 poznajemy przede wszystkim cenne w¹tki odnosz¹ce siê do wybranego, krótkiego prze5
dzia³u czasu lat 90. XX wieku . Z kolei w pracy Joanny Dworaczek Koœció³ œw. Antoniego w
Rybniku, mo¿na odnaleŸæ interesuj¹ce spostrze¿enia dotycz¹ce architektury i znaczenia w sztu6
ce koœcielnej tej niezwykle ciekawej budowli .
W ogólnej literaturze przedmiotu funkcjonuj¹ prace, na których kartach dostrzec mo¿na
odniesienia do koœcio³a œw. Antoniego. Dotyczy to przede wszystkim w¹tku architektoniczne7
go tej œwi¹tyni . Doœæ wyraŸnie rysuje siê zakres tematyczny, który jest najlepiej rozpracowany. Jest nim w³aœnie sfera architektury i sztuki sakralnej zawarta w tym obiekcie. W bibliografii
dziejów Rybnika ostatnich stu kilkudziesiêciu lat wiele prac obszerniej lub bardzo powierzchownie informowa³o o losach tej œwi¹tyni lub te¿ o formach praktyk religijnych zwi¹zanych z
8
jej funkcjonowaniem (rybnickie pielgrzymki na Jasn¹ Górê) .

4
A. Grabiec, Koœció³ pod wezwaniem œw. Antoniego Padewskiego w Rybniku w ¿yciu
religijno-spo³eczno-kulturowym miasta, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr
hab. I. Panica, Cieszyn 2005, Archiwum Dzia³u Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku.
5
J. Pawlak, Parafia jej funkcje w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym. Próba monografii
problemowej na przyk³adzie parafii œw. Antoniego w Rybniku, na podstawie materia³ów archiwalnych i terenowych z badañ w latach 1992-1994, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. I. Bukowskiej-Floreñskiej, Cieszyn 1994, Zbiory Biblioteki Muzeum w
Rybniku.
6
J. Dworaczek, Koœció³ œw. Antoniego w Rybniku, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. E. Chojeckiej, Katowice 2003.
7
D. G³azek, Domus Celeberrima, architektura sakralna (katolicka) przemys³owej czêœci Górnego Œl¹ska 1870-1914, Katowice 2003.
8
Szczegó³owo informuj¹ o tych pracach odsy³acze w postaci przypisów. Na temat piel-
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Du¿ym zainteresowaniem losy koœcio³a cieszy³y siê w prasie lokalnej. „Gazeta Rybnicka” wielokrotnie publikowa³a artyku³y Marka Szo³tyska dotycz¹ce ro¿nych aspektów fun9
kcjonowania tej œwi¹tyni . W tym miejscu wypada podkreœliæ, ¿e prace wspomnianego autora
stanowi¹ doskona³¹ ilustracjê ¿ywotnoœci problematyki koœcio³a oraz kultu œw. Antoniego w
dziejach miasta Rybnika.

grzymek z Rybnika por.: Z. Klim, Historia rybnickiej pielgrzymki, Rybnik 2002.
9
Jako przyk³ad przytaczam dwa artyku³y autorstwa M. Szo³tyska: Budowa koœcio³a œw.
Antoniego, „Gazeta Rybnicka”, nr 11, listopad 2000, s. 23; Wnêtrze koœcio³a œw. Antoniego,
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ROZDZIA£ I
Najstarsze œlady funkcjonowania kultu œw. Antoniego Padewskiego
Obecnoœæ padewskiego œwiêtego w ¿yciu miasta objawia³a siê w wielu p³aszczyznach. Kult rozwija³ siê poprzez: obecnoœæ w najstarszym koœciele parafialnym
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny o³tarza jemu poœwiêconego, s³ynnej figurki,
oraz kolejnego nowego o³tarza w koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej. Te trzy elementy po³¹czy³y siê jeszcze z jednym, który mia³ ogromny wp³yw na dalsze losy ca³oœci tradycji zwi¹zanej z czczeniem osoby œw. Antoniego. By³a nim kapliczka. Ta dziœ ju¿ nieobecna w krajobrazie miasta budowla wznosi³a siê u podnó¿a wejœcia na teren placu
przed obecn¹ Bazylik¹ Mniejsz¹. Jedyny, nieprecyzyjny opis kaplicy da³ Emil Drobny,
1
który ca³¹ sprawê jej dotycz¹c¹ opisa³ mniej wiêcej æwieræ wieku po jej rozbiórce .
Opis pocz¹tków jej funkcjonowania warto wzbogaciæ o nieliczne wprawdzie, ale
cenne wzmianki w urzêdowych wykazach tworzonych na zlecenie w³adz œwieckich
oraz wroc³awskiej kurii diecezjalnej.
Dane dotycz¹ce miasta wydane w szerszym opracowaniu opisuj¹cym Œl¹sk w roku 1830, swym faktycznym stanem odpowiadaj¹ schy³kowi lat 20. XIX wieku, i tam,
w zwiêz³ym opisie parafii katolickiej napotykamy na niezwykle ciekawy zapis o nas2
têpuj¹cym brzmieniu: Kapelle St. Anton am Wege nach Sohrau . O piêtnaœcie lat m³odszy przekaz z roku 1845, równie¿ w œwieckim urzêdowym - statystycznym wydawnictwie, przytacza podobny w treœci tekst: an der Straße nach Sohrau die St. Anton Ka3
pelle .
Szczegó³owy wroc³awski schematyzm diecezjalny z roku 1842 zawiera niezwykle interesuj¹cy zapis. Przy okazji wymieniania koœcio³ów i kaplic podleg³ych parafii

1
O kapliczce wiemy, ¿e: By³a ona bardzo szczup³a […] zbudowana pod³ug w³asnej
fantazji […], por: E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 4-5.
2
Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und
anderen Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, mit Einschluss des ganzen jetzt zur Provinz
gehorenden Markgrafthus Ober Lausitz, und der Grafschaft Glatz, nebst beigefugter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung mit drei besonderen Tabellen, opr. J. G. Knie, Breslau 1830, s. 1010.
3
Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und
anderen Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, nebst beigefugter Nachwiesung von der
Eintheilung des Landes nach den Bezierken der drei königlichen Regierungen, den darin enthalteten Furstenthumern und Kreisen, mit Angabe des Flacheninhaltes, der mittlern Erhebung
über die Meeresflache, der Bewohner, Gebaude, des Viehstandes, opr. J. G. Knie, Breslau 1845,
s. 914.
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rybnickiej, tu¿ po koœciele cmentarnym œw. Bart³omieja, czyli prezbiterium dawnej fary gotyckiej na starym cmentarzu, wymieniono kaplicê œw. Antoniego: Kapelle St.
4
Anton, deutsch und poln. Pred . Z kolei informacja zawarta w wykazie z roku 1855
5
brzmia³a: Kap. S. Antonii de Pad . Jak¿e to krótkie, ale bardzo bogate w treœci zapisy.
W opisach dokonanych na zlecenie w³adz duchownych, umiejscowienie w szeregu kilku œwi¹tyñ na bardzo wysokiej pozycji kapliczki œw. Antoniego, œwiadczy o jej sporym znaczeniu dla ¿ycia religijnego miasta.
Co jednak zwraca uwagê, to fakt, ¿e wykaz z 1842 roku wskazuje, ¿e przy tej bardzo ma³ej budowli odbywa³y siê kazania w dwóch jêzykach: niemieckim i polskim.
By³a tym samym miejscem spotykania siê wielokulturowej tradycji miasta.
Tak mocne zaakcentowanie tej œwi¹tyni nie pojawia siê ju¿ w schematyzmie diecezji wroc³awskiej z roku 1887, gdzie znajdujemy wiele kaplic w poszczególnych
obecnych dzielnicach miasta, ówczeœnie tylko zwi¹zanych z Rybnikiem poprzez koœ6
ció³ parafialny . Mo¿na przyj¹æ, ¿e uk³ad tematyczny opracowania schematyzmu diecezjalnego zawa¿y³ na braku informacji, nie zaœ zupe³ny brak znaczenia interesuj¹cej
nas budowli. Jednak¿e owa nieobecnoœæ, w porównaniu z wczeœniejszymi wykazami
jest pewnym zaskoczeniem.
Jak ju¿ wspomnia³em, istnienie kaplicy w urzêdowym wykazie mamy potwierdzone doœæ wczeœnie (1830 r.), ale nie nale¿y s¹dziæ, ¿e zapis ten wyznacza pocz¹tki
istnienia tej budowli. Musimy siê przenieœæ wstecz kilka lat wczeœniej. Wówczas to
pojawi³a siê pobo¿na inicjatywa rybnickich parafian, aby wznieœæ padewskiemu opiekunowi samodzieln¹ budowlê w postaci kaplicy.
Mistrz ciesielski o nazwisku Knobloch, wyznania ewangelickiego, w³asnym sumptem doprowadzi³ do powstania murowanej kaplicy, w godnym miejscu, u szczytu
7
wzgórza pomiêdzy traktami do ¯or i Miko³owa . Uczyni³ to nie sam, ale w³¹czy³o siê
do tego postanowienia trzech rybnickich mieszczan (Prusowsky, Sobczyk, Stephany),
którzy 3 lutego 1823 r., w porozumieniu z magistratem i burmistrzem Antonim ¯elas8
ko, zwrócili siê do proboszcza rybnickiego ks. Micha³a Schneidera z proœb¹ o zgodê
9
na budowê kaplicy, pod któr¹ grunt na budowê by³ darem miasta .

4
Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau Königlich Preussischen Antheils,
Breslau 1842, s. 156.
5
Schematismus des Bisthums Breslau und des ihm annectirten Delegaturbezirkes für
das Jahr 1855, Breslau (b. d. w.), s. 116.
6
Schematismus des Bisthums Breslau und seine Delegatur-Bezirks für das Jahr 1887,
Breslau (b. d. w.), s. 163-164.
7
F. Idzikowski, Geschichte der Stadt und ehemalige Herrschaft Rybnik in Oberschlesien, Breslau 1861, s. 172.
8
Proboszcz w latach 1808-1837. Zob.: L. Musio³, Rybnik. Parafia Matki Boskiej Bolesnej.
Monografia historyczna, mps., 1963, Biblioteka Œl¹ska-zbiory specjalne, sygn. R 866 III, s. 46.
9
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 4-5.
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Badacz rybnickich dziejów, o. Emil Drobny wskazywa³, ¿e u genezy powstania
10
tego obiektu le¿a³a troska o odnowienie dawnego kultu patrona miasta . A to ¿e wydarzy³o siê to w³aœnie wówczas by³o motywowane zdarzeniem z poprzedniego roku. Dok³adnie w wigiliê wspomnienia œw. Antoniego (12 czerwca 1822 r.) w trakcie dnia targowego w Wodzis³awiu, nieopodal zabudowañ gospodarczych tamtejszej fary miej11
skiej dosz³o do wybuchu po¿aru . Okaza³ siê on katastrofalny w skutkach, gdy¿ sp³onê³a prawie ca³a zabudowa wraz z dwoma koœcio³ami, a trzysta rodzin straci³o ca³y
12
swój dorobek ¿ycia . Straty by³y ogromne, choæ na szczêœcie ludzi nie zginê³o zbyt
wielu.
To tragiczne wydarzenie, którego œwiadkami mogli byæ fundatorzy (Sobczyk
13
mia³ w Rybniku fabryczkê s³odyczy , którymi zapewne móg³ tak¿e handlowaæ w Wodzis³awiu) by³o wstrz¹sem, bo maj¹tki wielu w ci¹gu krótkiego czasu uleg³y zniszczeniu. Piorunuj¹ce wra¿enie jakie zostawi³a po¿oga w s¹siednim mieœcie przyczyni³o siê
do g³êbszego prze¿ycia tego zdarzenia. Byæ mo¿e zadawano sobie pytanie kiedy Rybnik spotka taki kataklizm i co mo¿e mieæ wp³yw na zmianê niekorzystnego losu. Przypomniano sobie, ¿e to tragiczne zdarzenie mia³o miejsce w przeddzieñ - wigiliê œwiêta
œw. Antoniego z Padwy, którego ju¿ wówczas czczono jako obroñcê miasta.
Inn¹ genezê powstania kaplicy przytacza pierwszy kronikarz miasta, Franz Idzikowski. Brzmi ona doœæ enigmatycznie. Otó¿ mia³a byæ ona swoistym wotum za, jak
to nazwa³ Artur Trunkhardt (t³umacz pracy Idzikowskiego na jêzyk polski), zgorsze14
nie, nie precyzuj¹c sprawy . Pieni¹dze na budowê kaplicy mia³ daæ mistrz ciesielski
Knobloch poprzez zaufanego obywatela miasta wyznania katolickiego, aby nie wzbu15
dzaæ plotek . Co wa¿ne, dziêki autorowi pierwszej rybnickiej monografii znamy datê
16
17
wzniesienia kaplicy - ostatecznie mia³a powstaæ w 1828 roku , kosztem 30 talarów .
Nie mo¿na pomin¹æ istotnego faktu, ¿e w³adze miasta, z burmistrzem Antonim ¯elas18
ko (Zelasco) na czele, walnie przyczyni³y siê do powstania kaplicy .
Mo¿na zadaæ sobie pytanie, która z wersji jest bardziej wiarygodna? Idzikowski
pisa³ w ponad trzydzieœci lat po powstaniu kaplicy, zaœ Drobny ju¿ sto lat póŸniej. Nie

Tam¿e, s. 34.
F. Henke, Die ehemalige minderfreie Standesherrschaft Loslau mit der darin liegenden gleichnamigen Stadt, den Badeorten Königsdorff Jastrzemb und Kokoschütz, den zugehörigen Gütern, Dörfen und Kolonien, Pless (b. d. w.), s. 80; F. Hübner, Po¿ar miasta Wodzis³awia w 1822 r., „Gazeta ¯orska”, nr 51, (24.12), R.1937.
12
Tam¿e.
13
F. Idzikowski, dz. cyt., s. 158.
14
Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego pañstwa rybnickiego na Górnym Œl¹sku na podstawie wydanej w 1861 r. Kroniki Franciszka Idzikowskiego. Nowo wydanej w jêzyku polskim i
niemieckim z dodatkami przez Artura Trunkhardt`a, Rybnik (b. d. w.), s. 112.
15
F. Idzikowski, dz. cyt., s. 172.
16
Tam¿e.
17
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 5.
18
Tam¿e, s. 4-5.
10
11
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ulega w¹tpliwoœci, i¿ znaczenie kultu by³o wielkie, do tego stopnia, ¿e jakiekolwiek
bezbo¿ne podejœcie do tej kwestii by³o niezwykle rygorystycznie piêtnowane. Tak czy
inaczej postaæ œw. Antoniego mocno wp³ywa³a na ¿ycie religijne miasta i postawy jego
obywateli.
Jak nadmieni³em, by³ on ju¿ wczeœniej czczony w Rybniku, choæ pobo¿noœæ ku
niemu w pewnym momencie nieco ostyg³a, niewiele lat przed inicjatyw¹ wzniesienia
kapliczki. Dotychczasowe formy skupia³y siê w kulcie liturgicznym zwi¹zanym z o³tarzem ku czci œwiêtego. Od 1801 r. ¿ycie religijne starej, œredniowiecznej, parafii ³¹19
czy³o siê z nowym koœcio³em pod wezwaniem Matki Bo¿ej Bolesnej . W bocznym o³tarzu od strony ewangelii znajduje siê po dziœ dzieñ obraz ukazuj¹cy nad panoram¹
miasta z pierwszej æwierci XIX w. postaæ padewskiego patrona, który ochrania miasto. O³tarz by³ kontynuacj¹ starszego kultu zwi¹zanego równie¿ z o³tarzem patrona padewskiego w koœciele NMP na tzw. „Górce”. Po jego rozbiórce, czêœæ wyposa¿enia
znalaz³a nowych u¿ytkowników, inne mo¿e ze wzglêdu na z³y stan uleg³y likwidacji,
jeszcze inne pozosta³y w kaplicy, dawnym prezbiterium starej gotyckiej fary znanej
póŸniej jako kaplica œw. Bart³omieja. W kaplicy teraz pe³ni¹cej funkcje cmentarne
20
mia³a pozostaæ jedynie figurka, jak to uj¹³ E. Drobny zapomniana na d³ugie lata .
Nieoceniony badacz przesz³oœci Rybnika, jakim bezw¹tpienia by³ o. E. Drobny,
21
wspomina³, opieraj¹c siê o dawny zapis z roku 1694 , o du¿ym znaczeniu œwiêta poœwiêconego padewskiemu patronowi w Rybniku. Wiêkszej rangi obrzêdom dodawa³a
procesja organizowana w ten dzieñ. Niezwykle szczegó³owo opisa³ przebieg uroczystoœci ku czci œw. Antoniego zas³u¿ony proboszcz Schneider. Pismo do kurii biskupiej
we Wroc³awiu z 8 lutego 1832 r. zawiera³o nastêpuj¹c¹ treœæ (w t³umaczeniu E. Drobnego): W dzieñ poprzedni odprawiaj¹ siê nieszpory z wystawieniem Przenajœwiêtszego Sakramentu (coram expositio S. S. Sacramento) przy o³tarzu œw. Antoniego. Po nieszporach procesja teoforyczna oko³o koœcio³a, nastêpnie przy g³ównym o³tarzu b³ogos³awieñstwo sakramentalne. W dzieñ nastêpny jest nabo¿eñstwo poranne z wystawieniem, kazaniem i b³ogos³awieñstwem. Suma odprawia siê przy o³tarzu œw. Antoniego,
dok¹d przenosi kap³an Przenajœwiêtsze w monstrancji. Po Mszy œw. odbywa siê procesja teoforyczna oko³o koœcio³a, a po b³ogos³awieñstwie sakramentalnym wyrusza pochód przez ulice miasta. Dziewczyny w bieli nios¹ starodawn¹ figurê Cudotwórcy,
wszystkie cechy z swemi sztandarami otaczaj¹ figurê, a w³adze miejskie z burmistrzem
22
i ³awnikami na czele id¹ z p³on¹cemi œwiecami w procesji wotywnej .

L. Musio³, Koœció³..., s. 22-24.
O o³tarzu i obrazie wspomina E. Bimler-Mackiewicz: Ikonografia miasta jako Ÿród³o
poznania jego przesz³oœci na przyk³adzie Rybnika, [w:] Pocz¹tki i rozwój miast Górnego Œl¹ska. Studia interdyscyplinarne, red. D. Abramowicz, M. Furmanek, M. Michnik, Gliwice 2004,
s. 116.
21
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 4.
22
Ten¿e, Nabo¿eñstwa w koœciele parafialnym w Rybniku, „Ziemia Rybnicka”, Nr 3,
19
20
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Szczegó³owy opis œwiadczy o niezwyk³ym znaczeniu kultu œw. Antoniego. Podobne w treœci informacje napotykamy w piœmie ks. Bolika z 1862 r. do kurii diecezjalnej we Wroc³awiu, w którym wspomina, opisuj¹c elementy tradycji, ¿e dla miasta
23
Rybnika dzieñ œwiêtego Antoniego powinien byæ œwi¹tecznym dniem , a zatem o wyj¹tkowym znaczeniu.
Przytoczona data 1694 r. jest pierwszym znanym mi zapisem odnosz¹cym siê kultu œw. Antoniego w Rybniku, ale nie zwi¹zanym jeszcze z jego wizerunkiem w postaci
ma³ej figurki. Wiemy tylko o kulcie liturgicznym bez podania g³ównego materialnego
obiektu kultu (obraz, figurka). Pierwszy pewny przekaz o istnieniu o³tarza œw. Anto24
niego, w koœciele Najœwiêtszej Marii Panny na tzw. „Górce” pochodzi z 1719 roku .
Dla potwierdzenia zapisu przytaczam jego pierwotne ³aciñskie brzmienie: Altare minus ex eadem parte in honorem S. Antony de Padua extructum non consecratum porta25
tili, duabus mappis, cruce, et reliquis necessarÿs provisum . Zapis wyraŸnie akcentuje komu jest poœwiêcony o³tarz, jednoznacznie okreœlony jako mniejszy - boczny.
Znaczenie tego zapisu Ÿród³owego jest o tyle wa¿ne, ¿e jako jedyny mo¿e potwierdzaæ
wywody ksiêdza Drobnego o kulcie funkcjonuj¹cym na prze³omie XVII i XVIII wieku.
Wa¿ny to œlad, gdy¿ wœród bocznych o³tarzy w przekazie z 1687, nie ma jeszcze
poœwiêconego œw. Antoniemu, a nieco wczeœniejsze opisy wnêtrza œwi¹tyni wspomi26
naj¹ jedynie o o³tarzach, bez szczegó³ów na temat ich patronów . Równie¿ wizytacja
parafii rybnickiej z 1697 r. nie podaje ¿adnych danych o o³tarzu czy te¿ figurze œwiête27
go Antoniego . A zatem z jednej strony pewne formy przytoczone przez E. Drobnego
mia³y istnieæ ju¿ oko³o 1694 r., jednak¿e w koœcielnych Ÿród³ach urzêdowych œlady
pojawiaj¹ siê dopiero w pierwszej æwierci XVIII w. Zachowane przekazy doœæ wyraŸnie wskazuj¹ na intensyfikacjê kultu œw. Antoniego w pocz¹tkach XVIII w., co potwierdza jedynie obecnoœæ kultu, bez odniesieñ co do czasu powstania.
28
Informacja ks. Sylwestra Durczoka o XVI wiecznej genezie kultu , zdaje siê
mieæ pewne podstawy jedynie w przekazie F. Idzikowskiego, który wskazywa³ w³aœ-

1934, s. 55.
23
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej cyt.: AArch. Kat.), Koœció³ parafialny Matki Bo¿ej Bolesnej (dalej cyt.: MBB) w Rybniku, Akta Lokalne (dalej cyt.: AL), sygn.
AL 2047, f. 13.
24
Archiwum Archidiecezjalne we Wroc³awiu (dalej cyt.: AArch. Wroc³.). Akta wizytacji parafii archiprezbiteratu ¿orskiego z roku 1719, sygn. II b 155, f. 143-151.
25
Tam¿e, f. 143v-144.
26
Wizytacje z lat: 1652, 1679, 1687/88, por.: Visitationsberichte der Diözese Breslau.
Archidiakonat Oppeln, Bd. 2, 1 Teil, Breslau 1904, s. 15-16, 126-128, 435-436.
27
AArch. Wroc³., Akta wizytacji parafii archiprezbiteratu ¿orskiego z roku 1697, sygn,
II b 79, f. 144-145.
28
Archiwum Parafialne (dalej cyt.: APar.) Koœcio³a œw. Antoniego w Rybniku, sygn.
A/II.3/1.
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nie na XVI w., równie¿, jak zas³u¿ony pleban, bez podania bli¿szych szczegó³ów na
29
temat Ÿród³a informacji . Podobn¹ datacjê znajdujemy w niepublikowanym opraco30
waniu autorstwa ks. Henryka Markwicy . Precyzuj¹c czas zainicjowania kultu mo¿e
owa datacja wyp³ywa³a z nieznajomoœci stanu faktycznego i podano owo stulecie jako
najbardziej prawdopodobne. Mo¿e warto braæ pod uwagê wiek XVII, natomiast poprzednie stulecie XVI to bardziej legendarne zakreœlenie horyzontu czasowego pocz¹tków kultu, tym bardziej, ¿e w wiekach póŸniejszych nikt nie by³ w stanie okreœliæ kiedy siê rozpocz¹³. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w ci¹gu XVII w. przeszed³ etap zainicjowania pierwszych form kultu, a dopiero wiek XVIII okaza³ siê czasem jego ugruntowania.
Przyk³ady, ¿e stulecia XVII i XVIII by³y czasem szczególnej pobo¿noœci do œw.
Antoniego pojawiaj¹ siê tak na Œl¹sku, jak równie¿ na terenach Rzeczypospolitej. Dotyczy to górnoœl¹skich Œwiêtoch³owic oraz z ziem Rzeczypospolitej miejscowoœci:
31
¯o³yna i Radecznica . W tej ostatniej kult mia³ szczególn¹ formê poniewa¿ wi¹za³ siê
32
z objawieniem œw. Antoniego, które mia³o miejsce 8 maja 1664 roku . Informacja ta
posiada szczególne znaczenie, poniewa¿ œw. Antoni objawi³ siê rzemieœlnikowi. To
dowód, ¿e patron padewski mia³ zwi¹zki ze œwiatem ludzi reprezentuj¹cych w miastach ró¿ne ga³êzie rzemios³a. To niezwykle cenna informacja wi¹¿¹ca równie¿ jego
33
osobê z krêgami rybnickiego rzemios³a .
Czas zainicjowania zwi¹zany jest z równie istotnym elementem, czyli miejscem,
z którego kult ten zosta³ przeszczepiony. Œwiêty Antoni z Padwy, mimo i¿, by³ postaci¹ zwi¹zan¹ z pionierskim okresem istnienia zakonu braci mniejszych, pojawia siê
dopiero w okresie póŸnego œredniowiecza (w³oski renesans) w ró¿norodnych aspek34
tach ¿ycia religijnego Italii . Byæ mo¿e tym samym nale¿y szukaæ genezy kultu na styku kontaktów rybnickich mieszczan z pobliskimi klasztorami franciszkañskimi. W s¹siednich miastach w przeci¹gu dwóch interesuj¹cych nas stuleci (XVI i XVII) mamy
poœwiadczone funkcjonowanie franciszkañskich klasztorów. Przypomnijmy i¿ tymi
miastami by³y: Gliwice, Racibórz oraz Wodzis³aw.
Bior¹c pod uwagê Racibórz, w grê wchodzi³by okres prze³omu XV i XVI w. (uznaj¹c, ¿e zgodnie z dawnym podaniem kult rozpocz¹³ siê w³aœnie w tym drugim stule-

F. Idzikowski, dz. cyt., s. 80.
Kronika koœcio³a i parafii..., s. 20.
P. Go³dyn, Œw. Antoni w heraldyce, „Rycerz Niepokalanej”, nr 6, 2003, s. 190-191; K.
KuŸniak, Stowarzyszenia religijne pod patronatem œw. Antoniego z Padwy, „Studia Franciszkañskie”, 7, 1996, s. 298-299.
32
P. Go³dyn, dz. cyt., s. 191.
33
Miejski parafialny koœció³ œw. Wojciecha w Miko³owie w 1708 r. uzyska³ o³tarz boczny p.w. œw. Antoniego; por.: K. Prus, Z przesz³oœci Miko³owa i jego okolicy, Katowice 1932,
s. 265. Jest to zapewne tak¿e efekt dzia³añ zwi¹zanych z potrzebami duchowymi tamtejszych
mieszczan i rzemieœlników.
34
K. KuŸmak, dz. cyt., s. 293-295.
29
30
31
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ciu) albo dopiero druga po³owa XVII w. W pierwszym przypadku jest to schy³ek fun35
kcjonowania klasztoru bernardynów , a w drugim pocz¹tek istnienia klasztoru franci36
szkanów - reformatów . Wp³ywy raciborskiego klasztoru bernardynów, który istnia³
37
zaledwie trzy dziesiêciolecia , nie by³y zbyt silne, a w programie ikonograficznym zachowanych dzie³ artystycznych klasztorów obserwanckich (bernardyñskich) na Œl¹s38
ku w póŸnym œredniowieczu, obecnoœæ œw. Antoniego praktycznie nie jest uchwytna .
W przypadku najbli¿szego Wodzis³awia sprawa jest bardziej skomplikowana.
Klasztor braci mniejszych minorytów funkcjonowa³ tu co najmniej od XIV w., choæ
39
najstarsza wzmianka odnosi jego powstanie do oko³o roku 1257 . Ale na samym pocz¹tku niewiele mo¿na powiedzieæ o dzia³alnoœci wodzis³awskich franciszkanów. Dopiero w póŸnym œredniowieczu ujawniaj¹ siê w skromnej bazie Ÿród³owej. W ci¹gu
XVI w. niewiele siê zmieni³o, klasztor funkcjonowa³, nawet póŸniej w trakcie wojny
trzydziestoletniej by³ ci¹gle obecny w ¿yciu miasta. Znacz¹cym œladem, który mo¿e
mieæ pewne znaczenie, jest fakt, ¿e oko³o po³owy XV w. Wodzis³aw przyci¹ga³ rzesze
p¹tników na odpust œw. Trójcy, pod której wezwaniem funkcjonowa³ koœció³ francisz40
kañski . Mo¿na snuæ przypuszczenia, ¿e rybniccy mieszczanie mogli zakupiæ figurê,
element kultu œw. Antoniego, na jednym z jarmarków, w trakcie odpustu przy franciszkañskim koœciele. Jej ludowa forma, nie najwy¿szych lotów artystycznych zdaje siê to
potwierdzaæ, gdy¿ by³a dzie³em rzeŸbiarza, który posiadaj¹c pewne umiejêtnoœci tworzy³ na potrzeby wiernych proste wizerunki œwiêtych.

35
G. W¹s, Klasztory franciszkañskie w miastach œl¹skich i górno³u¿yckich XIII-XVI wieku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 2222, Historia CXLII, Wroc³aw 2000, s. 120-121;
ta¿, Franciszkanie obserwanci na Œl¹sku w œredniowieczu. Zarys historii, [w:] Bernardyni na
Œl¹sku w póŸnym œredniowieczu, red. J. Kostowski, Wroc³aw 2005, s .43.
36
Na Œl¹sku wed³ug J. Mandziuka mia³y dzia³aæ dwa klasztory reformatów (Góra œw.
Anny, Gliwice) co wydaje siê informacj¹ nie do koñca wiarygodn¹, gdy¿ autor pomin¹³ konwenty wroc³awski i raciborski, który to b³êdnie sklasyfikowa³ jako bernardyñski nie powo³uj¹c
siê na prace Augustyna Weltzla. Por.: J. Mandziuk, Historia Koœcio³a Katolickiego na Œl¹sku.
Czasy reformacji protestanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji 1520-1742, T. 2, Warszawa 1995, s. 183 (tab. nr 5), 185; por.: G. W¹s, Franciszkanie œl¹scy w epoce nowo¿ytnej,
Œl¹ski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, z. 4, 2001, s. 485.
37
A. Weltzel, Geschichte der Stadt Ratibor, Ratibor 1861, s. 515-516; G. W¹s, Œl¹skie
klasztory franciszkanów obserwantów w XV wieku, [w:] Studia z dziejów Europy Zachodniej i
Œl¹ska, red. R. ¯erelik, „Prace Historyczne” XVI, Wroc³aw 1995, s. 100.
38
J. Kostowski, Programy obrazowe oraz funkcje wyposa¿enia bernardyñskich œwi¹tyñ
na Œl¹sku w póŸnym œredniowieczu. Próba odczytania i problem ich interpretacji, [w:] Bernardyni na Œl¹sku..., s. 189-222 (porównaj tak¿e materia³ ilustracyjny zamieszczony w pozycji
wraz ze spisem, s. 236).
39
Quellen zur Schlesischen Handelgeschichte bis 1526, Bd. 1, 1 Lief., opr. M. ScholzBabisch, H. Wendt, [w:] Codex diplomaticus Silesiae, II. Reihe, 1 Abt., Breslau 1940, Nr 189, s.
134-135; L. Musio³, Wodzis³aw 1257-1957, Katowice 1957, s. 15.
40
Informacje o œwiêcie w: Ratiborer Chronik, wyd. A. Weltzel, „Zeitschrift für
Geschichte Schlesiens”, Bd. 4, 1862, s. 121. Na temat wezwania zob.: H. Neuling, Schlesiens
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Po¿ar miasta, o ile mia³ rzeczywiœcie zwi¹zek z pocz¹tkami kultu, ale bez wska41
zania na figurê jako g³ówny element (gdy¿ ta nie powsta³a w XVI w.) , a który móg³
mieæ miejsce w tym czasie, okaza³ siê dodatkowym elementem o psychologicznym
znaczeniu, mocno zabarwionym pobo¿nym pragnieniem ochrony przez w³asnego patrona od zagro¿enia po¿arem.
Niewykluczone, ¿e rodzina Lobkowiców, czeskich mo¿now³adców, w³adaj¹ca
42
Rybnikiem od (nadanie królewskie z 1557 r.) 1575 do 1638 roku , jako arcykatolicka,
wspiera³a umacnianie kultów Koœcio³a rzymskiego, w czasie gdy na Œl¹sku reformac43
ja w duchu luterañskim zdobywa³a coraz to wiêksze wp³ywy . Z ich strony mieszczanie mogli znajdowaæ poparcie i tym samym kszta³towa³y siê podwaliny pod formy pobo¿noœci skierowanej ku œw. Antoniemu. Kwestia ta jednak równie¿ jest doœæ luŸn¹ hi44
potez¹, któr¹ nale¿y zweryfikowaæ badaj¹c wp³yw Lobkowiców na ¿ycie miasta .
Powy¿sze wywody, które mo¿e czytelnik odnieœæ do wieku XVII, wyraŸnie maj¹
charakter próby genezy kultu w jego lokalnym wymiarze. Jednak¿e nasza wiedza na
temat nowo¿ytnych dziejów Koœcio³a œl¹skiego pozwala potraktowaæ rybnicki przyk³ad jako sk³adow¹ wartoœæ w dziejach nowo¿ytnej pobo¿noœci œl¹skiego katolicyzmu. I tu nasz wzrok kieruje siê na ju¿ wczeœniej wspomniane konwenty franciszkanów.
Kolejna odnowa ¿ycia wewnêtrznego zakonu franciszkañskiego przeprowadzona
w I po³. XVI w. przyczyni³a siê do uformowania nowej ga³êzi zakonu - reformatów,
45
¿yj¹cego w pierwotnym ubóstwie i wiernie naœladuj¹cego „biedaczynê z Asy¿u” .
Najstarsze tego typu zgromadzenie na Œl¹sku znalaz³o swoj¹ siedzibê w pocz¹tkach
XVII wieku w Gliwicach. W roku 1612 bracia przybyli z ziem Rzeczypospolitej znale46
Ÿli schronienie przy starym koœciele œw. Krzy¿a na przedmieœciach miasta .
Kolejny górnoœl¹ski konwent osiad³ w Raciborzu. Starania rozpoczêto ju¿ w roku
1660, a ostatecznie, pomimo licznych trudnoœci, za zgod¹ cesarza i króla czeskiego
47
Leopolda I Habsburga, pojawili siê tam w roku 1687 . Najpierw zbudowano tymcza-

Na temat figury czytaj w odrêbnym rozdziale.
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R. Sbardella, Bracia Mniejsi Reformaci w XVI XVII Wieku, [w:] Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, [w:] Zakony franciszkañskie w Polsce, t. II, czêœæ 1, red. H. Gapski, C. St.
Napiórkowski, Niepokalanów 1998, s. 59-71.
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Geschichte, Gleiwitz 1926, s. 43, J. Drabina, Stosunki wyznaniowe. Miasto pod ber³em królów
pruskich 1741-1870, [w:] Historia Gliwic, red. J. Drabina, Gliwice 1995, s. 224.
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48

sow¹, drewnian¹ siedzibê, a nastêpnie murowany koœció³ i klasztor , Ich dzia³alnoœæ
duszpasterska wobec okolicznej ludnoœci, g³ównie przedmieœæ i pobliskich wsi by³a
niezwykle skuteczna dziêki posiadaniu licznej grupy kaznodziejów utrakwistów, czyli
49
g³osz¹cych kazania w j. polskim i j. niemieckim .
Powy¿szy wywód ma jedno zasadnicze znaczenie, a mianowicie w latach 1707 1709 dokonano w koœciele franciszkañskim w Raciborzu, wzniesienia i konsekracji
50
o³tarza œw. Antoniego . Jest to, jak mo¿na siê domyœlaæ, jeden z najstarszych o³tarzy
poœwiêconych padewskiemu patronowi w tym regionie Górnego Œl¹ska (ksiêstwo raciborskie). Zapewne starszy jest jedynie o³tarz patrona padewskiego z koœcio³a reformatów w Gliwicach. Tam po 1673 roku zainstalowano nowopowsta³e cztery boczne
51
o³tarze, w tym œw. Antoniego .
Pojawia siê pytanie czy kierunki ekspansji kultu œw. Antoniego nie bieg³y w³aœnie
na linii pomiêdzy oœrodkami, w których powstawa³y klasztory reformackie. Dodam,
¿e to nie jedyne kierunki, z których mo¿na by³o czerpaæ wzorce. Wroc³aw - najjaœniejsza stolica Œl¹ska, równie¿ sta³ siê miejscem, w którym w 1678 r. osiedlili siê reforma52
ci . Kult œw. Antoniego mia³ tu szczególne znaczenie, gdy¿ koœció³ i klasztor wznie53
siono w³aœnie ku czci œw. Antoniego z Padwy .
WyraŸnie mocno rysuj¹ siê zwi¹zki zakonu franciszkañskiego z postaci¹ œw. An54
toniego, jak mo¿na zauwa¿yæ w sposób szczególny ga³êzi reformackiej . Przy czym,
55
tak jak i zakon, kult ten silnie daje o sobie znaæ w okresie po Soborze Trydenckim . Jego noœnikiem by³y tak¿e bractwa œw. Antoniego. Te powstawa³y na wzór jeszcze œred56
niowiecznych bractw z terenu Italii . Na Œl¹sku bractwa œw. Antoniego chyba naj57
wczeœniej zawita³y do Nysy i Wroc³awia , jako jeden z elementów ¿ycia duchowego
58
œrodowisk duchownych i œwieckich . Bractwo antoniñskie z siedzib¹ przy koœciele
59
œw. Doroty we Wroc³awiu istnia³o ju¿ od roku 1667 . PóŸniej zapewne mog³y powsta-
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waæ kolejne. Prawdopodobnie œlady ich dzia³alnoœci nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie
funkcjonowania klasztorów w Gliwicach oraz Raciborzu, równie¿ nie mo¿na pomin¹æ
minorytów z Wodzis³awia. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, kontakty pomiêdzy miastami, wymiana towarowa i migracje mog³y mieæ poœrednio wp³yw na zainicjowanie
kultu œw. Antoniego w Rybniku.
Zachowane œlady funkcjonowania form kultu, w tym bractw, zdaj¹ siê jednoznacznie odnosiæ tylko do czasów nowo¿ytnych (XVII wiek). A zatem przy braku œladu
patrociniów (wezwañ koœcio³ów) wœród koœcio³ów œl¹skich, nie mo¿na uznawaæ œredniowiecznej (XIII wiek) genezy kultu œw. Antoniego w Rybniku, co niestety pokutuje
60
w opracowaniach do dziejów koœcio³a œw. Antoniego .
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e traumatyczne prze¿ycie (widok spalonego miasta i pogorzelców), jak i pr¹dy id¹ce z religijnie o¿ywionych miejsc na Œl¹sku po okresie wojny
trzydziestoletniej - doby kontrreformacyjnego katolicyzmu œl¹skiego, sprawi³y, ¿e na
drodze mieszkañców Rybnika pojawi³ siê œw. Antoni, w postaci wizerunku z o³tarza
jemu poœwiêconemu. Z czasem i w ma³ej, niepozornej figurce, która poprzez zwi¹zki
jego kultu z ró¿nymi sferami ¿ycia ludzkiego szybko zadomowi³a siê w miasteczku
nad Nacyn¹ i Rud¹.
U pod³o¿a pocz¹tków kultu mog³y le¿eæ równie¿ inne przyczyny. Niewykluczo61
ne, i¿ tradycja przypisuj¹ca œw. Antoniemu „kazanie do ryb” równie¿ mia³a pewne
62
znaczenie dla œrodowiska rybnickiego, z racji chocia¿by herbu miasta i jego nazwy .
Mo¿e opowieœæ o tym zdarzeniu zas³yszeli od braci z wodzis³awskiego, a mo¿e raciborskiego lub gliwickiego klasztoru? Zapewne ³atwiej by³o zwi¹zaæ siê z œwiêtym,
który choæ trochê zahacza³ w swej drodze do œwiêtoœci o ¿ywio³y wody i jej skarby.
Antoni wi¹zany by³ z dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ Koœcio³a katolickiego od XVII
wieku. W zapiskach z tego okresu znajdujemy informacje o zbiórkach do specjalnych
63
skarbonek koœcielnych ja³mu¿ny znanej jako „chleb œw. Antoniego” . W 1898 r. pa64
pieskie breve Leona XIII podkreœli³o dobroczynn¹ rolê ja³mu¿ny antoniñskiej ,
wzmacniaj¹c tym samym zakres dzia³añ spo³ecznych w ramach ca³oœci funkcjonowania form pobo¿noœci ku œw. Antoniemu. Dokument parafii rybnickiej datowany na sty-

E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s 3; Kronika koœcio³a i parafii…, s. 23.
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Góra 1999, s. 150.
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65

czeñ 1915 r. wspomina o ja³mu¿nie chleba œw. Antoniego , co potwierdza wpisanie siê
naszej œwi¹tyni w ci¹g funkcji liturgicznych i akcji charytatywnych. Dobroczynny aspekt zapewne mia³ du¿e znaczenie w rybnickich pocz¹tkach kultu œw. Antoniego, gdy¿
ka¿dy kataklizm miejski mia³ wp³yw na zwiêkszenie siê sfery ubóstwa, a tak¿e wzrost
stopnia bezdomnoœci i sieroctwa wœród najm³odszych mieszkañców miasta. Badania
nad sferami ¿ycia jakimi opiekowa³ siê œw. Antoni z Padwy wskazuj¹, ¿e mia³ on
66
pieczê nad sierotami . Koresponduje to z kwesti¹ tajemniczego kataklizmu w dzie67
jach miasta, w wyniku którego œw. Antoni sta³ siê obroñc¹ miasta . Mieszczanie i duchowieñstwo miasta stawia³o tym samym podwójny pomnik ku swej pamiêci. Z jednej
strony jawi³ siê œw. Antoni jako orêdownik miasta, a z drugiej jako symbol pewnej solidarnoœci z najubo¿szymi i potrzebuj¹cymi mieszkañcami. Dodajmy, ¿e nie ucierpia³a
na tym i inna sfera jego opieki, poniewa¿ œw. Antoni z Padwy by³ równie¿ opiekunem
zbiorów, jak i wspomo¿ycielem chroni¹cym przed epidemiami, a wstawiennictwo do
Boga przez tego œwiêtego mia³o chroniæ przez zgubnym dzia³aniem mocy diabel68
skich .
Ca³oœæ wywodu pozostaje pod wieloma wzglêdami tylko prób¹ odtworzenia niejasnych pocz¹tków. Emil Drobny, opisuj¹c formy kultu, mia³ wyraŸnie problemy ze
zdobyciem wiarygodnych informacji. Sami mieszczanie rybniccy nie byli zgodni co
do szczegó³owych form uroczystoœci ku czci œw. Antoniego. Ich wiedza na ten temat
by³a doœæ skromna ju¿ w pocz¹tkach wieku XIX, a co dopiero w sto lat póŸniej. W okresie miêdzywojennym nie wiedziano ju¿ nawet kiedy powsta³o bractwo œw. Antonie69
go, dzia³aj¹ce w parafii . Nie wykluczone, ¿e ju¿ w pocz¹tkach XX w. dzia³a³o w oparciu o zasady funkcjonowania stowarzyszenia powsta³ego w Rzymie 13 lutego 1894 r.,
70
na które zgody udzieli³ papie¿ Leon XIII .
Pewnym œladem w dziejach kultu w Rybniku pozostaje nadawanie na chrzcie
imienia Antoni. Œledz¹c zapiski Ÿród³owe pochodz¹ce z XVIII w. mo¿na ³atwo zauwa¿yæ pewn¹ popularnoœæ tego imienia. Przyk³adowo, na kilkudziesiêciu mieszczan zapisanych w wykazie z 1723 r. to imiê nosi³o siedmiu, z kolei wykaz podatków grunto71
wych z 1725 r. zawiera informacje o piêciu mieszczanach o tym imieniu . Ksiêga
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miejska zawieraj¹ca transakcje z drugiej po³owy XVIII w. równie¿ zawiera informacje
72
o mieszkañcach miasta nosz¹cych to imiê . Pamiêtajmy, ¿e tak¿e ostatni prywatny
w³aœciciel miasta (hr. Antoni Wêgierski) jak i burmistrz okresu wielkich reform (Anto73
ni ¯elasko) równie¿ je nosili . W uzupe³nieniu dodam, ¿e tak¿e w pierwszej po³owie
XVIII w., zaledwie kilkanaœcie lat po pierwszej wzmiance o o³tarzu œw. Antoniego,
74
proboszczem w rybnickiej parafii zosta³ ks. Antoni Franciszek Tomaszny . Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e i on móg³ propagowaæ ró¿ne formy kultu œw. Antoniego z Padwy.
Wspominaj¹c ten aspekt trudno jednoznacznie okreœliæ czy natê¿enie u¿ywania
tego imienia ma zwi¹zek z pocz¹tkiem kultu, niemniej powy¿sze fakty Ÿród³owe pokrywaj¹ siê co do czasu ich zaistnienia. Inny wykaz, o sto lat starszy, znany jako Urbarz
miasta i pañstwa rybnickiego z roku 1614 nie przytacza wœród mieszkañców miasta ani
75
jednej osoby o imieniu Antoni . Równie¿ w wykazie mieszkañców Rybnika wed³ug
76
stanu na rok 1657 pró¿no szukaæ tego imienia . A zatem wracaj¹c do czasu uformowania siê kultu i jego przenikania do ¿ycia spo³ecznego, nale¿y wskazywaæ na II po³owê
wieku XVII.
Sumuj¹c problematykê pocz¹tków kultu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na posiadane fakty historyczne. Dlatego te¿ nale¿y jeszcze raz wyszczególniæ te elementy
a¿ po schy³ek XIX w.
1) Pojawienie siê wykszta³conych form kultu ku czci œw. Antoniego w ostatniej
æwierci XVII i w pocz¹tkach XVIII wieku (o³tarz, formy kultu liturgicznego).
2) Kult œw. Antoniego przejawia³ siê okreœlon¹ form¹ czci w nabo¿eñstwie, istnieniem o³tarza oraz z czasem figury œw. Antoniego, które sta³y siê w rybnickiej œwi¹tyni parafialnej centrum nabo¿eñstwa do padewskiego patrona.
3) Kult do œw. Antoniego zachowa³ siê, mimo symptomów os³abienia, a¿ do pocz¹tków XIX w., kiedy to zosta³ ponownie odnowiony poprzez o³tarz z obrazem wotywnym w nowopowsta³ym koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej, powstanie kaplicy dla figury
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z dawnego koœcio³a parafialnego na „Górce”, o¿ywienie form kultu poprzez rozbudowane obrzêdy liturgiczne z procesyjnym obnoszeniem figury poprzez miasto.
4) Kult do œw. Antoniego przybra³ na przestrzeni XVIII i XIX w. formy oficjalnej
opieki nad miastem i jego mieszkañcami, czego widocznym dowodem jest obraz w bocznym o³tarzu œw. Antoniego w koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej, ukazuj¹cy œw. Antoniego jako obroñcê i opiekuna miasta.
5) W czasach istnienia kaplicy odbywa³y siê tu szczególnie pobo¿ne i podnios³e
uroczystoœci w œwiêto œw. Antoniego, ca³¹ oktawê tego œwiêta oraz w Bo¿e Cia³o. Wa¿nym elementem ka¿dorazowej uroczystoœci by³a procesja z koœcio³a Matki Bo¿ej Bolesnej do kapliczki.
6) Ju¿ co najmniej od XIX w dzia³a³o bractwo œw. Antoniego,którego daty powstania nie sposób dok³adnie ustaliæ.
7) Kult jest wyraŸnie wspierany od pierwszej po³owy XIX w. przez samorz¹d
miasta Rybnika.
8) W miarê czêste wystêpowanie imienia Antoni wœród mieszkañców Rybnika,
co najmniej od schy³ku XVII w. mo¿na uznaæ za formê czci ku padewskiemu patronowi.
Ówczesne formy kultu œw. Antoniego kszta³towa³y siê w bardzo z³o¿onych realiach prawnopolitycznych miasta. Mimo wielu przemian Rybnik pozostawa³ czêœci¹
ksiêstwa raciborskiego, jako twór pod nazw¹ pañstwo rybnickie a przez pewien czas
77
tak¿e jako miasto zastawne . Ten stan a¿ po pocz¹tek XVII w. by³ szczególnie mocno
uci¹¿liwy dla mieszczan, ale ci ci¹gle zwiêkszali swój stan posiadania zw³aszcza po
78
wielkim przywileju ksiêcia Zdenka Wojciecha Lobkovica z 1625 roku . By³o to równie¿ konsekwencj¹ nieco wczeœniejszego (1607 r.) zniesienia zastawu i uznania miasta
79
jako prywatne . To ostatecznie zmieni³o jego sytuacjê prawn¹. Miasto ju¿ wówczas
obros³o sieci¹ wsi i tak trwa³o pod rz¹dami kolejnych œl¹skich i czeskich rodów szla80
checkich a¿ do roku 1788 . Nadarzy³a siê wówczas okazja pozbycia siê dóbr rybnic81
kich przez hrabiego Antoniego Wêgierskiego . Nabywc¹ sta³ siê nie byle kto tylko
sam w³adca Prus król Fryderyk Wilhelm II, cz³owiek o zupe³nie innym temperamencie
ani¿eli jego s³awny wuj Fryderyk II Wielki, którego by³ bezpoœrednim nastêpc¹. Mo¿liwe, ¿e wizyta „starego Fryca”, która mia³a miejsce w Rybniku oko³o roku 1779 przynios³a zainteresowanie tym miastem, a w konsekwencji mia³a wp³yw na jego kupno
przez skarb pañstwa pruskiego. Symboliczne przejêcie rybnickiego pañstwa nast¹pi³o
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82

7 czerwca 1788 r. i fakt ten pocz¹³ zmieniaæ oblicze miasta . Dodam, ¿e koszt zakupu
przy cenie obejmuj¹cej miasto z zamkiem i przyleg³ymi zabudowaniami oraz innymi
urz¹dzeniami gospodarczymi, a tak¿e 24 wsiami, wyniós³ 400 tys. talarów i 500 duka83
tów .
Nie bêdzie nadu¿yciem stwierdzenie, ¿e zakup dóbr rybnickich zbieg³ siê z uruchomieniem przez królewskiego wy¿szego tajnego radcê finansowego hrabiego Fryderyka Redena, pierwszej maszyny parowej do odwadniania kopalñ na terenie Œl¹ska
84
(Wzgórze Strzybnickie w Tarnowskich Górach) , co zaowocowa³o rozwojem nowoczesnego górnictwa, z którego póŸniej znane by³y równie¿ tereny wokó³ Rybnika. To
podkreœlenie ma za cel wskazanie, ¿e dzia³ania w³adz pruskich by³y konsekwentnie realizowanym programem wprzêgania Górnego Œl¹ska do ich maszyny gospodarczej.
Podnosz¹c tu ponownie aspekt owego doœæ tajemniczego po¿aru le¿¹cego u legendarnej genezy kultu, warto wspomnieæ, ¿e zniszczenia Wodzis³awia i szukanie ponownej opieki paradoksalnie wi¹za³o siê z infrastruktur¹ miasta, g³ównie z procesem
jej unowoczeœnienia. U pocz¹tków rz¹dów monarchii pruskiej Rybnik by³ ju¿ skupiskiem przechodz¹cym od zabudowy drewnianej ku nowoczesnym rozwi¹zaniom technicznym w budownictwie opartym przede wszystkim na cegle. Po¿ary, które by³y
zmor¹ wielu osad musia³y byæ wyeliminowane lub co najmniej ograniczone poprzez
nakaz wznoszenia nowych obiektów tylko z ceg³y. W roku 1726 w mieœcie by³o 55 do85
mów, a spoœród tych murowanych musia³o byæ zaledwie kilka . O cegielniach dowiadujemy siê w przypadku Rybnika dopiero pod rokiem 1787 i wiemy, ¿e dzia³a³a jed86
na . A zatem budowanie z ceg³y dopiero powoli nabiera³o rozmachu. W tym samym
roku odnotowano, ¿e w naszym mieœcie by³o 8 domów pokrytych dachówk¹ i a¿ 194
87
(w tym zapewne i obiekty gospodarskie) pokrytych drewnianym gontem i strzech¹ .
Jak wspomina Jan Kwak budowano szybko i z ³atwo dostêpnego materia³u jakim by³o
drewno, co po czêœci by³o spowodowane wysokimi kosztami i zubo¿eniem spo³eczno88
œci XVIII wiecznych miast Górnego Œl¹ska .
Starano siê przy tym zwiêkszyæ bezpieczeñstwo wzglêdem m. in. zagro¿enia po¿arowego. Zarz¹dzenia wydawano nie w stosunku do nakazu budowania z ceg³y ca³ych obiektów, ale wznoszenia z ceg³y kominów oraz nakrywania dachów dachówka-

Tam¿e, s. 150.
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mi. Choæ od 1742 r. ponawiano te nakazy, to i tak przestrzeganie przez ludnoœæ przepisów bezpieczeñstwa by³o badzo nik³e. Dopiero wielkie po¿ary czyni³y zmiany w œwiadomoœci spo³ecznej. W Rybniku na pewno dosz³o do nich w 1758, 1794 i w 1796 ro89
90
ku . Ten ostatni, choæ mo¿e nie najtragiczniejszy poch³on¹³ a¿ 34 budynki . Te zdarzenia wyznacza³y kierunki zmian, w czym dobry przyk³ad da³a rada miejska wzno91
sz¹c niema³ym kosztem murowany ratusz po po¿arze z 1758 roku . Po niej powoli poczêli czyniæ podobnie prywatni posiadacze dzia³ek miejskich.
Owe dzia³ania, oparte na racjonalnym podejœciu do ¿ycia i trendów technicznych
w zabudowie, ³¹czy³y siê z pobo¿nym szukaniem protekcji u Opatrznoœci Bo¿ej. Patron od s³ynnego po¿aru œw. Antoni by³ tu swoistym symbolem ³¹cz¹cym sferê sacrum
z profanum.
W 1789 roku Rybnik uzyska³ status miasta immediatowego (bezpoœrednio zale¿nego od monarchy), co mimo nadal skomplikowanych zale¿noœci by³o sporym postê92
pem na przestrzeni ostatnich trzystu lat . Przede wszystkim korzyœæ odnieœli w³aœnie
mieszczanie, którzy uzyskali wolnoœæ od dawnych powinnoœci wobec pana zwierzch93
niego . Wp³ynê³o to na poprawê stanu prawnego rybnickich obywateli, co mia³o siê
przejawiaæ wzmo¿onymi inwestycjami na polu przemys³owo - handlowym oraz budownictwa miejskiego.
Mia³o to równie¿ wp³yw na populacjê miejsk¹. W roku 1725 miasto zamieszki94
wa³o 680 mieszkañców, a w 1781 ju¿ 789 . Po trzech kolejnych latach (1784 r.) widzi95
my przyrost tylko o szesnastu mieszkañców . W liczbie 805 osób by³o 763 chrzeœcijan i 42 ¯ydów. Stan ten utrzymywa³ siê a¿ do pocz¹tków XIX w. gdy by³o w mieœcie
96
141 domów nale¿¹cych do mieszczan - rzemieœlników i ponad 800 mieszkañców .
Wielkiej wartoœci opis Œl¹ska autorstwa Friedricha Zimmermanna przytacza ciekawe informacje o Rybniku, w tym nawet liczbê poszczególnych zawodów wykony97
wanych przez spo³ecznoœæ miejsk¹ . Byli tu przedstawiciele 26 profesji, w tym najliczniejsze to: 20 szewców, 18 rzeŸników, 14 krawców i 12 kowali. A zatem pod wzglê-
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dem spo³ecznoœci rzemieœlniczej miasto przedstawia³o siê doœæ korzystnie, choæ nie
opiera³o siê na funkcjonowaniu bardzo specyficznego rzemios³a wyspecjalizowanego
w produkcji towarów luksusowych.
Aby dope³niæ informacji warto zaznaczyæ, ¿e teren miasta by³ zwi¹zany z sieci¹
98
osad wiejskich, z których najbli¿ej po³o¿ona by³a Smolna z pobliskim folwarkiem .
Przynale¿noœæ maj¹tkowa i podatkowa do jednego kompleksu dóbr oraz wspólna parafia ³¹czy³y w ca³oœæ okoliczne wiejskie wspólnoty, których wed³ug danych z roku
99
1791 by³o 24, z 3772 mieszkañcami . Z tej liczby niewielki u³amek, to wolni ch³opi
(24), pozosta³e grupy to zagrodnicy, cha³upnicy i s³u¿ba dworska, ludnoœæ folwarczna
100
(a¿ 19 folwarków), a tak¿e wyspecjalizowani robotnicy rolni (m. in. w m³ynach) .
Warto tu znów dotkn¹æ materii zmian jakie nasta³y w Rybniku w pocz¹tkach XIX
wieku, bez których rozwój pobo¿noœci ku padewskiemu patronowi na pewno by wiele
straci³ ze swej si³y. Zmagania monarchii pruskiej z Francj¹ doby napoleoñskiej, maj¹
w swej wielow¹tkowej historii dwa walne starcia w bitwach pod Jen¹ i Auerstedt (jesieñ roku 1806). By³y to wrêcz kompromituj¹ce klêski armii m³odego króla Fryderyka
Wilhelma III. Poœcig do Prus Wschodnich z bitwami pod Prusk¹ I³aw¹ i Frydlandem
oraz póŸniejszy traktat w Tyl¿y z³ama³ na jakiœ czas znaczenie pañstwa Hohenzollernów, ale nie doprowadzi³ do jego upadku.
Klêska podzia³a³a jak zimny i skuteczny prysznic na dwór królewski, urzêdników
i wielu œwiat³ych poddanych, a tak¿e na najni¿sze warstwy spo³eczne. Ferment dotkn¹³ ca³oœæ ówczesnego ¿ycia. Porz¹dek feudalnego spo³eczeñstwa mocno ju¿ nadwyrê¿ony musia³ ostatecznie ust¹piæ nowym tendencjom w rozwoju spo³eczeñstwa. Monarchia poczê³a przeprowadzaæ liczne reformy znane czêsto pod wspólnym mianem
reform Karola von Steina i Karola Augusta von Herdenberga. Jedn¹ z donioœlejszych
by³o zniesienie poddañstwa wobec panów gruntowych. W paŸdzierniku 1807 r. wydany zosta³ „Oktoberedikt”. Edykt ten postanawia³ m. in., ¿e wraz z dniem œw. Marcina
101
11 listopada 1810 r. przestaje obowi¹zywaæ poddañstwo . Ten akt mia³ ogromne znaczenie dla wsi i z czasem (w roku 1811) wywo³a³ sporo zamieszania w³aœnie w rejonie
Rybnika (ówczeœnie jeszcze dawny powiat raciborski) prowadz¹c do ch³opskich roz102
ruchów, których ostrze skierowano m. in. na duchowieñstwo rybnickiej parafii .
Reformy objê³y nie tylko spo³ecznoœæ wsi, ale równie¿ a mo¿e przede wszystkim
mieszkañców miast w Królestwie Pruskim. Ordynacja miejska z 19 listopada 1808 r.
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103

odradza³a samorz¹dnoœæ miast, ograniczaj¹c nieco kontrolê pañstwa . Od tej pory
magistrat mia³ byæ obierany przez zgromadzenie deputowanych miejskich. Równie¿
deputowani byli wybierani w wyborach równych i tajnych, a do ich grona zaliczono
104
tak¿e ¯ydów zamieszkuj¹cych miasta .
Nowa ordynacja pozwoli³a obj¹æ w³adzê w Rybniku wspomnianemu Antoniemu
¯elasko,wywodz¹cemu siê ze starej mieszczañskiej rodziny. Obj¹³ on funkcjê burmis105
trza w bardzo m³odym wieku, nie maj¹c jeszcze trzydziestu lat . W niespe³na dziesiêæ
lat póŸniej, gdy ju¿ na dobre ucich³y pola bitew wojen napoleoñskich, w³adze pruskie
dokona³y kolejnego kroku, który dla Rybnika i samego kultu „Antoniczka” mia³
wp³yw, chocia¿by poprzez podniesienie rangi miasta i czêstotliwoœci kontaktów mieszkañców wsi z urzêdami tu siê znajduj¹cymi oraz stykania siê z formami religijnoœci
miejskiej. Administracyjne podzia³y jakie zaistnia³y w roku 1815 zosta³y zweryfiko106
wane przez ¿ycie . W ramach prowincji œl¹skiej i podleg³ej jej rejencji opolskiej, de107
cyzj¹ królewsk¹ gabinetu Fryderyka Wilhelma III z dnia 10 kwietnia 1817 r. , powo³ano do ¿ycia z podzia³u s¹siednich powiatów nowy powiat z siedzib¹ w Rybniku.
108
Zmiany wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1818 roku . By³ to znacz¹cy awans ma³ego miasta, do rangi siedziby w³adz administracyjnych rozleg³ego obszaru, przekraczaj¹cego dawne „granice” pañstwa rybnickiego.
Po przekszta³ceniach administracji powiatowej dosz³o równie¿ do ustabilizowania podzia³ów administracyjnych wewn¹trz miasta. Ju¿ w pierwszej po³owie XIX w.
mo¿na przyj¹æ funkcjonowanie piêciu obwodów administracyjnych. Jednym z nich
by³ obwód Kaplicowy z ulicami ¯orsk¹, Powstañców Œl¹skich oraz Miko³owsk¹ (we
109
wspó³czesnym brzmieniu) . Okreœlenie Kaplicowy wywodzi siê bezpoœrednio od kaplicy œw. Antoniego. Tym samym mo¿na dostrzec, ¿e odgrywa³o to miejsce równie¿
rolê swoistego centrum ¿ycia niewielkiej czêœci przestrzeni miejskiej XIX - wiecznego Rybnika.
Nowy powiat obejmowa³ znaczny obszar, w tym i najbli¿sze tereny jeszcze nie
nale¿¹ce do miasta, a stanowi¹ce kolebkê rybnickiego przemys³u. A to kolejny ma³o
znany czynnik wp³ywaj¹cy na rozwój kultu œw. Antoniego. Rzemios³o bardzo silnie
rozwijaj¹ce siê w Rybniku, od po³owy XVIII w. pozyska³o konkurenta w rodz¹cym siê
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przemyœle ciê¿kim. Na pocz¹tku doœæ skromnie w rejonie stawów na Paruszowcu powsta³ zak³ad hutniczy, póŸniej przez wiele lat bêd¹cy symbolem postêpu technicznego
Rybnika. Od 1753 r. dzia³a³ pierwszy piec do wytapiania rudy, a w 1795 roku wznie110
siono drugi . Z czasem powo³ano do ¿ycia Królewski Urz¹d Hutniczy w Rybniku
111
mieszcz¹cy siê na Paruszowcu . Spowodowa³o to podniesienie rangi Rybnika w hierarchii urzêdów struktur przemys³owych na Górnym Œl¹sku.
O atrakcyjnoœci miasta rozpocz¹³ decydowaæ nowoczesny przemys³, a z czasem
w produkcji tej ga³êzi, pierwszeñstwo mia³ zdobyæ wêgiel. Pañstwo pruskie znane
by³o ze swej zaradnoœci na polu gospodarczym. Ju¿ w czasach Fryderyka Wilhelma
„Wielkiego elektora”, Fryderyka I oraz Fryderyka Wilhelma I pañstwo inwestowa³o
w ró¿ne dziedziny ¿ycia, a nader wszystko w potencja³ ludzki. Zdobycie Œl¹ska to nie
tylko pozyskanie piêknej oprawy do korony królewskiej i wielkiego rezerwuaru
podatków na rzecz pañstwa, lecz tak¿e przestrzeñ pe³na naturalnych bogactw.
112
Nieprzypadkowo 5 lutego 1769 r. og³oszono prawo górnicze dla Œl¹ska . Wêgiel
zakwalifikowano do grupy regaliów, a jego wydobycie by³o mo¿liwe na podstawie
nadania górniczego.
Aktem podkreœlaj¹cym rolê miasta Rybnika by³a decyzja ministra prowincji œl¹skiej Karola Jerzego von Hoym o powo³aniu do ¿ycia Królewskiego Urzêdu Górniczo 113
Hutniczego . Mia³o to miejsce w roku zakupu miasta przez skarb królewski. W krótkim czasie przeprowadzono seriê badañ geologicznych, w wyniku których znaleziono
pok³ady wêgla m. in. w Niedobczycach i Niewiadomiu. Eksploatacja w rejonie wzgó114
rza „Babiogóra” rozpoczê³a siê w 1792 r. Da³o to pocz¹tek kopalni „Hoym” . W ci¹gu nastêpnych lat nast¹pi³a intensyfikacja robót górniczych, co doprowadzi³o do powstania du¿ej grupy ma³ych kopalñ, czêsto istniej¹cych krótki czas, by nastêpnie ulec likwidacji lub w³¹czeniu do kopalñ wiêkszych.
Jednak nadal znacz¹c¹ rolê pe³ni³o rzemios³o. Wed³ug danych z po³. XIX w. dzia³ali w mieœcie rzemieœlnicy z 27 profesji, z tego najliczniejsza grupa to: szewcy, sto115
larze, bednarze, rzeŸnicy, kowale i piekarze . Dzia³a³o kilka cechów rzemieœlniczych, w tym niektóre o bardzo dawnej metryce. Emil Drobny przytacza, ¿e ówczeœnie
116
w mieœcie rzemios³o zatrudnia³o a¿ 868 osób . By³a to niezwykle silna grupa, która

110 A. Mrowiec, Pocz¹tki hutnictwa w Rybnickiem, [w:] Huta „Silesia” 1753-1978, red.
H. Rechowicz, Katowice 1977, s. 16-17.
111 Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und
anderen Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, mit Einschluss des ganzen jetzt zur Provinz
gehorenden Markgrafthus Ober Lausitz…, s. 1010.
112 Kopalnia Wêgla Kamiennego „Rydu³towy”. Dwieœcie lat górnictwa wêglowego w
Rydu³towach i Niewiadomiu (1792-1992), red. H. Rola, Katowice 1992, s. 21.
113 Tam¿e, s. 22.
114 M. Z. Smo³ka, Dzieje Kopalni „Ignacy“ („Hoym“) 1792-2001, Katowice 2001, s. 33.
115 E. Drobny, Rybnik przed…, s. 79.
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oddzia³ywa³a na ca³okszta³t ¿ycia miasta, nie pozostawiaj¹c na uboczu kwestii religijnych. By³ to równie¿ efekt wzrastaj¹cej liczby mieszkañców miasta. W okresie gdy
wznoszono pierwsz¹ kaplicê poœwiêcon¹ œw. Antoniemu w mieœcie mieszka³o ju¿
117
1844 mieszkañców, a zatem w ci¹gu ponad 25 lat przyby³o a¿ ponad tysi¹c osób . Do
tego w obwodzie zamkowym, bêd¹cym odrêbnym obszarem administracyjnym mias118
ta, mieszka³o ponad 135 osób . Jest to niebywa³y wzrost wynikaj¹cy z awansu administracyjnego miasta, rozwoju i du¿ych swobód prywatnej inicjatywy oraz stopniowego wzmacniania nowoczesnych form produkcji wczesnoprzemys³owej.
Dla naszego opisu ma pewne znaczenie ówczesne religijne rozwarstwienie spo119
³eczeñstwa miasta. Bardzo szczegó³owy opis z roku 1830 , z którego informacje
przytoczyliœmy powy¿ej, wskazuje na zdecydowan¹ przewagê katolików. Ich po120
pulacja w mieœcie wynosi³a 1526 osób, a na terenie obwodu zamkowego 89 osób .
Wyznawców Koœcio³a ewangelickiego by³o, w samym mieœcie 51 osób, w obwodzie
121
zamkowym 46 . Bardzo liczna by³a populacja wspólnoty ¿ydowskiej. W mieœcie
122
123
mieszka³o 267 ¯ydów . Wed³ug stanu z wykazu opublikowanego w roku 1845 miasto liczy³o ju¿ 2437 mieszkañców, w tym 1967 katolików, 137 ewangelików oraz 333
124
¯ydów . W obwodzie zamkowym 223 mieszkañców (ludnoœæ cywilna), w tym 155
125
katolików, 56 ewangelików i tylko 12 ¯ydów . Uzupe³nia te dane malej¹ca coraz bar126
dziej liczba pensjonariuszy domu inwalidów na zamku. By³o ich wówczas tylko 31 .
WyraŸnie z obu wykazów wynika, i¿ spo³ecznoœæ rozdziela³a siê na dwie religie, w ramach jednej z nich, dzieli³a siê na dwa wyznania. Tym samym w ramach miasta dzia127
³a³y trzy gminy wyznaniowe, ka¿da dysponuj¹ca w³asn¹ œwi¹tyni¹ .

Tam¿e.
Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und
anderen Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, mit Einschluss des ganzen jetzt zur Provinz
gehorenden Markgrafthus Ober Lausitz…, s. 1010.
118 Tam¿e, s. 1011.
119 Tam¿e, s. 1009-1011.
120 Tam¿e, s. 1010-1011.
121 Tam¿e.
122 Tam¿e, s. 1010.
123 Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und
anderen Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, nebst beigefugter Nachwiesung von der
Eintheilung des Landes nach den Bezierken der drei königlichen Regierungen…, s. 913-914.
124 Tam¿e, s. 913.
125 Tam¿e, s. 914.
126 Tam¿e. Piêtnaœcie lat wczeœniej mieszka³o na zamku 75 kombatantów armii pruskiej,
por.: Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht aller Dorfer, Flecken, Stadt und anderen Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, mit Einschluss des ganzen jetzt zur Provinz
gehorenden Markgrafthus Ober Lausitz…, s. 1010.
127 Gmina ¿ydowska mia³a now¹ murowan¹ œwi¹tyniê od 1848 r.; Dzieje Rybnika i dawniejszego pañstwa rybnickiego...., s. 147; ewangelicy rybniccy wznieœli swoj¹ murowan¹ œwi¹tyniê ju¿ w koñcu XVIII w., a po po¿arze przebudowali j¹ w latach piêædziesi¹tych XIX w. por.:
116
117
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Weterani wojskowi, nowi mieszkañcy miasta - gminy zamkowej w Rybniku mieli wp³yw na ruch w handlu, choæ na pewno nie na zbyt du¿¹ skalê. Jednak¿e ich obecnoœæ przyczyni³a siê do pog³êbienia zmian struktury jêzykowej i wyznaniowej. Bardziej powszechnym sta³ siê w mieœcie jêzyk niemiecki oraz wyznanie ewangelickie,
choæ nie nale¿y uto¿samiaæ wzrostu ¿ywio³u niemieckiego jêzyka z konfesjami niekatolickimi, poniewa¿ wœród ludnoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem niemieckim katolicyzm
by³ bardzo silny. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e wielu z przybyszów mog³o siê czêœciowo
zasymilowaæ z nowym dla nich otoczeniem.
Rybnik wydawa³ siê po pierwszych dziesiêcioleciach wielkich przemian miastem, przed którym rysuje siê tylko jasna przysz³oœæ, niemniej lata 30. i 40. XIX w. by³y
pe³ne problemów zwi¹zanych z nawrotami epidemii chorób zakaŸnych i klêsk nieurodzajów. Choroby, œmieræ i przewroty rewolucyjne lat czterdziestych (1847-1848) mocno nadszarpnê³y równie¿ wspólnot¹ parafialn¹ i œwiadomoœci¹ bezpieczeñstwa mie128
szkañców miasta .
Rybnik wykracza³ poza dawne ramy. By³o ju¿ zbyt ciasno aby rozwijaæ siê tylko
w starych granicach administracyjnych. Pustek by³o bardzo wiele, a potrzeb coraz to
wiêcej. Tu¿ przed kolejnymi wielkimi przemianami w infrastrukturze komunalnej
miasta, w roku 1847, wybitny Œl¹zak Józef Lompa wspomina³, ¿e Rybnik to miasteczko le¿¹ce nad: Rudaw¹ (Rud¹), 2300 mieszkañców, 27 mil od Wroc³awia, w okoli129
cy w lasy zamo¿nej. Dom dla inwalidów stanu ¿o³nierskiego . Zapis niezwykle skromny w dane, bo jeszcze opisuj¹cy miasteczko powiatowe na terenie o wybitnie rolniczym charakterze, pozbawionym wielu technicznych nowinek.
Lata piêædziesi¹te i szeœædziesi¹te up³ynê³y pod znakiem kolejnych przemian,
które ponownie zmienia³y oblicze miasta. Punktem zwrotnym dla dalszego rozwoju
miasta sta³o siê rozpoczêcie budowy linii kolejowych na terenie ca³ego Œl¹ska, co nas130
t¹pi³o ju¿ w roku 1842 . W ramach wielkiej inwestycji spó³ki „Kolej Wilhelma” w la131
tach 1853 - 1858 po³¹czono lini¹ kolejow¹ Racibórz z Katowicami . Otwarcie odcinka z Czernicy do Orzesza, wraz z udostêpnieniem okaza³ego budynku dworca w Ryb132
niku, nast¹pi³o dok³adnie 1 paŸdziernika 1856 roku . W dwanaœcie dni póŸniej powo-

Topographisches Handbuch von Oberschlesien, 2. Teil, [w:] Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Oberschlesiens, opr. F. Triest, Bd. 1, opr. Josef J. Menzel, Sigmaringen 1984, s. 746.
128 A. Stêpniak, Od wojen napoleoñskich do I w wojny œwiatowej, [w:] Rybnik. Zarys
dziejów miasta…, s. 124-130.
129 Górny Œl¹sk i Zag³êbie w dawnych opisach. Wiek XIX, opr. A. Zieliñski, Katowice
1984, s. 78.
130 M. Jerczyñski, St. Koziarski, 150 lat kolei na Œl¹sku, Opole-Wroc³aw 1992, s. 22; 125
lat kolei ¿elaznych 1856-1981. Nêdza Rybnik Katowice Ligota, opracowanie zbiorowe,
Racibórz (b.d.w.), s. 7.
131 St. Koziarski, Rozwój historyczny sieci kolejowej na Górnym Œl¹sku, Katowice 1990,
s. 4.
132 M. Jerczyñski, St. Koziarski, dz. cyt., s. 192-193 (wykazy tabelaryczne).

32

133

³ano do ¿ycia Królewsk¹ Dyrekcjê Kolei Górnoœl¹skiej z siedzib¹ we Wroc³awiu .
Taki by³ pocz¹tek rybnickiego kolejnictwa i nowego okna na œwiat wpisanego w ca³okszta³t rozwojowy kolejnictwa œl¹skiego. Z dworca kolejowego, od którego jedna z
dróg, choæ nie ¿elazna, mia³a z czasem prowadziæ prosto ku œwi¹tyni padewskiego patrona (obecna ul. Koœciuszki). Ju¿ w pierwszych dziesiêcioleciach XX wieku o ma³y
w³os s¹siedztwo linii kolejowej i dworca nie skoñczy³o siê dla koœcio³a œw. Antoniego
wielk¹ tragedi¹.
Prê¿noœæ kultu w drugiej po³owie XIX w. to przede wszystkim ludzie, którzy go
praktykowali, a zatem parafianie ¿yj¹cy w mieœcie i na jego obrze¿ach. Ówczesna sytuacja demograficzna miasta mimo przejœcia tyfusu g³odowego w 1847 r. by³a niezwykle korzystna w stosunku do wczesnych lat czterdziestych. W 1855 r. miasto mia³o
ju¿ 3.424 mieszkañców i stan ten z niewielkimi wahaniami potwierdza siê dla roku
134
1861 . Sytuacja religijna nie uleg³a wiêkszym zmianom. Katolików by³o 2.713, ewa135
ngelików 304, zaœ wyznawców judaizmu 386 . Miasto, wed³ug danych z 1861 r. by³o
miejscem, w którym ¿ycie toczy³o siê na przyzwoitym poziomie i jak ³atwo zauwa¿yæ
populacja jego mieszkañców wzrasta³a. Dowodz¹ tego wykazy zgonów i urodzin.
136
Zmar³o wówczas 69 osób, a urodzi³o siê a¿ 99 .
Rybnik wyrasta³ na coraz prê¿niejszy oœrodek administracyjny. Od 1849 roku
137
dzia³a³ s¹d powiatowy . Samo miasto przesz³o reformy administracyjne, funkcjonu138
j¹c od 1853 r. w oparciu o nowe prawo o miastach . Od 1859 r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ
139
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczêdnoœciowa . Ju¿ powy¿sze doœæ luŸno powi¹zane w¹tki wskazuj¹, ¿e miasto stawa³o siê atrakcyjn¹ przestrzeni¹ dla ¿ycia i pracy.
W niespe³na pó³ wieku póŸniej (1899 r.) polski podró¿nik, ukrywaj¹cy siê pod
pseudonimem Ko³odziej, opisywa³ swoj¹ podró¿ po Górnym Œl¹sku. Tak pisz¹c mimochodem przy okazji opisu Miko³owa, wspomnia³ o Rybniku: Miko³ów liczy obecnie
oko³o 6 tysiêcy mieszkañców i jest nieco wiêkszy ani¿eli niedalekie okrêgowe miasto
140
Rybnik, gdzie jednak znacznie wiêcej ruchu i gdzie widaæ doœæ znaczny rozwój . Œlady wspomnianego rozwoju dostrzec mo¿na w coraz wiêkszym znaczeniu przemys³u.
Dla przyk³adu podam fakt nastêpuj¹cy: otó¿ w 1903 roku za³o¿ony zosta³ koncern hurtownika wêglem Friedlaendera, który uzyska³ nazwê - Rybnickie Gwarectwo Wêglo141
we . Ten fakt to element dynamicznego ewolucyjnego rozwoju miasta. Wynika³ on

133 Die Eisenbahn in Schlesien, [w:] „Eisenbahn Kurier“, Special 78, 2005, s. 12; K Soida
i in., Dzieje katowickiego okrêgu kolejowego, Katowice 1997, s. 57.
134 Topographisches Handbuch von Oberschlesien…, s. 736.
135 Tam¿e.
136 Tam¿e, s. 743.
137 Tam¿e, s. 745.
138 Tam¿e.
139 E. Drobny, Rybnik przed…, s. 79.
140 Górny Œl¹sk i Zag³êbie…, s. 326.
141 J. Jaros, Dawne i nowe gwarectwa, Katowice 1986, s. 11.
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m. in. z rozbudowy infrastruktury gospodarczej, która w tym okresie notuje niezwyk³¹ prosperitê. Istnia³a du¿a ³atwoœæ wprowadzania w obieg nowych przedsiêbiorstw,
które przynosi³y zyski, przyci¹ga³y kapita³ a przede wszystkim ludzi. Ich liczba ros³a
w szybkim tempie. Dla ich obs³ugi a tak¿e jako miejsce pracy powstawa³y kolejne budynki: starostwo, poczta, komunalne kasy i pierwsze banki, budynki szkolne i opie142
kuñcze , w tym a¿ trzy szpitale: Szpital Spó³ki Brackiej (Knappschaftslazarett) istniej¹cy od 1857 r., Szpital Juliusza (St. Julius - Krankenhaus) dzia³aj¹cy od 1869 r.
143
oraz Szpital dla Nerwowo Chorych dzia³aj¹cy od 1886 roku . Rybnik sta³ siê nie tylko miastem o nowoczesnej jak na tamte czasy infrastrukturze leczniczej, ale równie¿
rozwija³ siê jako miejsce rekreacji, a ju¿ co najmniej dwadzieœcia lat przed powstaniem koœcio³a istnia³ ma³y park miejski obok dziœ nieistniej¹cego cmentarza ¿ydow144
skiego oraz park na Paruszowcu wzmiankowany ju¿ w 1884 roku . ¯ycie towarzyskie skupia³o siê w warstwie kulturalnej ró¿nych towarzystw: Bractwa Strzeleckiego,
organizacji gimnastycznych, chórów czy kó³ek teatralnych. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wyraŸnie od schy³ku XIX w. nabra³y one charakteru narodowego, by nie powiedzieæ silnie nacjonalistycznego. A zatem by³y przestrzeni¹ walki pomiêdzy oficjaln¹ kultur¹
145
niemieck¹ a kultur¹ rozbiorowych ziem polskich (g³ównie Wielkopolski) , które poczê³y poprzez emigracjê zarobkow¹ inteligencji oddzia³ywaæ na œrodowiska górnoœl¹skie, a tym samym i rybnickie. St¹d te¿ wiele organizacji wyraŸnie eksponowa³o pol146
ski charakter .
¯ycie przyspiesza³o w wielu dziedzinach z zawrotn¹ prêdkoœci¹ najpierw maszyny parowej a ju¿ wkrótce silnika spalinowego i elektrycznego. Mimo to a¿ do schy³ku
XIX wieku, u podnó¿a wzniesienia gdzie od ponad pó³ wieku sta³a kapliczka niewiele
siê tak naprawdê zmieni³o.
Ówczeœnie by³a ona wa¿nym wyznacznikiem w przestrzeni miasta. „Ratibor Leobschützer Zeitung” informowa³a w maju 1886 r. o wizycie biskupa pomocniczego

142 Por.: B. Kloch, Uwagi o wspó³czesnym znaczeniu zabytkowej substancji architektonicznej miasta Rybnika, [w:] To¿samoœæ spo³eczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie Œrodkowej, red. B. Kloch, A. Stawarz, Rybnik-Warszawa 2005, s. 161-179.
143 R. Jokiel, dz. cyt., [w:] Chronik…, s. 67-68.
144 „Rybniker Stadt-Blatt”, nr 35, R. 1884. Zob.: B. Kloch, Parki i skwery w Rybnikumiejsca zadumy i rekreacji, [w:] IV Dni Ziemi, Wody i Powietrza (09-11 maja 2005 Rybnik),
Rybnik 2005, s. 25-28.
145 Porównaj na ten temat: J. Koz³owski, Wielkopolska a Górny Œl¹sk w dobie kulturkampfu, [w:] Od Wiosny Ludów do powstañ œl¹skich, red. W. Wrzesiñski, Bytom 1998, s. 6994; E. Borkowska, Wp³yw wielkopolskich imigrantów na kszta³towanie polskiej œwiadomoœci
narodowej na Górnym Œl¹sku na prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Od Wiosny Ludów…, s. 116135.
146 Por.: J. DŸwigacz, ¯ycie kulturalne Rybnika w okresie miêdzywojennym, Katowice
2000 (praca magisterska w zbiorach Muzeum w Rybniku, DHKR, sygn. MRy /ADH/ 1479, s.
7-17.
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diecezji wroc³awskiej w Rybniku. Relacjonuj¹c uroczystoœæ gazeta wspomnia³a o udekorowaniu miejsca przy kaplicy œw. Antoniego. Powsta³a powitalna honorowa brama z
147
odpowiednim ³aciñskim tekstem . Zasygnalizowanie tego faktu w gazecie nie maj¹cej bezpoœredniego powi¹zania z miastem wskazuje, ¿e kaplica w powszechnym odbiorze stanowi³a istotny element w jego zabudowie. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ umieszczenie bramy obok kaplicy podkreœla³o hierarchiê œw. Antoniego jako opiekuna miasta, którego wizerunek i miejsce kultu jest miejscem silnie oddzia³ywuj¹cym na system
wartoœci mieszkañców Rybnika.
Ma³a kapliczka, mimo znacznych rzesz ludu œl¹skiego, które z ca³ej okolicy - terenu rozleg³ej parafii zatrzymywa³y siê tu, aby upraszaæ £aski Bo¿ej za wstawiennictwem œw. Antoniego, nie by³a dzie³em wybitnym i nade wszystko trwa³ym.
Warto wspomnieæ, i¿ wed³ug przekazu z schy³ku XIX wieku autorstwa proboszcza ks. Edwarda Bolika kaplica nie by³a poœwiêcona, a wzniesiona pod³ug w³asnej fan148
tazji . Ju¿ w cztery dziesiêciolecia po jej powstaniu - w roku 1868 - planowano do149
konaæ przebudowy, a na ten cel z³o¿ono dwie ofiary w wysokoœci 27 talarów . To nie
by³a nazbyt wielka kwota, ale nale¿y j¹ uznaæ za dar serca mieszkañców parafii.
Pierwsz¹ ofiarê na przebudowê kaplicy lub remont o³tarza œw. Antoniego w koœciele parafialnym mia³ z³o¿yæ Jan Dudzik z Grabowni, w imieniu swego ojca, równie¿
150
Jana . By³ to akt potwierdzaj¹cy wielkie uwielbienie dla œw. Antoniego, o którym
151
wspomina dokument z 1915 roku . Owo zdarzenie by³o tylko sygna³em, ¿e nale¿y
podj¹æ decyzje co do przysz³oœci kaplicy. Mia³o to nast¹piæ niespe³na 30 lat póŸniej,
gdy miasto prze¿ywa³o kolejne przemiany.
Pleban ks. Edward Bolik bra³ pod uwagê znaczenie owych przyrzeczeñ i œrodków
finansowych przeznaczonych na przebudowê kaplicy. W zamierzeniach proboszcza
rybnickiego pojawi³a siê idea budowy nowej œwi¹tyni, co korespondowa³o z planami
152
jeszcze z roku 1873 budowy nowego koœcio³a dla parafii , na co równie¿ pieni¹dze
przyrzeka³y w³adze prowincjonalne. Po dzieñ dzisiejszy zachowa³ siê fragment dokumentacji - rzut poziomy planowanej, du¿ej œwi¹tyni oraz plan sytuacyjny, które pow153
154
sta³y w 1875 roku . Co ciekawe koœció³ mia³ staæ frontem do obecnej ul. Na Górze ,

147 […] Am Ende der Sohrauer Straße, vor der St. Antonius-Kapelle steht die erste und
schönste Ehrenpforte mit der Inschrift: “Benedictus, qui venit in nomine Domini […], „Ratibor
- Leobschützer Zeitung”, nr 114, (21.05.), R. 1886.
148 Por.: E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 5.
149 Tam¿e.
150 Tam¿e.
151 […] Hier in Rybnik wird der heilige Antonius so sehr verehrt. […], AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn. AL. 2047, f. 207.
152 Wspomina o tym pismo z 1 lipca 1873 r., por.: tam¿e, f. 79-84.
153 AP Kat.-Odz. Rac., Starostwo Powiatowe w Rybniku (Landratsamt in Rybnik), sygn.
735, f. 457-459.
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nieopodal starego cmentarza przy ulicy Gliwickiej. A zatem nie wi¹za³o siê to z przebudow¹ kaplicy œw. Antoniego, co raczej z ide¹ wzniesienia nowego koœcio³a dla du¿ej parafii.
Jednym z powodów by³a wzrastaj¹ca liczba parafian, których w 1869 r. by³o ju¿
155
12.919 osób (miasto i okoliczne wsie nale¿¹ce do parafii) . Inspiratorem planów budowy œwi¹tyni musia³ byæ proboszcz Bolik, choæ i zapewne mieszczanie rybniccy
przyczynili siê do podjêcia wyzwania. W kilkanaœcie lat póŸniej, ju¿ po okresie Kulturkampfu, 18 grudnia 1887 roku, wys³ano pismo w sprawie budowy drugiego koœcio³a katolickiego w Rybniku, pod którym obok proboszcza podpisali siê zacni parafianie: Urbañczyk, Buchalik, Sladky, Wiedera, Pruss, Schultzik, a w niespe³na dziesiêæ
dni póŸniej zebranie gminy zaowocowa³o uzupe³nieniem tej listy o kilkanaœcie kolej156
nych nazwisk . Z akt parafialnych nie wynika aby ten list uzyska³ konkretny odzew
we wroc³awskiej kurii. Jednak¿e w dokumentacji Landratury rybnickiej zachowa³y siê
pisma œwiadcz¹ce o podejmowaniu w latach 1887 - 1893 starañ o pozyskanie œrodków
na budowê koœcio³a, chocia¿by w postaci 10 % dochodów pochodz¹cych z podatku
157
miejskiego . Mimo wykazywa-nej inicjatywy, na kolejne decyzje trzeba by³o czekaæ
blisko dziesiêæ lat.
Wertuj¹c zachowane numery „Rybniker Stadt-Blatt” napotykamy na nastêpn¹ in158
formacjê z listopada 1888 roku . Z zapisu wynika i¿ kolejne zebranie zarz¹du koœcielnego gminy katolickiej odnosi³o siê do kwestii potrzeby budowy drugiej œwi¹tyni parafialnej. Podkreœlano, ¿e obecny projekt i skala zaanga¿owania mo¿e pierwszy raz od
blisko pó³ wieku urzeczywistniæ dawne zamierzenia. Liczono na przychylnoœæ cesarza i jego organów administracyjnych - patronów parafii oraz ksiêcia biskupa wroc³awskiego, jak równie¿ na ich pe³n¹ zgodê.
Maj roku 1897 by³ prze³omowy, poniewa¿ w ci¹gu kilkunastu dni po zwo³aniu
komitetu budowy nowej kaplicy uda³o siê sfinalizowaæ zakup gruntu powy¿ej ju¿ istniej¹cej kapliczki. Grunt ów by³ zabudowany i ostatni œwiecki w³aœciciel Jan Kamyczek po namowie Walentego Nosiadka sprzeda³ zabudowania (dom i budynki gospo159
darcze) za sumê 6 tys. talarów, choæ owej sumy nie uda³o siê zap³aciæ jednorazowo .
Nie wdaj¹c siê w tym rozdziale w zawi³e kwestie architektoniczne planowanej
budowli mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pierwotnie œwi¹tynia mia³a byæ swoist¹ du¿¹ kaplic¹,

Tam¿e, f. 459.
F. Maroñ, Dzieje i ustrój biskupstwa wroc³awskiego w ostatnim æwieræwieczu przed
oddzieleniem obszaru obecnej diecezji katowickiej (szkic), [w:] „Œl¹skie Studia HistorycznoTeologiczne” (dalej cyt.: ŒSHT), XI, 1978, s. 168 (wykaz w tabeli).
156 AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn. AL. 2047, fol. 98-100.
157 AP Kat.-Oddz. Rac., Starostwo Powiatowe w Rybniku (Landratsamt in Rybnik), sygn.
736.
158 „Rybniker Stadt-Blatt”, nr 139, (20.11.), R. 1888.
159 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 6-7.
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160

której koszt oszacowano na ponad 23 tys. marek, a mia³a ona pomieœciæ 500 osób .
Okreœlenie œwi¹tyni kaplic¹ potwierdzaj¹ nieznane szerzej rysunki zachowane do dziœ
w zbiorach Muzeum w Rybniku, gdzie w opisie znajduje siê zapis Neue Kapelle (nowa
161
kaplica) .
Do projektu do³¹czono zupe³nie nowy w¹tek, który nie zosta³ nigdy zrealizowany. Ksi¹dz proboszcz pragn¹³ ku wiêkszej czci œw. Antoniego powierzyæ opiekê nad
162
jego œwi¹tyni¹ konwentowi franciszkañskiemu , który mia³ otrzymaæ przyleg³y teren
163
pod klasztorne zabudowania . Franciszkanie œl¹scy na kapitule w Kar³owicach pod
164
Wroc³awiem przyjêli propozycjê entuzjastycznie . Na drodze jednak stanê³a kuria biskupia. Pisma kr¹¿y³y pomiêdzy Wroc³awiem a Rybnikiem i co ciekawe, a zarazem
dziwne, rozmowy toczy³y siê oporniej ni¿ z pruskimi w³adzami rz¹dowymi. Ksi¹dz
kardyna³ Jerzy Kopp, ksi¹¿e biskup wroc³awski nie by³ przekonany do sensownoœci
osadzenia franciszkanów w³aœnie w Rybniku, jak równie¿ uszczuplania dochodów pa165
rafii . Tym samym pojawi³y siê odwieczne ró¿nice w pojmowaniu dzia³alnoœci duszpasterskiej pomiêdzy w³adzami diecezjalnymi a wspólnotami zakonnymi. Tak mo¿na
by s¹dziæ, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e by³ to czas odbudowy roli franciszkanów na
Œl¹sku, którzy od 1887 r. ponownie rozpoczynali swoj¹ dzia³alnoœæ po okresie Kulturkampfu i istotniejszym by³o zainstalowanie zakonu w du¿ych oœrodkach miejskich,
166
równie¿ i w samym Wroc³awiu, gdzie potrzeby by³y znacznie wiêksze . Rybnicka fundacja ksiêdza Bolika nie zosta³a zrealizowana, a franciszkañski konwent podj¹³ kilka
167
lat póŸniej wielkie wezwanie pracy duszpasterskiej w Panewnikach ko³o Katowic .
Poparcie dla idei budowy kaplicy i osadzenia franciszkanów a zatem budowy klasztoru wspiera³y w³adze powiatowe, miejskie i prywatne osoby. Posiadano ju¿ 40 tys.
sztuk dobrej ceg³y z rozbiórki zabudowañ Jana Kamyczka a dalsze 70 tys. sztuk bez168
p³atnie ofiarowa³a jedna z okolicznych cegielni . Ostatecznie cierpliwoœæ proboszcza
zosta³a nadwyrê¿ona i podj¹³ decyzjê o samodzielnej budowie. Nim to nastapi³o spro169
fanowano kapliczkê niszcz¹c czêœæ jej wyposa¿enia (sierpieñ 1898 r.) . To zapewne
jeszcze bardziej zdeterminowa³o ksiêdza Bolika. Zarz¹dzi³ rozpoczêcie robót wczesn¹

Tam¿e, s. 7.
Situations Plan zum Bau einer neuen St. Antonius Kapelle, por.: Muz. Ryb., DHKR,
sygn. MRy /H/ 3063/1.
162 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 7.
163 Por.: Lageplan für die neu zu errichtende St. Antonius Kapelle, por.: Muz. Ryb.,
DHKR, sygn. MRy /H/ 3063/2.
164 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 8.
165 Tam¿e.
166 B. Kurowski, Franciszkanie Prowincji œw. Jadwigi na Œl¹sku, Wroc³aw 1997, s. 24 i
n.
167 Tam¿e, s. 45-53.
168 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 9.
169 Tam¿e.
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jesieni¹ 1898 roku, ale „¿yczliwa dzie³u” osoba dostarczy³a do kurii wroc³awskiej nu170
mer „Rybniker Stadt-Blatt”, w którym by³a wzmianka o rozpoczêciu prac . To uruchomi³o administracyjn¹ machinê w³adz diecezjalnych. Nakaza³y przerwanie prac, co
proboszcz, pos³uszny zwierzchniej w³adzy, sumiennie wykona³. By³a to wielka pora¿ka, któr¹ proboszcz dodatkowo okupi³ grzywn¹ na³o¿on¹ przez policjê budowlan¹ za
171
nielegalne rozpoczêcie budowy .
Byæ mo¿e u podstaw decyzji le¿a³o dobro parafii. Ju¿ wczeœniej wspomnia³em, ¿e
ju¿ od co najmniej lat oko³o 1873 - 1875 r. planowano budowê nowego koœcio³a coraz
liczniejszej parafii, dla której koœció³ Matki Bo¿ej Bolesnej stawa³ siê po prostu za cia172
sny . W spo³ecznoœci miasta i okolicznych osad populacja katolicka by³a najliczniejsza i ci¹gle siê rozrasta³a, a dysponowa³a tylko jednym koœcio³em. Dla ilustracji problemu przytaczam dane urzêdowe pruskiej administracji œwieckiej dla ca³ego Królestwa Pruskiego. Wed³ug tych danych w 1885 r. mieszka³o w mieœcie 4.081 osób, z cze173
go 3.324 katolików, 405 ewangelików i 352 mieszkañców wyznania moj¿eszowego .
W 1895 r. by³o ju¿ 5.965 mieszkañców, z czego 4.862 to katolicy, 767 to wyznawcy
174
Koœcio³ów reformowanych oraz 336 ¯ydów . Z kolei w 1905 roku miasto zamieszkiwa³o 10.445 osób z czego ponad 9 tys. to katolicy, populacja ewangelików wzros³a do
175
blisko tysi¹ca, zaœ spo³ecznoœæ ¿ydowska dosz³a do niemal 400 osób . Maj¹c tak silne argumenty natury statystycznej, które mo¿na poprzeæ danymi administracji koœcielnej, nie sposób nie dostrzec, ¿e ju¿ wspomniane wczeœniej próby wzniesienia
nowego obiektu sakralnego, na miejscu starszej kaplicy sta³y siê nie tylko
zewnêtrznym przejawem trwa³oœci form kultu patrona padewskiego, ale równie¿ mo¿na je interpretowaæ jako element, który mia³ wzmacniaæ udzia³ ludnoœci w codziennym ¿yciu duszpasterskim rozleg³ej parafii poprzez liturgiczne obrzêdy w nowej kaplicy œw. Antoniego.
Jak ju¿ wspomniano, planowano wznieœæ now¹ œwi¹tyniê najpierw na starym
cmentarzu a nastêpnie przy ulicy Gliwickiej. Pod budowê zakupiono dzia³ki z dwoma
176
ma³ymi domkami rodzin Halfar i Mandera . Istnia³ nawet projekt sporej œwi¹tyni sze177
rokoœci 55 m i d³ugoœci 88 m , có¿ z tego skoro sprawa ci¹gle by³a odk³adana.
Czy tylko z powodu oporu w³adz zwierzchnich nie maj¹cych pojêcia o lokalnych
potrzebach, a mo¿e decydowa³a tak¿e zwyczajna ludzka zawiœæ, by pleban nie odniós³

Tam¿e; Kronika koœcio³a i parafii…, s. 26.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 9.
AP Kat.-Odz. Rac., Starostwo Powiatowe w Rybniku (Landratsamt in Rybnik), sygn.
735, f. 457-459; E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 9.
173 Gemeindelexikon für das Königreich Preussen 1885, Berlin 1887, s. 406-407.
174 Gemeindelexikon für das Königreich Preussen 1895, Berlin 1898, s. 410-411.
175 Gemeindelexikon für das Königreich Preussen 1905, Berlin 1908, s. 306-307.
176 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 9.
177 Tam¿e.
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zbyt wielkich sukcesów. Wœród mieszkañców znajdowali siê i tacy, dla których wys³anie jednoznacznie brzmi¹cych listów nie by³o wielkim problemem, co razem z odpowiednio sprokurowanym komentarzem mog³o uczyniæ wiele z³ego. Mimo tych niepowodzeñ i okresów zastoju dzie³o mia³o mieæ swoj¹ kontynuacjê. Walczy³ o ni¹ proboszcz Bolik. Uk³adano ju¿ elementy fundamentów, co spotyka³o siê z zadowoleniem
178
ze strony mieszkañców miasta, wczeœniej oburzonych zakazem budowy . Nawet sam
proboszcz, wspieraj¹c inicjatywê, ofiarowa³ 1200 marek na zakup pola pod klasztor
dla braci zakonnej. Jednak nie znalaz³ pos³uchu, a to wp³ynê³o na i tak nadszarpniête
zdrowie sêdziwego ju¿ plebana. Na koñcu czcigodny ks. proboszcz Bolik odszed³ na
179
wieczny spoczynek 16 wrzeœnia 1899 roku .
Po krótkim okresie administrowania parafi¹ przez ksiêdza Theodora Weinhol180
da , który korespondowa³ z Wroc³awiem w sprawie budowy, podaj¹c liczne szczegó³y dotycz¹ce finansowania robót i ich zaawansowania, nadesz³y czasy nowego proboszcza. Zosta³ nim ks. dr Franciszek Brudniok, nauczyciel w gimnazjum w G³ogów181
ku . Pochodz¹cy z pobliskich Gliwic kap³an okaza³ siê godnym nastêpc¹ ks. Bolika,
bardzo szybko daj¹c siê poznaæ jako cz³owiek czynu.
Ledwie minê³y trzy lata od objêcia probostwa a ju¿ przygotowywa³ siê do rozegrania sprawy powstania w mieœcie du¿ego koœcio³a. Szczêœliwie wizytacja kanoniczna ksiêdza biskupa sufragana wroc³awskiego Henryka Marksa (2 maja 1903 r.) uwido182
czni³a kurii, ¿e koœció³ parafialny nie jest w stanie pomieœciæ du¿ej liczby wiernych .
Po odprowadzeniu zacnego goœcia w kierunku rogatek miasta, a¿ do kaplicy œw. Antoniego, co by³o swoistym znakiem, szybko doczekano siê odpowiedzi ksiêdza biskupa
183
wroc³awskiego kardyna³a Jerzego Koppa . Jak mo¿na siê domyœliæ by³a pozytywna.
Tym samym podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy ju¿ nie koœcio³a klasztornego
lecz koœcio³a dla parafii.
Dla kultu œw. Antoniego oznacza³o to wejœcie na zupe³nie now¹ drogê, umocnienia jego obecnoœci w ramach miasta i jego poparcia przez w³adze miejskie, jak równie¿ funkcjonowania kultu w ramach struktur parafialnych, co mia³o z czasem wp³yw
na wyraŸne okrojenie obszaru oddzia³ywania.

Tam¿e, s. 11.
Kronika koœcio³a i parafii…, s. 26.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 12.
Kronika koœcio³a i parafii…, s. 27-28.
Wed³ug danych z roku 1907 w ca³ej parafii by³o ju¿ 24.968 katolików, w tym w mieœcie
¿y³o 6.670 katolików, co na jeden, niezbyt pojemny koœció³ by³o liczb¹ potê¿n¹. Por.: Schematismus des Bistums Breslau und seines Delegatur Bezirks für das Jahr 1907, Breslau (b. d. w.),
s. 219.
183 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 15-16.
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ROZDZIA£ II
Koœció³ œw. Antoniego od czasu budowy a¿ do powstania odrêbnej parafii
Pocz¹tki koœcio³a, szczególnie budowê nowej œwi¹tyni opisa³ ju¿ o. Emil Drobny.
Znany by³ mu dziennik budowy œwi¹tyni, w którym zapisano najwa¿niejsze momenty.
Dziœ trudno dotrzeæ do czêœci najstarszych materia³ów, na co wp³yw mia³y: II wojna
œwiatowa, okres PRL-u, czêsto wreszcie brak œwiadomoœci znaczenia przechowywanych materia³ów, co najpewniej prowadzi³o do ich zniszczenia. Odtworzenie pocz¹tków opiera siê g³ównie o przekazy z pracy o. Drobnego oraz nieliczne inne informa1
cje, w tym m. in. prasowe, oraz niektóre zachowane Ÿród³a dokumentowe .
Uwagê zwraca wykaz funduszy zebranych na budowê œwi¹tyni. Prócz sum zgromadzonych w koœcielnej kasie, œrodki w ro¿nych wysokoœciach pozyskano od: w³adz
2
prowincjonalnych w postaci po¿yczki, zapomoga rz¹du , z wolnych kuksów (czyli
3
udzia³ów w nadaniach pól górniczych) , ofiara z³o¿ona przez kardyna³a Koppa, biskupa wroc³awskiego, suma przekazana przez gwarectwo rybnickie, tak¿e przez Hutê
„Silesia”, ofiara ks. dziekana Rzehulki, ofiara ks. dr. Kremskiego, ofiara gminy ¿ydowskiej (przekazana przez kupców Manneberga i Pragera), op³atê z grzywny prze4
kaza³ równie¿ S¹d w Rybniku .
5
Koszty po korektach obliczono na sumê ponad 346 tys. marek . Obliczenia z po³owy lat dwudziestych poczynione przez ówczesnego plebana Tomasza Reginka wykaza³y, ¿e koszty wraz z wyposa¿eniem koœcio³a osi¹gnê³y sumê znacznie ponad 560
6
tys. marek. Ju¿ od pocz¹tku liczono na 150 tys. marek z ofiar wiernych . Jednak¿e tu
7
wkrad³y siê niesnaski i podgrzewana przez ro¿ne grupy nienawiœæ narodowa . Czas
niezbyt sprzyjaj¹cy budowaniu, gdy w mieœcie i okolicach powoli rodzi³y siê nastroje
zmierzaj¹ce do otwartego konfliktu.
Polityka Kulturkampfu, z czasów kanclerza Otto von Bismarcka, przynosi³a jak
najgorsze owoce. W Rybniku tak mocno agitacja polityczno - narodowoœciowa wmie-

Porównaj dalsz¹ treœæ pracy oraz przypisy.
APKat.-Oddz.Rac., Starostwo Powiatowe w Rybniku (Landratsamt in Rybnik), sygn. 736.
Tam¿e.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 16.
APKat.-Oddz. Rac., Starostwo Powiatowe w Rybniku (Landratsamt in Rybnik), sygn. 736.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 17.
Tam¿e, s. 16-17. Tak¿e o tym pisze jeden z polskich tytu³ów prasowych: Roboty murarskie zlecono budowniczemu p. Wentzlikowi, znanemu w ca³ym Rybniku z jego d¹¿eñ haka1
2
3
4
5
6
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sza³a siê w sprawê budowy koœcio³a, ¿e ofiarnoœæ wiernych z powiatu rybnickiego by8
³a mniej ni¿ skromna. Zamiast 150 tys. pozyskano sumê zaledwie 5 tys. marek . Byæ
mo¿e jednym z powodów by³o to, ¿e prasa zarzuca³a, i¿ koœció³ ma s³u¿yæ tylko lud9
noœci niemieckojêzycznej .
Polskojêzyczna prasa tak opisywa³a spotkanie inicjuj¹ce budowê we wrzeœniu 1903
roku: Na poniedzia³kowem posiedzeniu zarz¹du koœcielnego naradzono siê nad budow¹
nowego koœcio³a, pod którym budowisko ju¿ od przesz³o 3 lat po pró¿no le¿y. Dla braku
potrzebnych funduszów od-ci¹gano sprawê z roku na rok; w tym roku jednak uchwalono,
10
a¿eby kamieñ wêgielny ju¿ w ci¹gu tego roku poœwiêciæ .
Pocz¹tek dzia³añ wokó³ budowy koœcio³a, przedstawi³y ówczesne „Nowiny Raciborskie”, polskojêzyczna gazeta ukazuj¹ca siê w Raciborzu. W numerze 55 z 1903
roku odnajdujemy zapis: Stary koœció³ parafialny ju¿ od dawna za ma³y. Parafia, jedna z najwiêkszych w diecezji wroc³awskiej, liczy przesz³o 25 tysiêcy dusz. Maj¹ wiêc
budowaæ drugi koœció³. Na ten cel zakupiono ju¿ grunt na budowisko tu¿ poza miastem
przy ulicy ¿orskiej, miejsce niezbyt dogodne, ale lepszego nie ma. Obszar budowiska
wynosi 6 morgów i kosztuje 6000 marek. Na ostatnim posiedzeniu zarz¹du koœcielnego
by³ obecny budowniczy Schneider z Opola, który przed³o¿y³ rysunki i kosztorysy. Koœció³ ma wiêc byæ wybudowany w stylu romañskim, czyli w tym samym prawie stylu co
koœció³ stary. Koszta budowy wynios¹ oko³o 280.000 marek. Dot¹d zebrano 130.000
marek, tak ¿e resztê bêdzie mo¿na pokryæ po¿yczk¹ 150.000 marek. Oby wiêc tylko jak
najprêdzej zaczêto budowaæ, bo obecnie œcisk jest taki, ¿e siê cz³owiek spokojnie ju¿
11
pomodliæ nie mo¿e w koœciele .
Roboty budowlane rozpoczêto w dniu 14 wrzeœnia 1903 r., a zatem w œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, zaœ koniec nast¹pi³, wed³ug dziennika budowy, w dniu 18
12
listopada 1905 r. (ostatni zapis) .
Prace nad koœcio³em wpisuj¹ siê, jako ostatnia wielka karta architektonicznej
przebudowy miasta w okresie pruskim. Jeszcze dziœ na kilku budynkach widaæ tego
wyraŸne dowody w postaci inskrypcji z datami wzniesienia. S¹ to prócz obiektów u¿ytecznoœci publicznej (starostwo) tak¿e mieszczañskie kamienice (ul. Powstañców Œl¹-

tystycznych, a dostawê potrzebnych kamieni i ceg³y zlecono ¿ydowi Rosenthalowi w Bytomiu.
Pytamy siê na tem miejscu szan. zarz¹du koœcielnego, czy¿ nie by³o innych dostawcy, jak hakatysta i ¿yd ?; por.: „Górnoœl¹zak”, nr 211, (17.09), R. 1903.
8
E. Drobny Koœció³ œw. Antoniego…, s. 16-17.
9
Czy nowo maj¹cy siê budowaæ koœció³ ju¿ od samego pocz¹tku ma s³u¿yæ celom kultury niemieckiej, por.: „Górnoœl¹zak”, nr 211, (17.09), R. 1903. Ponownie taki wniosek nasuwa siê
po lekturze przypisu u. E. Drobnego (Koœció³ œw. Antoniego..., s. 6), gdzie jest przytoczony
fragment tekstu z “Rybniker Stadt-Blatt”.
10
„Górnoœl¹zak”, nr 211, (17.09), R. 1903.
11
„Nowiny Raciborskie”, nr 55, (11.05), R. 1903.
12
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 18, 25.
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13

skich, Wieniawskiego, Zamkowa, Raciborska) . A zatem rozwój u schy³ku XIX i pocz¹tku XX wieku by³ szczególnie dobrze zaznaczony.
Dowodem znaczenia jest poziom edukacji jak¹ mog³a mieæ zapewniona m³odzie¿
i dzieci mieszkañców miasta oraz okolicznych osad wiejskich. W tej materii od po³owy XIX w. Rybnik wyraŸnie robi³ wielkie postêpy. W po³owie XIX w. jedyna szko³a
14
katolicka w mieœcie (obok ¿ydowskiej) dzia³a³a przy starej rybnickiej parafii . Tu¿
przed I wojn¹ œwiatow¹ miasto mog³o siê poszczyciæ ju¿ kilkoma szko³ami o ró¿nym
poziomie kszta³cenia. Funkcjonowa³o (w obrêbie miasta) gimnazjum mêskie, prywat15
na szko³a ¿eñska oraz dwie szko³y ludowe .
Tak atrakcyjne pod wzglêdem inwestycyjnym miasto, szybko wyrastaj¹ce na lidera podjê³o siê budowy potê¿nej na rybnickie warunki œwi¹tyni katolickiej. Ju¿ od
pierwszych prac ziemnych przy budowie, toczy³o siê tu ¿ycie religijne. Wielkim wy16
darzeniem sta³ siê odpust œw. Antoniego w czerwcu 1904 roku . Na jedenaœcie dni
przed ceremoni¹ „Nowiny Raciborskie” informowa³y: Po³o¿enie kamienia wêgielnego pod nowy koœció³ w Rybniku odbêdzie siê dnia 13 czerwca b.r. W tem celu o godz. 8
odbêdzie siê nabo¿eñstwo, a o godz. 9 1/2 wyruszy pochód na miejsce budowy nowego
17
koœcio³a, gdzie siê odbêd¹ ceremonie odpowiednie do uroczystoœci . Wmurowania kamienia wêgielnego dokonano za g³ównym o³tarzem po stronie ewangelii. Wœród goœci
nie zabrak³o przedstawicieli duchowieñstwa oraz w³adz miasta. Wyg³oszono dwa kazania: po niemiecku i po polsku. Po zakoñczeniu czêœci religijnej w koœciele Matki
Bo¿ej Bolesnej, odby³y siê bankiety na czeœæ osób pracuj¹cych na budowie oraz oficjalnych goœci. „Nowiny Raciborskie” tak opisywa³y ca³e zdarzenie: W poniedzia³ek
ubieg³y, w dzieñ œwiêtego Antoniego Padewskiego, patrona miasta Rybnika i parafii,
odby³o siê uroczyste po³o¿enie kamienia wêgielnego pod nowo budowany koœció³ katolicki. Dzieñ by³ pogodny, to te¿ i ludu ze wszystkich stron zebra³o siê ogromnie du¿o.
[…] Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 8 rano uroczyst¹ Msz¹ œw., celebrowan¹ przez
kap. Wystrychowskiego, poczem udano siê procesjonalnie do miejsca nowego koœcio³a. W procesyi wziê³o udzia³ tak¿e miejscowe towarzystwo polskie, krocz¹c na czele
wszystkich innych stowarzyszeñ. Po przybyciu na miejsce mia³ najprzód przemowê
niemieck¹ proboszcz Bergel z Wroc³awia, poczem piêkn¹ polsk¹ mowê wyg³osi³ ks.
proboszcz Rzehulka z Ujazdu. Nastêpnie proboszcz miejscowy ks. Brudniok odczyta³
dokument sporz¹dzony w trzech jêzykach: ³aciñskim, polskim i niemieckim. […] Po
podpisaniu tego dokumentu przez duchowieñstwo, zarz¹d koœcielny i inne osobistoœci,

13
B. Kloch, Uwagi o wspó³czesnym znaczeniu zabytkowej substancji architektonicznej…, s. 169.
14
Jedna katolicka szko³a miejska dzia³a³a tu wed³ug stanu na pocz¹tek lat szeœædziesi¹tych XIX w., por.: F. Triest, dz. cyt., s. 747.
15
A. Dudek, Das Schulwesen im Kreise Rybnik, [w:] Chronik…, s. 111-112.
16
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 22.
17
„Nowiny Raciborskie”, nr 64, (2.06), R. 1904.
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nast¹pi³o z³o¿enie go w kamieñ i zamurowanie. Na tem ukoñczy³a siê uroczystoœæ na
miejscu; powrócono wiêc procesjonalnie, œpiewaj¹c „Te Deum”, do starego koœcio³a,
18
gdzie udzielono zebranym rzeszom b³ogos³awieñstwa . Po oficjalnej czêœci robotnicy
budowlani w liczbie 97. zostali ugoszczeni przez proboszcza w „Niemieckim Domu”,
19
a drugi bankiet dla oficjeli i mieszczan rybnickich odby³ siê w hotelu Hirschfeldera .
Prace budowlane przerywano na okres zimy, niemniej w trakcie trzech sezonów
budowlanych (1903 - 1905) doskwiera³a zmienna pogoda. Obfite deszcze, silne wiatry i œnie¿yce, przymrozki, to znowu silne upa³y jakby by³y dodatkow¹ ofiar¹ jak¹ nale¿a³o z³o¿yæ Opatrznoœci przy budowie tej œwi¹tyni. Jeszcze wiosn¹ 1904 r. widaæ by³o
tylko dolne partie murów koœcio³a. Ju¿ 1 sierpnia tego roku rozpoczêto prace nad monta¿em konstrukcji dachowej. Jeszcze w drugiej po³owie marca 1905 r. panowa³y srogie
mrozy, a ju¿ rozpoczynano dalsze prace. Po ponad tygodniu robotnicy budowlani donieœli o pêkniêciach i szczelinach. Budowniczy koœcio³a Ludwik Schneider, nie by³
tym zbytnio przejêty, ale widmo ostrze¿eñ o niestabilnoœci gruntu (kurzawki) i s³abych
20
fundamentach by³o odczuwalne .
Na domiar z³ego wiosn¹ i latem 1905 r. murarze dwukrotnie strajkowali, co powstrzymywa³o prace, o czym informowa³a prasa: W Rybniku zastrajkowali w poniedzia³ek murarze, zatrudnieni przy budowie koœcio³a, poniewa¿ nie podwy¿szono im
21
p³acy . Równie¿ niektóre prace przeprowadzano nazbyt poœpiesznie, st¹d te¿ krytyczne uwagi o jakoœci wykoñczenia. Sporo obaw wzbudza³y wie¿e. Zegary z Monachium (firma Mannhardt) dotar³y bez wiêkszych problemów, ale lewa wie¿a odchyla³a
siê od pionu o 20 mm. Dodatkowo gdy ustawiono krzy¿e na szczytach obu wie¿, oka22
za³o siê, ¿e silniejszy podmuch wiatru mo¿e je str¹ciæ z racji zbyt du¿ych rozmiarów .
Mimo wielu problemów technicznych i organizacyjnych podstawowe prace zmierza³y
ku koñcowi. Niemniej zdarza³y siê sytuacje szczególnie niesmaczne. Otó¿ mo¿na by³o
zaobserwowaæ nieprzychylnoœæ czêœci prasy, która szuka³a sensacji (dostarczanie ele23
mentów budowlanych przez przedsiêbiorców ¿ydowskich) , co póŸniej zarz¹d koœ24
cielny parafii próbowa³ ³agodziæ wysy³aj¹c sprostowanie .
Udzia³ w tym zbo¿nym dziele mia³o bardzo wiele osób. Zatrudnionych bezpoœ25
rednio przy wznoszeniu œwi¹tyni mia³o byæ a¿ 138 osób . Do tego doliczyæ trzeba ca³¹

„Nowiny Raciborskie”, nr 70, (16.06), R. 1904.
Tam¿e.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 23.
„Nowiny Raciborskie”, nr 55, (11.05), R. 1905.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s.24.
„Górnoœl¹zak”, nr 211, (17.09), R. 1903.
Niestety sprawa zosta³a jeszcze bardziej zaogniona, gdy¿ tekst by³ napisany w jêzyku
niemieckim a dla wydawców gazety („Górnoœl¹zak”, nr 219, (26.09), R.1903) wygodnym by³o, aby go nie t³umaczyæ.
25
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 26.
18
19
20
21
22
23
24

43

rzeszê dostawców, urzêdników i innych specjalistów. Koñczono prace nad surowym
stanem koœcio³a, a jednoczeœnie prowadzono prace porz¹dkowe woko³o.
Rok 1906 okaza³ siê czasem porz¹dkowania i przygotowania œwi¹tyni do u¿ytku.
W trakcie tych prac, noc¹ z 27 na 28 sierpnia 1906 r. kierowani chyba wybuja³ymi opowieœciami o jego wartoœci materialnej, wkradli siê do œwi¹tyni z³odzieje i skradli ka26
mieñ wêgielny .
Liczono, ¿e ju¿ w trakcie 1906 r. dokona siê poœwiêcenia koœcio³a, ale prace wykoñczeniowe przebiega³y doœæ wolno. O powy¿szych planach wczeœniejszego poœ27
wiêcenia i problemach budowlanych wspomina pismo urzêdowe z 30 sierpnia 1906 r.
W³adze budowlane zgodê na u¿ytkowanie nowego koœcio³a wyda³y dopiero 21 stycznia
28
1907 r. Tym samym ca³oœæ dzia³añ wieñcz¹cych dzie³o mocno przeci¹gnê³a siê w stosunku do czasu budowy obiektu, co jak widaæ nie by³o pierwotnie brane pod uwagê.
Jedynie trzeŸwe kalkulacje proboszcza wskazywa³y, ¿e nie jest to ³atwe zadanie.
Od póŸnej jesieni 1905 roku po 1915 r. trwa³y kolejne prace maj¹ce za cel doprowa-zenie do pe³nego w³¹czenia koœcio³a do funkcji liturgicznych. W œwi¹tyni znalaz29
³o siê zatem niezbêdne ku temu wyposa¿enie . Jednak¿e da³o siê wyczuæ zniecierpliwienie wielu. Przed poœwiêceniem koœcio³a ówczesna polska prasa na Górnym Œl¹sku
donosi³a: Rybnik. Tutejszy nowy koœció³ katolicki ma byæ dnia 29 bm. [wrzesieñ 1907 r.
- przyp. B.K.] poœwiêcony. A wiêc nareszcie! W rzeczy samej, móg³ ten koœció³ ju¿ zesz³ego roku byæ poœwiêcony. Dlaczego go ju¿ dawno nie poœwiêcono wobec gwa³townej potrzeby, nie wiadomo. Miejmy nadziejê, ¿e ju¿ teraz chyba nie odrocz¹ poœwiêce30
nia jeszcze o jeden rok . Mimo akcentowania niepewnoœci, czy koœció³ zostanie oddany do u¿ytku w zaplanowanym terminie, wszystkie uroczystoœci zosta³y przeprowadzone.
Jeszcze nim dosz³o do poœwiêcenia, swoistym punktem zwrotnym w dziejach tego miejsca okaza³ siê wrzesieñ 1906 r. Dok³adnie 6 wrzeœnia figura œw. Antoniego
31
opuœci³a na zawsze ma³¹ kaplicê, w której znajdowa³a siê przez blisko 80 lat . W niespe³na dwa tygodnie póŸniej magistrat wyrazi³ zgodê na rozbiórkê ma³ej kaplicy, czego o. Drobny nie móg³, pisz¹c dzieje budowy koœcio³a œw. Antoniego, od¿a³owaæ, jako
32
kolejnej straty dla dziedzictwa kulturowego Rybnika . W koñcu wrzeœnia kaplica by³a
33
ju¿ rozebrana, a ceg³ê oraz odzyskane drewno przekazano gminie parafialnej .

Tam¿e, s. 34.
Pismo do w³adz miejskich podpisane przez ks. Brudnioka, AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn. AL 2047, f. 147-158.
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Dwie uroczystoœci zamykaj¹ pierwszy okres w dziejach koœcio³a. W œwiêto Archanio³a Micha³a - 29 wrzeœnia 1907 roku odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia koœcio³a, o której wzmiankowa³y „Nowiny Raciborskie”, „Kuryer Œl¹ski”, „Gazeta Katolic34
35
ka” . Wówczas po raz pierwszy wniesiono figurê œw. Antoniego do nowej œwi¹tyni .
Aby zilustrowaæ jej przebieg przytoczmy opis prasowy z 3 paŸdziernika, zamieszczony
w „Nowinach Raciborskich”: W ubieg³¹ niedzielê odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia
nowo pobudowanego koœcio³a katolickiego. Aktu uroczystego dokona³ miejscowy ks.
prob. dr. Brudniok przy asyœcie dwóch swoich kapelanów. Po nabo¿eñstwie odprawionym w starym koœciele wyruszy³a o godz. 9. 30 procesya przez barwnie przystrojone ulice do nowego koœcio³a gdzie najpierw odby³ siê akt poœwiêcenia. Nastêpnie wyg³osi³ kazanie niemieckie ks. prob. Brudniok, a polskie o. franciszkanin Korneliusz. Wielkie nabo¿eñstwo zakoñczy³o siê odœpiewaniem hymnu „Te Deum laudamus” i udzieleniem
36
b³ogos³awieñstwa . Po zakoñczeniu obrzêdów religijnych odby³ siê w „Œwierklañcu”
uroczysty obiad, który by³ prawdziwym ekumenicznym spotkaniem duchowieñstwa i
œwieckich wyznania katolickiego, ewangelickiego oraz cz³onków rybnickiej gminy
37
izraelickiej .
Na bardzo interesuj¹c¹ informacjê napotykamy w numerze „Rybniker Stadt38
Blatt” wydanym 1 wrzeœnia 1907 r. Otó¿ wed³ug przytoczonego zapisu og³oszono
zapisy na rezerwacjê miejsc w ³awkach w koœciele œw. Antoniego na przedzia³ roku od
pocz¹tku paŸdziernika 1907 r. a¿ do koñca wrzeœnia 1908 r. Op³atê w wysokoœci 5, 4
lub 3 marek pobiera³ rektor chóru koœcielnego pan Filus. Powy¿sza notatka dowodzi,
¿e w parafii d¹¿ono do jak najszybszego oddania koœcio³a do celów liturgicznych. Tym
sposobem uciszano m. in. niezadowolenie czêœci prasy (id¹cej w œlad za opini¹ czêœci
parafian), która przytacza³a zgryŸliwe uwagi, nadaj¹c ca³ej sprawie nie do koñca w³aœ39
ciwy wymiar .
W uzupe³nieniu nale¿y jeszcze zaznaczyæ, i¿ podaliœmy datê 29 wrzeœnia 1907 r.,
co potwierdzaj¹ zapiski prasowe, tak polsko, jak i niemieckojêzyczne. Z kolei ojciec
40
Drobny podaje datê 29 sierpnia 1907 roku . A zatem o miesi¹c wczeœniej. Sk¹d wzi¹³
siê ów zapis? Nie pokrywa siê nawet z informacjami zawartymi w piœmie sporz¹dzonym w magistracie miasta Rybnika 19 wrzeœnia 1907 r.: Die Benediktion der neuen

34
„Nowiny Raciborskie“ nr 113, (21.09.), R. 1907; „Kuryer Œl¹ski”, nr 2, (2.10.), R.
1907; „Gazeta Katolicka”, nr 114, (24.09.), R. 1907.
35
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37
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 35.
38
„Rybniker Stadt-Blatt”, nr 101, (1.09), R. 1907: St. Antonius Kirche. Für die Zeit vom
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Chorrektor Filus die Sitzplätze (5,4 und 3 Mark) vom 28 August ob vermietet.
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41

Katholischen Kirche […] Sonntag, am 29-ten September […] . Urzêdowe pismo podpisa³ burmistrz Otto Günther, co wzmacnia wiarygodnoœæ cytowanej informacji. Drobny podaje równie¿ datê dzienn¹. Wed³ug danych, którymi dysponowa³, poœwiêcenie
42
mia³o mieæ miejsce w niedzielê 29 sierpnia 1907 roku . Jednak¿e wyliczenia na pod43
stawie kalendarza stuletniego wskazuj¹, i¿ 29 sierpnia 1907 r. przypada³ w czwartek .
Z kolei wyliczenie dla 29 wrzeœnia tego samego roku, wskazuje, ¿e by³a to niedziela. A
zatem jest tu kolejna nieœcis³oœæ. Wydaje siê, ¿e pomy³ka Drobnego najpewniej wynik³a przez nieuwagê, choæ w grê mog³y wchodziæ i inne bli¿ej nie znane okolicznoœci.
Konsekracja koœcio³a mia³a miejsce dopiero po ponad oœmiu latach, gdy ju¿ toczy³y siê krwawe zapasy na frontach pierwszej wojny œwiatowej. „Nowiny Raciborskie” z 23 wrzeœnia 1915 r. informowa³y: Rybnik. Wedle ustanowionego porz¹dku
przybêdzie ks. biskup sufragan w sobotê 25 b.m. oko³o godz. 6-tej wieczorem do Rybnika i bierzmowaæ bêdzie tak¿e w niedzielê, poniedzia³ek i wtorek (26,27,28 b.m.). Ksi¹¿ê biskup dr. Bertram przybêdzie do Rybnika we wtorek 28 b.m. po po³udniu, a dnia
nastêpnego odbêdzie siê konsekracja naszego koœcio³a powsta³ego pod wezwaniem
44
œw. Antoniego . Tak jak donosi³a prasa, 28 wrzeœnia 1915 r. na dworzec w Rybniku
45
wjecha³ poci¹g wioz¹cy ksiêcia biskupa wroc³awskiego Adolfa Bertrama . Po uroczystym powitaniu w dniu nastêpnym - 29 wrzeœnia odby³a siê podnios³a ceremonia
46
konsekracji koœcio³a œw. Antoniego . Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godzinie siódmej
rano w œrodê 29 wrzeœnia (Beginn der Weihe der St. Antonius - Kirche am Mittwoch,
47
den 29. September am Feste des hl. Michael, früh 7 Uhr ), co doœæ szczegó³owo opisa³
48
„Rybniker Stadt-Blatt” w numerze z 30 wrzeœnia . Ca³a ceremonia mia³a niezwykle
uroczysty charakter, co zapewne podkreœla³a obecnoœæ ksiêcia biskupa wroc³awskiego. Obrzêd konsekracji zamkn¹³ pierwsz¹ ods³onê istnienia nowej œwi¹tyni.

AP Kat.-Oddz. Rac., Akta m. Ryb., sygn. 20, f. 259-260.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 34.
Por. Kronika XX wieku, Warszawa 1991, s. 88; www.prestar.pl.
„Nowiny Raciborskie”, nr 112, (25.09.), R. 1915.
„Nowiny Raciborskie”, nr 108, (14.09.), R.1915, nr 112, (23.09.), R. 1915, podawa³y
powy¿sz¹ datê (28 wrzeœnia); „Rybniker Stadt-Blatt”, nr 112, (28.09.), R. 1915. Natomiast E.
Drobny nie podaj¹c Ÿród³a informacji informuje, ¿e przybycie ksiêcia biskupa nast¹pi³o 29
wrzeœnia, co wydaje siê pomy³k¹ autora, por.: E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 38).
46
Ponownie „Nowiny Raciborskie”, nr 108, (14.09.), R. 1915, nr 112, (23.09.), R. 1915
podawa³y datê konsekracji na 29 wrzeœnia a u E. Drobnego napotykamy 30 wrzeœnia (E.
Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 37). Z racji rocznicy poœwiêcenia przypadaj¹cej na 29
wrzeœnia ta data wydaje siê najbardziej wiarygodna.
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[…] Mittwoch früh, von 7 Uhr ab, fand die feierliche Weihe und Salbung des Gotteshauses durch den Herrn Fürstbischof statt. Sie währte bis 10 Uhr. Um 10 Uhr zelebrierte der
Herrn Pfarrer Dr. Brudniok an dem neu geschmückten Altare, unter Assistenz zweier Herren
Kapläne ein feierliches Hochamt, das noch durch eine erakt und würdevoll vorgetragene Messe
des Kath. Kirchenchores verschönert wurde. Noch dem Hochamt bestieg der Herr Fürstbischof
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Ju¿ wówczas œwi¹tynia by³a chlub¹ miasta, gdy¿ przerasta³a swym majestatem
wszystkie ówczesne budowle Rybnika. A dla planowanej rozbudowy miasta sta³a siê
znacz¹cym punktem orientacyjnym, odniesieniem i, co jest niezwykle ciekawe, ju¿
wówczas (1913 r.) w œwieckiej dokumentacji by³a okreœlana jako „nowy koœció³” pa49
rafialny .
Utar³ siê zwyczaj nazywania koœcio³a œw. Antoniego, „nowym koœcio³em” a koœcio³a Matki Bo¿ej Bolesnej „starym koœcio³em”, co zdaj¹ siê potwierdzaæ zapiski prasowe ju¿ z roku 1907, choæ ju¿ we wczeœniejszym cytacie z roku 1904 koœció³ Matki
50
Bo¿ej Bolesnej nazwano „starym koœcio³em” . Po dziœ dzieñ potocznie u¿ywaj¹c tych
dwóch okreœleñ wiêkszoœæ mieszkañców starszego i œredniego pokolenia orientuje siê
doskonale o jakie œwi¹tynie chodzi. Powy¿sze terminy wydaj¹ siê zrozumia³e dla czytelnika, chocia¿by z racji wieku obu œwi¹tyñ; pomiêdzy nimi jest ponad sto lat ró¿nicy.
Jednak¿e mo¿e zastanawiaæ te nazewnictwo jeszcze z innego powodu.
Nowy koœció³ jak siê okazuje, a¿ po pocz¹tki drugiej po³owy XX w. nie by³ centrum samodzielnej parafii. Oficjalne schematyzmy diecezjalne wskazuj¹ na pe³nienie
przez koœció³ œw. Antoniego roli drugiej œwi¹tyni rybnickiej parafii Matki Bo¿ej Bolesnej. Opis diecezji wroc³awskiej na rok 1907 podaje, ¿e nowy koœció³ jest na ukoñ51
czeniu, zatem traktuje go jako element istniej¹cej parafii . Schematyzm diecezji wroc³awskiej z 1912 r. wyraŸnie wskazuje na funkcjonowanie w obrêbie jednej parafii sta52
rego koœcio³a Matki Bo¿ej Bolesnej i nowego œw. Antoniego . Mo¿e tu warto te¿ szukaæ pochodzenia potocznych nazw tych koœcio³ów, albo przynajmniej potwierdzenia
w urzêdowych drukach ju¿ funkcjonuj¹cego nazewnictwa. Oba terminy mia³y jeszcze
to znaczenie, ¿e w ramach jednej parafii odnosi³y siê do dwóch ro¿nych œwi¹tyñ.

nochmals die Kanzel, um in erhebenden Worten auf die Wichtigkeit des Gotteshauses hinzuweisen und zu eifrigen Besuche zu ermahnen. Herr Erzpriester Loß trug diese Worte den Parochianen polnischer Zunge vor. Bei dem darauf folgenden Segen stimmte die Gemeinde jubelud
ein in den Lobgefang: „Großer Gott wir loben Dich! Unwillkührlich bei dieser Stimmung in
vielen Herzen der Wunsch rege, es möchte uns beschieden sein, recht bald mit unsern ehrenvollen Frieden diesen Lobgefang in dem nunmehr geselbten Gotteshause austimmen zu können. Den Beteiligten werden die Bischofstage noch lange in Erinnerung bleiben, zumal die
beiden Kirchenfürsten durch ihr freundliches und liebenswürdiges Wesen die Zuneigung aller
Herzen gewonnen., por.: „Rybniker Stadt-Blatt“, nr 113, (30.09), R. 1915.
49
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werden. Por.: Bebaungsplan und Stadterweiterung von Rybnik O.-S., Muz. Ryb., DHKR, sygn.
MRy /H/ 1215.
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Schematyzm z roku 1924, czyli jeszcze przed oficjalnym rozpoczêciem funkcjonowania diecezji górnoœl¹skiej z siedzib¹ w Katowicach, wskazuje na fakt, ¿e koœció³
53
œw. Antoniego to druga œwi¹tynia starej rybnickiej parafii . Potwierdzaj¹ wspomniany
54
zapis kolejne publikowane wykazy diecezji a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej . Równoczeœnie protokó³ wizytacyjny z 20 stycznia 1925 r. wspomina o dwóch koœcio³ach
55
w rybnickiej parafii . £atwo wiêc o wniosek, ¿e koœció³ pe³ni³ rolê dodatkowej œwi¹tyni w jednej bardzo du¿ej parafii.
Od czasu budowy koœcio³a parafia ta poczê³a w ci¹gu kolejnych dziesiêcioleci
przechodziæ powa¿ne zmiany. Tuz przed wybuchem I wojny œwiatowej w jej sk³ad
wchodzi³a ludnoœæ mocno zró¿nicowana, w tym czasie tak¿e skonfliktowana. W ogromnej wiêkszoœci by³a to ludnoœæ ch³opska ¿yj¹ca z roli. Czêœæ mieszkañców pracowa56
³a w kopalniach, hutach, na kolei, a tak¿e w rybnickim browarze . Tylko du¿e osiedla
górnicze lub hutnicze istnia³y ju¿ lub by³y w budowie np. na Paruszowcu, w Chwa³o57
wicach oraz Niedobczycach . Pomniejsze by³y porozrzucane na obrze¿ach miasta.
Samo centrum to skupisko nielicznego mieszczañstwa i inteligencji uprawiaj¹cej wolne zawody. To równie¿ urzêdnicy, a nade wszystko rzemieœlnicy, przedsiêbiorcy i kupcy. Zró¿nicowanie przebiega³o czêsto w ramach poszczególnych grup spo³ecznych.
Czynnik jêzykowy równie¿ odgrywa³ pewn¹ rolê. Oficjalnie istnia³y jêzyki niemiecki
58
oraz polski, który na ca³ym Górnym Œl¹sku mia³ przewa¿aæ . Rzeczywistoœæ by³a nie-
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Przegl¹d administracji apostolskiej Œl¹ska polskiego na rok 1924, Miko³ów (b. d. w.),

s. 28.
54
Za rok 1927: Schematyzm diecezji œl¹skiej, Katowice 1927, s. 83; za rok 1928: Rocznik
diecezji œl¹skiej (katowickiej), Katowice 1928, s. 49; za rok 1930: Rocznik diecezji œl¹skiej (katowickiej), Katowice 1930, s. 114; za rok 1932: Rocznik diecezji œl¹skiej (katowickiej),
Katowice 1932, s. 122; za rok 1934: Rocznik diecezji œl¹skiej (katowickiej), Katowice 1934, s.
85; za rok 1936: Rocznik diecezji œl¹skiej (katowickiej), Katowice 1936, s. 204; za rok 1938:
Rocznik diecezji œl¹skiej (katowickiej), Katowice 1938, s. 96.
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AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn. AL. 2048, f. 96-96v.
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A. Stêpniak, dz. cyt., s. 98-100; E. Drobny, Krótki zarys historii…, s. 6-7.
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C. Chlubek-Adamczyk, Fotografia jako Ÿród³o poznania przemian spo³eczno-kulturowych miasta postindustrialnego na przyk³adzie Rybnika, [w:] To¿samoœæ spo³eczno-kulturowa
miasta postindustrialnego…, s. 195-200; A. Mrowiec, Pocz¹tki hutnictwa…, s. 21; 100 lat
Kopalni Wêgla Kamiennego „Chwa³owice”, opr. B. Mika, Katowice 2003, s. 10.
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Por.: D. Borowicz, Mapy narodowoœciowe Górnego Œl¹ska od po³owy XIX wieku do II
wojny œwiatowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 2710, Wroc³aw 2004, s. 30-42.
Widomym œwiadectwem zarówno znaczenia koœcio³a œw. Antoniego, jak i owej sytuacji
narodowoœciowej, by³y okolicznoœci towarzysz¹ce powstaniu chóru „Seraf“. 31 grudnia 1912
r. w trakcie dziêkczynnej mszy œw. w „nowym koœciele“, gdy zaintowano dziêkczynne „Te
Deum laudamus“, wierni rozpoczêli je œpiewaæ jednoczeœnie w obydwu jêzykach, zgodnie ze
swoimi przekonaniami narodowymi. Zwyciêzc¹ tej swoistej rywalizacji zosta³a ludnoœæ
polska, która w towarzystwie bij¹cych dzwonów dokoñczy³a œpiew. Pod wp³ywem tych
wydarzeñ, 18 maja 1913 r. Maksymilian Basista za³o¿y³ wspomniany chór (R. Hanke, S³ownik
polskiego œpiewactwa Górnego Œl¹ska od Wiosny Ludów do prze³omu tysi¹cleci, Katowice
2001, s. 97-98).
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co bardziej skomplikowana wymykaj¹c siê ocenie urzêdowych opisów. Masa ludnoœci
wiejskiej i robotniczej mówi³a mow¹ œl¹sk¹ lub licznymi jej odmianami, bazuj¹c¹ na
dawnym jêzyku polskim, a tak¿e korzystaj¹c¹ z nalecia³oœci jêzyków czeskiego i nie59
mieckiego, z którymi styka³a siê przez wieki . Ludnoœæ w ró¿nym stopniu mia³a opanowany urzêdowy jêzyk niemiecki. Wiêkszoœæ, nawet je¿eli na co dzieñ nie pos³ugiwa³a siê nim, to jednak rozumia³a go w przynajmniej podstawowym stopniu. Wniosek
taki nasuwa siê z rozmów ze starszym pokoleniem, które jeszcze pamiêta³o tych, którzy do pocz¹tku okresu powstañ uczyli siê jêzyka niemieckiego w szkole i w póŸniej60
szym okresie ta umiejêtnoœæ niejednokrotnie ratowa³a im ¿ycie .
Schy³ek pos³ugi ks. Brudnioka przypad³ na czas wojny. Duszpasterstwo najpewniej odbywa³o siê bez zak³óceñ, jedynie czêœciej odprawiano nabo¿eñstwa w intencji
walcz¹cych ¿o³nierzy oraz tych, którzy nie wrócili z frontów. Informacje o nich prze61
kazywa³a urzêdowa prasa powiatu („Rybniker Kreis-Blatt”) .
Koœció³ œw. Antoniego unikn¹³ wiêkszych rekwizycji cennych stopów metali na
rzecz przemys³u zbrojeniowego, ale jak wiele innych œwi¹tyñ zosta³ sprofanowany
przez zwyk³ych z³odziei i okradziony z cynowych piszcza³ek mechanizmu organowe62
go . Przy okazji powa¿nie uszkodzone organy nadawa³y siê do naprawy, co w ówczesnej sytuacji nie by³o zbyt proste, st¹d te¿ zarz¹d parafii przekaza³ je, w tym wiele kilo63
gramów cennego metalu, na cele wojenne .
Zamieszanie spowodowane upadkiem cesarstwa niemieckiego (II Rzeszy) i pocz¹tkiem walk o przynale¿noœæ pañstwow¹ Górnego Œl¹ska przyczyni³o siê te¿ do os³abienia wiêzi parafialnych. Jak nigdy dot¹d wspó³mieszkañcy miasta czêsto stawali
siê niechêtni sobie, a propaganda obu grup narodowych podgrzewa³a nastroje. Stosunek proboszcza Brudnioka do tych kwestii by³ co najmniej obojêtny, je¿eli nie niechêtny, na co wp³yw mia³y agitacyjne zapêdy czêsto nielicuj¹ce z chrzeœcijañskimi
64
wartoœciami . Proboszcz i jego wikarzy opowiadali siê, ka¿dy w swoim sumieniu, za
konkretn¹ opcj¹, choæ zapewne wielu wola³oby nie dokonywaæ tak dramatycznych
65
wyborów .
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Por.: T. Kamusella, Schlonzska mowa. Jêzyk, Górny Œl¹sk i nacjonalizm, T. I, Zabrze
2005, s. 13 i n., T. II, Zabrze 2006, s. 55 i n.
60
Maria S³omka (zmar³a w 1968 r.) z dzielnicy Smolna, dziêki dobrej znajomoœci
j. niemieckiego wyniesionej z czasów szkolnych by³a w stanie wyjaœniæ swoj¹ postawê wobec
niechêtnej jej s¹siadki przed niemieckim policjantem w okresie II wojny œwiatowej; informacja
na podstawie wywiadu z Wand¹ Kloch z domu S³omka.
61
Pierwsza zbiorcza lista strat pojawi³a siê w prasie powiatowej 3 paŸdziernika. Por.:
„Rybniker Kreis Blatt”, nr 40, (3.10.), R. 1914, s. 245-246.
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Kradzie¿ mia³a nast¹piæ w roku 1917, por.: E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 39.
63
Tam¿e.
64
Kilkakrotnie kard. Bertram ponawia³ zakaz udzielania siê w dzia³alnoœci politycznej
przez duchowieñstwo; por.: A. Hein, Górny Œl¹sk-kraina dotkniêta krzy¿em. Kalendarium lat
1917-1922, Zabrze 2006, s. 29, 37, 39, 47.
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Tak dramatyczne i trudne chwile wi¹za³y siê z powa¿nymi przemianami politycznymi i pañstwowymi czêœci Górnego Œl¹ska. Kolejne akcje zbrojne Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Œl¹ska latem 1919, w nastêpnym roku 1920 oraz wiosn¹ 1921 r. sta³y siê wa¿nym argumentem politycznym w walce o zmianê przynale¿noœci pañstwowej
Górnego Œl¹ska. Równie istotny by³ plebiscyt przeprowadzony 20 marca 1921 r. Dla naszego wywodu ma to du¿e znaczenie, jako ¿e nastroje w mieœcie ró¿ni³y siê nieco od tych
z terenów wiejskich. Miasto w wiêkszoœci opowiada³o siê za przynale¿noœci¹ do pañstwa
66
niemieckiego , zaœ wieœ w wiêkszoœci za przynale¿noœci¹ do odrodzonej Polski, a w ca67
³ym powiecie wiêkszoœæ za w³¹czeniem do Polski . Oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ, ¿e owe
podzia³y czêsto nie przebiega³y po linii stosunków narodowoœciowych, ale ekonomicznych. Spo³eczeñstwo Rybnika to jednak œl¹ski tygiel z ró¿nymi opcjami, bardzo zachowawcze i dystansuj¹ce siê czêsto od jednoznacznych wyborów.
Dla koœcio³a œw. Antoniego feralny okaza³ siê 22 czerwca 1921 r. Nie wiedzieæ
czemu eksplodowa³y ³adunki wybuchowe sk³adowane w czterech wagonach na toro68
wisku rybnickiego dworca kolejowego . Czêœæ terenu woko³o miejsca tragedii by³a
mocno zniszczona. Dla dalej po³o¿onych obiektów wzd³u¿ dzisiejszej ul. Koœciuszki
by³ to œmiertelny podmuch. Si³a eksplozji nie mia³a siê na czym zatrzymaæ, bo zabudowa w pobli¿u samego dworca i torowisk by³a doœæ skromna. Skumulowana energia
uderzy³a z potê¿n¹ si³¹ wprost w budynek mêskiego gimnazjum oraz znacznie wy¿szy
niczym nie os³oniêty, koœció³ œw. Antoniego. Mimo du¿ej odleg³oœci zniszczenia okaza³y siê niezwykle powa¿ne. Naruszona zosta³a konstrukcja dachu, który od strony ulicy Koœciuszki straci³ poszycie, wszystkie szklane elementy okienne uleg³y zniszcze69
niu lub powa¿nym uszkodzeniom . Pojawi³o siê zagro¿enie wypadkami, które mog³y
spowodowaæ odpadaj¹ce ceg³y lub ca³e detale architektoniczne. Wyliczenia wykonane
po zdarzeniu wykaza³y potrzebê pozyskania a¿ 500 tys. marek na naprawê i rekons70
trukcjê zniszczonych elementów .
Pomocy nikt nie chcia³ udzieliæ, czêsto z powodu braku œrodków lub niechêci wy71
nikaj¹cej z powodów politycznych i narodowoœciowych . Gdy w 1923 r. obejmowa³
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Por. na temat postaw duchowieñstwa na Górnym Œl¹sku w latach 1919-1921: M. Tr¹ba,
Koœció³ katolicki na Górnym Œl¹sku w latach 1919-1921, [w:] Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe a
konflikt polsko-niemiecki na Górnym Œl¹sku w latach 1919-1921, red. Z. Kapa³a, J. Myszor,
Bytom 2005, s. 45-46; H. Olszar, Wymiana ksiê¿y œl¹skich w okresie plebiscytu i powstañ œl¹skich,
[w:] Koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe…, s. 195-208.
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Za Polsk¹ by³o 1943 g³osów, za Niemcami 4714 g³osów, por.: Encyklopedia powstañ
œl¹skich, praca zbiorowa, Opole 1982, s. 698.
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W powiecie rybnickim za przynale¿noœci¹ do Polski g³osowa³o 52. 347 osób, a za
Niemcami 27.919 osób, por.: tam¿e, s. 629. Koœció³ i parafia…, s. 38.
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E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego…, s. 39.
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parafiê ks. Tomasz Reginek tak wspomina³ stan zabudowañ parafialnych: Nowy koœció³, najwiêkszy w diecezji, ucierpia³ w czasie powstania naskutek wybuchu amunicji
na bliskim dworcu kolejowym. Okna by³y zabite deskami, dach i wie¿e powa¿nie uszkodzone. Stary koœció³, w œrodku miasta, wygl¹da³ raczej na jak¹œ jaskiniê ni¿ na œwi¹tyniê. Najstraszniej wygl¹da³a atoli plebania i jej otoczenie. Budynki gospodarcze zosta³y zniszczone w czasie wojny naskutek po¿aru, p³oty powysadzane gwa³tem a ogród
by³ prawdziw¹ d¿ungl¹ ju¿ przez lata zaniedbany, sama plebania znajdowa³a siê w sta72
nie wprost op³akanym . Opis bardzo sceptyczny i pe³en tragizmu sytuacji wczesnych
lat dwudziestych. Tekst mimo, i¿ powsta³ ju¿ po wielu latach jest w pe³ni wiarygodny,
poniewa¿ prócz niego dysponujemy tak¿e zapisem z akt parafialnych. Z listu ks. Reginka do Administratora Apostolskiego z 25 wrzeœnia 1923 r. wynika, ¿e „nowy koœció³”
nie zosta³ uporz¹dkowany od czasu wybuchu w 1921 r. Rozpoczêto prace przy ogrodzeniu, ale praktycznie od roku nie by³o postêpu w robotach. Doda³, ¿e w kiepskim
stanie by³ „stary koœció³”, z uszkodzonymi dachem i wie¿¹, dzwonnic¹, z odpadaj¹cymi tynkami. Równie¿ na plebani, w której nie przeprowadzano remontów od trzydzie73
stu lat, wiele trzeba by³o zrobiæ .
Z powy¿szych przekazów wynika, ¿e koœció³ œw. Antoniego, jak i inne obiekty
parafialne, wymaga³y szybkich decyzji i robót rekonstrukcyjnych. Pierwsze prace remontowe podjê³a firma Klimosz i Durszlag, w du¿ym stopniu dziêki staraniom wika74
rego ks. Matejczyka. Koszt wyniós³ ponad 52 tys. marek . Dzia³ania plebana Reginka
szybko da³y pozytywny skutek. E. Drobny bardzo korzystnie ocenia³ pierwsze lata
duszpasterzowania tego kap³ana w Rybniku, wskazuj¹c na jego pracowitoœæ i oddanie
sprawie. Ju¿ do wrzeœnia 1923 r. nowy pleban dokona³ podstawowych napraw w obu
75
koœcio³ach i przy ogrodzeniach . Schorowany stary proboszcz E. Brudniok zamiesz76
ka³ w szpitalu Juliusza, zabieraj¹c wszystkie rzeczy z podupad³ego probostwa .
W tym skomplikowanym okresie koœció³ œw. Antoniego by³ równie¿ œwiadkiem
podnios³ych uroczystoœci. W sierpniu 1921 r., gdy wybuch³y wielkie po¿ary w podrybnickich lasach, œw. Antoni znów by³ proszony o wstawiennictwo co zakoñczy³o siê
szczêœliwie, gdy¿ po¿ary usta³y. Ponownie rybnicki koœció³, mimo uszkodzeñ, by³ otoczony wiernymi, którzy zanosili mod³y do padewskiego œwiêtego o wstawiennictwo
77
przed Bogiem . Z kolei w nastepnym roku przed œwi¹tyni¹, u wylotu dzisiejszej ulicy
Powstañców wzniesiono bramê powitaln¹ na czeœæ wkraczaj¹cych oddzia³ów polskiej
armii, które przyby³y do centrum miasta od strony Orzesza. Zachowane fotografie pot-
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72
73
74
75
76

51

78

wierdzaj¹ , ¿e 4 lipca 1922 r. obok koœcio³a przez bramê, przedefilowa³ barwny korowód, na czele którego pod¹¿a³ odzia³ wojska, a delegacja w³adz lokalnych czeka³a
obok koœcio³a œw. Antoniego. By³ to dzieñ w³¹czenia Rybnika do odrodzonego pañstwa polskiego.
W tym te¿ czasie (1923 - 1925), gdy zachodzi³y zmiany w ¿yciu Koœcio³a czêœci
79
Górnego Œl¹ska , który przypad³ Polsce, ¿ycie parafii sta³o pod znakiem wewnêtrznych sporów, a nawet pojawi³o siê widmo rozpadu i ca³kowitej anarchii. U podstaw le¿a³y ro¿ne kwestie, nie tylko wynikaj¹ce z frustracji czêœci parafian z powodu zmian
politycznych i pañstwowych. Ksi¹dz Pampuch maj¹c poparcie czêœci parafian, szcze80
gólnie niemieckojêzycznych, osiad³ przy kaplicy œw. Juliusza . Byæ mo¿e mia³ nadziejê na rozdzia³ parafii, co jednak nie nast¹pi³o. Konflikt wybuch³ równie¿ wokó³
starego cmentarza parafialnego, gdzie mimo zakazu proboszcza planowano pochowaæ
81
pewn¹ zacn¹ parafiankê . Mieszczanie ostatecznie ust¹pili, a nowy Koœció³ diecezjalny œl¹ski, prowadzi³ tolerancyjn¹ politykê narodowoœciow¹ w ramach biskupstwa gór82
noœl¹skiego . Burzliwy czas pierwszych lat w nowej rzeczywistoœci tak opisywa³ nowy proboszcz rybnicki: Dziêki interwencji administratora apostolskiego i w³adz wojewódzkich zosta³ ten opór niebawem prze³amany i usuniêty. Tak¿e parafianie doszli do
przekonania, ¿e tylko przez wspó³pracê z nowym proboszczem mog¹ odbudowaæ materialnie i duchowo zaniedban¹ parafiê. Obudzi³a siê w nich ambicja parafialna, która
przed laty sprawi³a, ¿e powsta³ nowy koœció³, wspania³a na ca³¹ diecezjê œwi¹tynia.
Zorganizowali oni z nowym proboszczem na czele komitet parafialny, który od tego
czasu przej¹³ razem z proboszczem troskê o odbudowê koœcio³ów. Koœció³ parafialny
83
sta³ siê znowu oœrodkiem ¿ycia parafialnego […] .
W trakcie jego zagranicznej podró¿y w roku 1925 znów pojawi³ siê konflikt, czêœciowo o charakterze œwiatopogl¹dowym, pomiêdzy duchowieñstwem parafialnym
(m. in. wikary Kasper Reginek i sam proboszcz T. Reginek) a redaktorem Arturem
84
Trunkhardtem i jego zwolennikami . Równie¿ ta sprawa mimo rozg³osu prasowego
oraz licznych ostrych s³ów zakoñczy³a siê porozumieniem, choæ chyba nie do koñca

78
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szczerym . W roku nastêpnym (luty 1926 r.) jakby zamykaj¹c pewn¹ ods³onê dziejów
parafii i jego koœcio³ów, zmar³ wieloletni moderator parafii ks. Brudniok, który zosta³
86
nastêpnie pochowany w krypcie koœcio³a œw. Antoniego . S³owa jakie skierowa³ do
nowego proboszcza na powitanie s¹ doskona³ym materia³em ilustruj¹cym stan wielu
w tych trudnych czasach: Z jakim¿e zapa³em i idealizmem przyby³em przed dwudziestu
laty do tej parafii?! Odda³em siê jej bez ograniczeñ. Wybudowa³em tê wspania³¹ œwi¹tyniê. Dozna³em atoli na tej parafii i na tej plebanii tak du¿ego rozczarowania i niewdziêcznoœci, zwalczania i oszczerstw a i niezrozumienia ze strony w³adz koœcielnych,
¿e tylko mój Bóg i moja biblioteczka by³y mi Ÿród³em wytrwania na tym trudnym stano87
wisku .
Wraz z podpisaniem ostatnich stosownych dokumentów, euforia sukcesu i wielkich
nadziei w zwi¹zku z w³¹czeniem Rybnika i okolic do II Rzeczypospolitej (lipiec 1922
r.), w ramach autonomicznego województwa œl¹skiego, musia³a ust¹piæ codziennemu
¿yciu. Czêœci¹ tej nowej rzeczywistoœci by³o ¿ycie polityczne, nie pozostaj¹ce bez
wp³ywu na religijne postawy. Odzwierciedla³o siê ono w samorz¹dzie miasta, bêd¹cym w wiêkszoœci cia³em reprezentuj¹cym interesy rzemios³a i przedsiêbiorców rybnickich, jak wiemy mocno zaanga¿owanych w utrzymanie szczególnej czci ku œw. Antoniemu.
W³adza samorz¹dowa musia³a odgrywaæ kluczow¹ rolê w momencie, gdy miasto
sta³o siê skupiskiem ludnoœci o wyraŸnie niemieckiej opcji, ludnoœci o utrwalonej polskiej to¿samoœci, choæ inaczej pojmowanej ani¿eli w innych czêœciach ziem polskich,
oraz spo³ecznoœci labilnej narodowo, której jedyn¹ znan¹ ojczyzn¹ by³ Œl¹sk. W takiej
sytuacji walka o duszê i g³osy rybniczan by³a wielkim wyzwaniem. Udzia³ w tym zadaniu mia³y ugrupowania polityczne. Du¿e znaczenie wœród Polaków mia³a chadecja
(Chrzeœcijañska Demokracja - ChD), która mia³a swe prze³o¿enie na dwie niezwykle
wp³ywowe organizacje - Zwi¹zek Powstañców Œl¹skich oraz Zwi¹zek Obrony Kresów Zachodnich. W dalszej kolejnoœci du¿e wp³ywy mia³a centrowa Narodowa Partia
Robotnicza (NPR) powi¹zana z prê¿nym zwi¹zkiem zawodowym - Zjednoczeniem
Zawodowym Polskim. NPR wspó³pracowa³a z chadecj¹. Obie partie mia³y w Rybniku
swych przedstawicieli: Alojzy Prus i Micha³ Kwiatkowski (obaj z ChD) oraz Edward
88
Nakielski i Walenty Klama (obaj z NPR) . Doœæ s³abo reprezentowany by³ ruch socja-

wypuszczê „Barabasza czy Jezusa”), AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn.
AL. 2048, f. 83-90; por. tak¿e w opracowaniu: D. J¹dro, Ks. Tomasz Reginek jako proboszcz parafii rybnickiej w latach 1923-1939, [w:] Rybnicki proboszcz ks. Tomasz Reginek, CzerwionkaLeszczyny 2005, s. 23.
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L. Zimoch, Samorz¹d miasta Rybnika w latach 1922-1939, Katowice 2005, praca magisterska w zbiorach Biblioteki Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, s. 33.
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listyczny, który móg³ siê rozwijaæ praktycznie w skupiskach robotniczych wokó³ wiêkszych zak³adów przemys³owych (rybnickie kopalnie i huty). Polsk¹ Partiê Socjalis89
tyczn¹ reprezentowa³ Franciszek Szypu³a . Po stronie niemieckiej istnia³ odpowiednik polskiej chadecji, Centrum - Katholische Volkspartei, dawniej najsilniejsza partia
katolicka na Œl¹sku. Zwi¹zany by³ z ni¹ Artur Trunkhardt. W swych dzia³aniach zmierza³ on do zgodnego wspó³istnienia ogó³u spo³eczeñstwa Rybnika, bez wzglêdu na jêzyk czy œwiatopogl¹d. Z czasem ugrupowanie A. Trunkhardta przemianowane zosta³o
90
na Schlesische Volkspartei . Równie¿ na lewej stronie sceny politycznej istnia³ odpowiednik polskiej PPS. Ludnoœæ robotnicza sk³aniaj¹ca siê ku niemieckoœci popiera³a
91
Deutsche Sozialistische Arbeiterpartei in Polen .
Bardziej uniwersalny charakter mia³ Niemiecki Zwi¹zek Narodowy na Polskim
Œl¹sku (Deutscher Volksbund für Polnisch Schlesien), skupiaj¹c wiele niemieckich
92
grup i organizacji spo³ecznych, nie bêd¹c jednak parti¹ polityczn¹ . Organizacja popularnie zwana „Volksbundem” by³a niezwykle aktywna wci¹gaj¹c w swe szeregi
wiele jednostek niezdecydowanych narodowo. Na czele rybnickiego „Volksbundu“
93
sta³ Joseph Mathea .
Polem walki okaza³a siê administracja publiczna i wybory samorz¹dowe. W tej
pierwszej dziedzinie za poparciem w³adz centralnych i wojewódzkich rugowano urzêdników w³adaj¹cych tylko jêzykiem niemieckim lub o wyraŸnie proniemieckich sympatiach. Starano siê powszechnie wprowadziæ do ¿ycia jêzyk polski, widz¹c czêsto
wiêkszego wroga w dialekcie œl¹skim ani¿eli w jêzyku niemieckim, co z czasem mia³o
siê okazaæ sporym b³êdem politycznym.
Po przejêciu miasta przez Polskê, dzia³a³ samorz¹d komunalny wybrany jeszcze
w 1919 roku. By³ on jednak uszczuplony i do roku 1924 trudno by³o rz¹dziæ miastem
94
w sposób bezkonfliktowy . W³adze wojewódzkie wyraŸnie niezadowolone z pozycji
strony polskiej d¹¿y³y do zmiany tej sytuacji, st¹d te¿ zarz¹d komisaryczny sta³ siê form¹ ograniczenia samorz¹dnoœci miast a zarazem wzmocnienia polskiego ¿ywio³u we
w³adzach samorz¹dowych. Ustawa z 3 paŸdziernika 1923 roku ustanowi³a komisary95
czne rady gminne . I tak w Rybniku z dniem 16 wrzeœnia 1924 r. ustanowiono komisa-
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ryczny zarz¹d: piêcioosobow¹ radê komisaryczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z czterech Polaków
(Maksymilian Basista, Alojzy Prus, Antoni Grzesik, Edward Nakielski) i jednego Nie96
mca (Joseph Sonnek) .
Sytuacja powy¿sza trwa³a a¿ do jesieni 1926 roku kiedy odby³y siê wybory komunalne. Wszystko to dzia³o siê w aurze zmian jakie nast¹pi³y po majowym przewrocie,
który wyniós³ do w³adzy obóz marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W Katowicach nowa
w³adza osadzi³a swojego wojewodê, niezwykle sprawnego administratora, ale i kontrowersyjnego polityka jakim bez w¹tpienia by³ Micha³ Gra¿yñski, który konsekwent97
nie realizowa³ tutaj liniê polityczn¹ krêgów sanacyjnych II RP . Z punktu widzenia
celów pañstwa dzia³ania jak najbardziej sensowne, jednak¿e w rzeczywistoœci Górnego Œl¹ska, ich przeprowadzenie nios³o pewne niebezpieczeñstwa. Na drodze wojewody stan¹³ Wojciech Korfanty, przywódca ruch chrzeœcijañsko - demokratycznego na
98
Górnym Œl¹sku . W tle konfliktu na najwy¿szych szczeblach rozpoczyna³a siê walka
polityczna na gruncie lokalnym, w tym i w Rybniku.
Przeprowadzone 14 listopada 1926 r. wybory komunalne, w Rybniku podobnie
jak w reszcie województwa okaza³y siê zimnym prysznicem dla polskich ugrupowañ
99
politycznych , które musia³y rewindykowaæ swe metody dzia³ania. W samym Rybniku na 7.208 oddanych wa¿nych g³osów z 30 mandatów 11 przypad³o na listy niemieckie. Listy mieszane zdoby³y 2 mandaty, zaœ strona polska mimo pewnego zwyciêstwa
100
uzyska³a tylko 17 mandatów . Mimo to region rybnicki by³ jednym z tych, w których
101
polskich radnych wesz³o najwiêcej . Na tej podstawie ³atwo siê zorientowaæ, ¿e ogólna sytuacja gospodarcza i polityczna sprzyja³a zmiennym nastrojom. Dodatkowo akcja wyborcza czêsto nastawiona by³a na wzajemne zwalczanie siê partii polskich.
W Rybniku spo³eczeñstwo wyraŸnie by³o zmêczone trudn¹ sytuacj¹ i wielkim bezrobociem, st¹d te¿ szuka³o form protestu przeciw braku spe³nienia obietnic z czasów
plebiscytu i walk powstañczych. Taki a nie inny rozk³ad g³osów jest tego wymownym
dowodem.
W³adze wojewódzkie odpowiedzia³y decyzj¹ o nowych wyborach w maju 1927 r.
Ich wyniki by³y zdecydowanie lepsze dla polskiej strony, z tym, ¿e zwyciêzc¹ by³ obóz
102
sanacyjny reprezentowany przez Zjednoczone Stronnictwa Polskie . Z tej grupy wywodzi³ siê m. in. Maksymilian Basista. Z PPS-u startowa³ Nikodem Sobik i wszed³ do
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103

rady jako jeden z dwóch jej przedstawicieli . Ugrupowanie prorz¹dowe zdoby³o a¿
19 mandatów, zaœ z listy Deutsche Wahlgemeinschaft wybrano dziewiêciu radnych ta104
k¿e narodowoœci polskiej . Mimo zwyciêstwa zwolennicy wojewody d¹¿yli do ograniczenia opozycji. Czyniono to poprzez usuwanie niewygodnych radnych, nowe wybory lub zarz¹d komisaryczny. Ale mimo to znajdowali niæ porozumienia dla dobra
miasta ponad podzia³ami, czêsto narzucanymi odgórnie.
Kolejne wybory i ostatnie w czasach miêdzywojennych odby³y siê w roku 1930.
Jesienne wybory okaza³y siê trudne do prze³kniêcia przez obóz rz¹dowy, gdy¿ zwyciêzc¹ okaza³a siê chadecja. Chrzeœcijañska Demokracja zdoby³a 10 mandatów, a sa105
nacja tylko 4 . Pomiêdzy nimi uplasowa³y siê listy niemieckie, które zdoby³y 7 man106
datów . Wœród chadeków znaleŸli siê: Edmund Mura, Wiktor Mandrysz, Wincenty
107
Myœliwiec . Do zwolenników obozu sanacji nale¿eli: Feliks Bia³y i Maksymilian Basista. Z list niemieckich przede wszystkim weszli: Ludwig Damis, Karl Sladky i Paul
108
Brzonkalik .
Taki uk³ad zawiera³ w sobie istn¹ mieszankê wybuchow¹. W pierwszym okresie
da³o siê zauwa¿yæ wspó³dzia³anie sanacyjnych radnych z niemieckimi, celem rozbicia
pozycji chadeków i ich sprzymierzeñców. Taka sytuacja trwa³a od 1931 roku a¿ do
109
1937 roku . Kolejny zwrot nast¹pi³ gdy ugrupowania polskie zaczê³y wspó³pracowaæ
przeciw niemieckim, w okresie wzrostu agresywnych zachowañ niemieckich nazis110
tów . Wzajemne utarczki czêsto by³y odzwierciedleniem aktualnych stosunków pomiêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a III Rzesz¹ Niemieck¹. Postêpuj¹cy proces wprowadzania ideologii nazistowskiej do ¿ycia w Niemczech jeszcze bardziej zaognia³ ca³¹
sytuacjê, tym bardziej, ¿e echa tych dzia³añ i nowych postaw ³atwo mo¿na by³o
doœwiadczyæ, gdy¿ granica pañstwowa przebiega³a pomiêdzy Chwa³êcicami
111
a Stodo³ami .
Trzeba zaznaczyæ, i¿ mimo tak skomplikowanej sytuacji praktycznie przez ca³y ok112
res lat po 1922 r. w³adzê wykonawcz¹, jako burmistrz, sprawowa³ W³adys³aw Weber .
Ten, znajduj¹c siê czêsto w obliczu polaryzacji nastrojów rady miasta, skutecznie dzia³a³
na rzecz polepszenia pozycji spo³ecznoœci miejskiej w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, choæ
g³ównie mo¿na tu mówiæ o dzia³aniach na rzecz unowoczeœnienia komunalnej infrastruktury technicznej jak równie¿ wizualnego upiêkszania miasta.
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Nie by³o to ³atwe, spogl¹daj¹c poprzez pryzmat dzia³aj¹cych ugrupowañ partyjnych. Jak mo¿na zauwa¿yæ kwestie narodowe odgrywa³y tu niezwykle wa¿n¹ rolê. Jednak¿e trudno dziœ, maj¹c do dyspozycji materia³ Ÿród³owy czêsto doœæ dowolny w interpretacji, a tym samym ma³o przekonywuj¹cy, ustaliæ jak naprawdê kszta³towa³o siê
poczucie narodowe mieszkañców miasta i okolic. Ogólnie mo¿na wyœledziæ trzy
kierunki. Jeden to narodowoœæ polska i silna identyfikacja z oficjaln¹ ówczesn¹ kultur¹ Rzeczypospolitej. Druga to zwi¹zki z niemieck¹ kultur¹. czêsto w jej œl¹skim wydaniu. Na pozornym uboczu, znajdowa³a siê ludnoœæ o chwiejnym niezdecydowanym
obliczu narodowym, która czêstokroæ najlepiej czu³a siê ze swoj¹ rodzimoœci¹, swoim
113
œl¹skim domem . Choæ oficjalnie nie ma mowy o takiej grupie to jednak musia³a istnieæ skoro jej g³osy decydowa³y o powodzeniu w wyborach jednej z opcji, a efekty s¹
czytelne w licznych wykazach, w³¹cznie z tymi z czasów II wojny œwiatowej (tzw. palcówka).
Pod wzglêdem sk³adu narodowoœciowego dane z pocz¹tku lat 20. XX wieku,
opieraj¹ce siê o wyniki plebiscytu, wskazuj¹ na zamieszkiwanie miasta przez ludnoœæ
opowiadaj¹c¹ siê za polskim pañstwem oraz za przynale¿noœci¹ do Niemiec. Pos³ugiwa³a siê ona jêzykiem polskim oraz niemieckim. Choæ ta wiêksza grupa, pos³uguj¹ca
siê niemieckim jêzykiem albo emigrowa³a, albo w czêœci dostosowywa³a siê do nowych realiów. Trzeba te¿ zaznaczyæ, i¿ czêstokroæ byli to ludzie o swojsko brzmi¹cych
nazwiskach. O swoim pierwszym pobycie w mieœcie wspomina w pamiêtniku Ludwik
Rompolt, pracownik s¹dowy, Ma³opolanin. Pisa³ o poszukiwaniach mieszkania w Rybniku, gdzie mia³ okazjê zetkn¹æ siê z osobami o nazwiskach Wróbel, Sikora. Rozmowy prowadzi³ w ³amanej niemczyŸnie, bo bardzo s³abo zna³ ten jêzyk. Skoro rozmów114
cy orientowali siê, ¿e jest Polakiem rozmawiali z nim po polsku . St¹d te¿ wyraŸnie
widaæ dwujêzycznoœæ spo³eczeñstwa, choæ znaczna czêœæ ludnoœci zna³a i pos³ugiwa³a
115
siê mow¹ œl¹sk¹ . Dane z drugiej po³owy lat trzydziestych (1937 r.) wskazuj¹, ¿e na
23.046 mieszkañców miasta przypada³o 92,5 % ludnoœci katolickiej. Jako Polaków
116
traktowano 93,5 % ludnoœci, 5,5 % to Niemcy i 1 % ¯ydzi . Aby mieæ pewne porównanie mo¿na tu przytoczyæ dane z roku 1921. Wed³ug nich, spo³eczeñstwo licz¹ce 12
tys. mieszkañców w znacznej czêœci opowiada³o siê za przynale¿noœci¹ do pañstwa
117
niemieckiego , ale pozostawali lojalni wobec pañstwa polskiego. Przy tym nie do ko-

113 Szerzej zagadnienia te podejmuje opracowanie: „My som tukej”. Kilka szkiców o przestrzeniach Œl¹ska, red. W. Kalaga, [w:] „Bibliotheca: Alia Universa”, T. X, Katowice 2004.
114 L. Rompolt, Tych lat nie mo¿na zapomnieæ…, Wojnicz 2004, s. 160.
115 Potwierdzenie odnajdujemy w póŸniejszych urzêdowych spisach (tzw. palcówka),
por. R. Kaczmarek, Niemiecka polityka narodowoœciowa na Górnym Œl¹sku (1939-1945), [w:]
„Pamiêæ i Sprawiedliwoœæ” Pismo Instytutu Pamiêci Narodowej, nr 2, 2004, s. 118 (tab. Nr 1).
116 St. Berezowski, Przewodnik po województwie œl¹skim, Katowice 1937, s. 322.
117 Ilustrowany przewodnik po województwie Œl¹skiem, opr. M. Or³owicz, WarszawaLwów 1924, s. 124.
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ñca jest jasne ilu tak do koñca by³o ideowo g³osuj¹cych zgodnie ze swoim sumieniem,
a ilu takich, którzy zachowywali siê koniunkturalnie. Jedno co na pewno zwraca uwagê w przytoczonych danych, to ogólna liczba mieszkañców. W ci¹gu zaledwie kilkunastu lat, w okresie gdy mia³y miejsce strajki, bezrobocie i znaczne os³abienie gospodarcze, zwiêkszy³a siê o 11 tys.
Rzeczywistoœæ funkcjonowania kultu œw. Antoniego wi¹¿e siê z miastem i jego
codziennym ¿yciem. Trzeba przyznaæ, ¿e ju¿ od schy³ku XIX w. spo³eczeñstwo prze¿ywa³o okres prê¿nej rozbudowy ró¿nych form dzia³alnoœci edukacyjnej i kulturalnej,
równie¿ na polu rekreacji i rozrywki. Z czasem dla wiary i Koœcio³a wiele z tych nowinek sta³o siê narzêdziem wprowadzaj¹cym ateizm i negacjê wartoœci chrzeœcijañskich.
Dlatego te¿ w latach pos³ugi pasterskiej ks. Reginka, proboszcz mia³ wp³yw na dobór
118
m.in. repertuaru kinowego .
Sytuacja ekonomiczna i gospodarcza miasta we wczesnym stadium lat miêdzywojennych nie nale¿a³a do ³atwych. Niemniej widaæ, i¿ miasto by³o ostoj¹ œrodowisk
kupieckich i rzemieœlniczych. Znajdowa³y siê tu trzy hotele („Œwierklaniec”, „Pol119
ski”, „Hotel Œl¹ski”) , cztery banki, dwie Komunalne Kasy Oszczêdnoœciowe (miej120
ska i powiatowa) , trzy ksiêgarnie, wydawano dwie gazety (jedna polska i jedna niemiecka) oraz jedno czasopismo o charakterze popularno - naukowym. Ciekawe podsumowanie miasta pod wzglêdem jego infrastruktury znajdujemy w opisie z 1924 r.:
Miasto, które jest siedzib¹ w³adz powiatowych i licznych urzêdów, posiada szko³y œrednie, wodoci¹gi, kanalizacjê, oœwietlenie gazowe i elektryczne, a ze wzglêdu na znaj121
duj¹ce siê w s¹siedztwie kopalnie wêgla ma wielk¹ przysz³oœæ przed sob¹ .
Nowoczesne ¿ycie kulturalne opiera³o siê o dzia³alnoœæ teatraln¹ i kinow¹. W Ry122
bniku dawa³ przedstawienia profesjonalny zespó³ Teatru Polskiego z Katowic . Funkcjonowa³y równie¿ a¿ trzy kina: „Apollo”, „Ba³tyk” oraz „Helios”, z czego najm³odszym dzieckiem X muzy by³o „Apollo” oddane do u¿ytku w 1933 r. wraz z ekskluzyw123
n¹ kawiarni¹ i cukierni¹ . Ruchome obrazy w Rybniku, zwiastuj¹ce ju¿ now¹ epokê
pojawi³y siê ju¿ krótko po pierwszych pokazach w Raciborzu w roku 1896. Jednak¿e
pierwsze sta³e kino powo³ano do ¿ycia w 1910 roku, póŸniej znane jako „Helios” (ist124
nia³o przy obecnej ulicy Reja) .

118 A. Reginek, Inicjatywy duszpasterskie „œl¹skiego proboszcza”, [w:] Rybnicki proboszcz…, s. 39.
119 St. Berezowski, dz. cyt., s. 322-323.
120 Tam¿e, s. 323.
121 Ilustrowany przewodnik po województwie…, s. 126.
122 St. Berezowski, dz. cyt., s. 323.
123 K. Kubala, Pocz¹tki ¿ycia filmowego na ziemi rybnicko-wodzis³awskiej i RaciborszczyŸnie, [w:] Filmowe œwiaty. Z dziejów X muzy na Górnym Œl¹sku, red. A. GwóŸdŸ, Katowice 1998, s. 36-37.
124 Tam¿e, s. 29.
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Rekreacja opiera³a siê na istnieniu trzech sal gimnastycznych, dwóch boisk, p³y125
walni, strzelnicy, œlizgawki oraz przystani wioœlarskiej . W mieœcie do koñca lat 30.
mocno rozbudowana zosta³a przestrzeñ parkowa, gdy¿ powsta³y nowe skwery i parki
126
w centrum miasta (m. in. „Bukówka”) . W budowie by³ równie¿ du¿y stadion sporto127
wy (1937 r.) .
Jak przysta³o na centrum gospodarcze i wymiany towarowej od kilkuset lat odbywa³y siê tu targi w ka¿d¹ œrodê i sobotê, zaœ wielki targ na byd³o i konie w pierwszy
128
wtorek miesi¹ca . Œrodowiska rzemieœlnicze nale¿a³y do bardzo prê¿nych.
M³ode pokolenie urodzone jeszcze w okresie pruskim albo te¿ ju¿ w czasach
przynale¿noœci Rybnika do Polski kszta³ci³o siê w kilkunastu szko³ach. Rybnik pod
wzglêdem edukacyjnym sta³ na doœæ wysokim poziomie. Ogólne dane z roku 1937
wskazuj¹ na dzia³alnoœæ oœmiu szkó³ powszechnych, w tym dwóch niemieckich, szko³y dla dzieci z upoœledzeniami umys³owymi, pañstwowego gimnazjum mêskiego, prywatnego gimnazjum ¿eñskiego, gimnazjum z jêzykiem niemieckim, szko³y rolniczej,
szko³y handlowej, prywatnej zawodowej szko³y ¿eñskiej, szko³y przemys³owo - handlowej, przysposobienia kupieckiego oraz prywatnego seminarium nauczycielskiego,
129
rzemieœlniczego i gospodyñ domowych .
Koœció³ œw. Antoniego w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci lat 20. i 30. XX wieku
odgrywa³ niepoœledni¹ rolê. Wspólnota kierowana przez proboszcza T. Reginka znajdowa³a siê na etapie wielkich przemian i oddzia³ywania wspó³czesnego œwiata na jej
cz³onków. ¯ycie polityczne wp³ywa³o w sposób szczególny, gdy¿ z jednej strony silnie próbowa³ dzia³aæ blok sanacyjny zwi¹zany z wojewod¹ Micha³em Gra¿yñskim, z
drugiej opozycyjne ugrupowania. Na to nak³ada³y siê tendencje w ¿yciu miasta funkcjonuj¹cego na pograniczu pañstwowym i narodowo - kulturowym. W latach 30. pojawiaj¹ siê symptomy radykalizacji pogl¹dów. Z jednej strony œlady ideologii nazistowskiej pojawiaj¹cej siê wœród ludnoœci niemieckojêzycznej oraz polskie radykalne
ugrupowania narodowe. Te ostatnie wziê³y za cel rybnick¹ gminê ¿ydowsk¹. S³ynna
by³a sprawa polegaj¹ca na oskar¿eniu ¿ydowskiego kupca o niestosowne zachowanie
130
wobec m³odej kobiety w przedsionku - kruchcie „starego koœcio³a” . Dziœ, zwa¿ywszy na póŸniejsze losy ¯ydów europejskich, mo¿na odczuwaæ co najmniej niesmak
spowodowany nagonkami prasy i nakrêcaniem antysemickiej propagandy.
W tej sytuacji dzia³alnoœæ religijna by³a niezwykle potrzebna i musia³a dotykaæ
wszystkich aspektów. Po okresie wstrz¹sów spowodowanych niezadowoleniem czêœci

125 Na temat sportu por.: A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku. Monograficzny zarys
dziejów do 2000 r., Rybnik 2003, s. 16-39.
126 W³adys³aw Weber…, s. 11.
127 St. Berezowski, dz. cyt., s. 323.
128 Tam¿e.
129 Tam¿e.
130 „Œl¹ska Prawda”. Organ narodowy poœwiêcony obronie spo³eczeñstwa i firm chrzeœ-
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parafian i próbie stworzenia przy kaplicy szpitala Juliusza odrêbnej niemieckiej placówki duszpasterskiej z ks. Pampuchem, nadszed³ czas wielkich zmian polegaj¹cych
m. in. na rozbudowie sieci koœcio³ów i nowych placówek duszpasterskich. Od okresu
walk o przynale¿noœæ pañstwow¹ Górnego Œl¹ska datowa³a siê akcja budowy nowych
koœcio³ów. Ostatecznie z ram starej parafii poczê³y siê wyodrêbniaæ trzy nowe placówki w Chwa³owicach, Golejowie i Niedobczycach, z za³o¿enia powo³ane do ¿ycia, ce131
lem ustanowienia z czasem samodzielnych parafii .
Liczba parafian uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwach w dwóch koœcio³ach w centrum poczê³a nieco spadaæ choæby z racji powstania koœcio³ów we wspomnianych osadach. Jednoczeœnie dwa mêskie konwenty (franciszkanie i werbiœci) rozpoczynaj¹c
132
sw¹ dzia³alnoœæ równie¿ poczê³y zwracaæ siê ku duszpasterstwu. Widaæ to szczególnie w przypadku franciszkanów osadzonych na Smolnej, gdzie wznieœli koœció³ i cie133
szyli siê du¿¹ estym¹ wœród okolicznej ludnoœci . Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ by³o to
równie¿ miejsce kultu œw. Antoniego, gdzie te¿ po dzieñ dzisiejszy istnieje o³tarz pa134
dewskiego patrona jako opiekuna potrzebuj¹cych .
Mimo zmian organizacyjnych, pod wzglêdem wielkoœci parafia Matki Bo¿ej Bolesnej nadal nale¿a³a do najbardziej rozleg³ych. ¯ycie wspólnoty o mieszanej strukturze spo³ecznej (rzemieœlnicy, kupcy, inteligencja, robotnicy, ch³opi) oficjalnie koncentrowa³o siê wokó³ obu œwi¹tyñ - „starego” i „nowego koœcio³a”. Wiêksze uroczystoœci
religijne wi¹za³y siê z odpowiedni¹ opraw¹, którym zewnêtrznego reprezentacyjnego
charakteru dodawa³ sam koœció³ œw. Antoniego.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e drugi koœció³ wielkiej parafii równie¿ by³ brany pod
uwagê jako zal¹¿ek nowej odrêbnej gminy koœcielnej. Ju¿ w latach dwudziestych pojawia³y siê takie g³osy i nawet dostrzec to mo¿na w korespondencji z kuri¹ diecezjaln¹
w Katowicach. Œladem jest pismo z 13 lipca 1923 roku, w którym Matejczyk zwraca
siê z proœb¹ do Administratora Apostolskiego ks. dr. Augusta Hlonda o rozpatrzenie
kwestii podzia³u parafii rybnickiej w ten sposób, ¿e koœció³ œw. Antoniego sta³by siê

cijañskich, nr 6, (20.07), R. 1935.
131 Schematyzm Koœcio³a rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z map¹ diecezji i dodatkiem spisu polskich parafji i polskiego duchowieñstwa w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Pó³nocnej, opr. Z.A. Czernicki, Kraków 1925, s. 268; Schematyzm diecezji œl¹skiej,
Katowice 1927, s. 81-83.
132 Porównaj na ten temat: J. Kiedos, Zakonne Ni¿sze Seminaria Duchowne na terenie
diecezji katowickiej w latach miêdzywojennych, ŒSHT, XIX/XX (1986-87), s. 231-232;
Historia diecezji..., S. 106.
133 O dzia³alnoœci franciszkanów wspomina L. Musiolik, Nasza ma³a ojczyzna. Kronika
gminy Smolna od 1907 roku dzielnicy Rybnika, Rybnik 1995, s. 44-50. Ten¿e, 75 lat klasztoru
oo. Franciszkanów w Rybniku, mps., Rybnik 2000, Muzeum w Rybniku, MRY /ADH/ 1609, s.
3-13.
134 O³tarz boczny w koœciele œw. Józefa Robotnika przedstawia œw. Antoniego, który rozdaje chleb ubogim.
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siedzib¹ kuracji, przy której kap³an - kuratus mia³by mieszkanie, a dla jego potrzeb
135
przeznaczono by z dochodów macierzystej parafii okreœlon¹ czêœæ . Mimo tego pisma i ustalenia pewnych procedur w sprawie podzia³u, problem ten w tym czasie nie zosta³ rozstrzygniêty. Byæ mo¿e wp³yw na brak rozwi¹zania sprawy mia³a ogólna niechêæ do tworzenia nowych parafii reprezentowana przez czêœæ duchowieñstwa. Nie
by³o to zjawisko nowe i mocno zarysowa³o siê ju¿ w poprzednim okresie rz¹dów prus136
kich .
Pomys³y z podzia³em ci¹gle jakby by³y odk³adane na póŸniej. Jeszcze przed wybuchem wojny dzia³ania te mog³y zakoñczyæ siê sukcesem. Z dokumentacji archiwalnej niezbicie wynika, ¿e w roku 1936 ówczesny biskup Stanis³aw Adamski wyrazi³
zgodê na podzia³ miasta na dwie parafie, przy czym w pierwszej kolejnoœci zaakcepto137
wa³ przeniesienie centrum starej parafii do koœcio³a œw. Antoniego . Sprawa by³a po138
ufna , a zatem stanowi³a temat niezwykle delikatnej materii. Niemniej nie zosta³a za³atwiona, tak jak wspomina to ów dokument.
Monumentalnej budowli, jak to ju¿ wspomnia³em wczeœniej, przysz³o pe³niæ rolê
drugiej œwi¹tyni parafii rybnickiej. Pierwszy numer rybnickiego „Tygodnika Katolickiego”, z 31 maja 1925 r., informowa³, ¿e w niedzielê 14 czerwca w Rybniku odbêdzie
139
siê Dzieñ katolicki po³¹czony z odpustem œw. Antoniego . Mimo i¿ informacja prasowa tego nie precyzuje, zapewne najwa¿niejsze uroczystoœci liturgiczne mia³y miejsce w koœciele œw. Antoniego. Wizytacja kanoniczna z roku 1931 wspomina o dwóch
koœcio³ach w parafii, z tym ¿e koœció³ œw. Antoniego by³ postrzegany jako budowla
140
wymagaj¹ca troskliwej opieki i czêstych kosztownych napraw . Do tego œwi¹tynia
nie mia³a jeszcze wielu istotnych przywilejów z racji obowi¹zuj¹cych przepisów liturgicznych. Dopiero latem 1932 r. g³ówny o³tarz koœcio³a otrzyma³ stosowny przywilej
141
privilegium altaris .
W latach trzydziestych ks. Reginek prócz typowych prac polegaj¹cych na utrzymaniu œwi¹tyñ w godnym sprawowaniu pos³ugi liturgicznej, skoncentrowa³ siê na budowie bursy diecezjalnej dla m³odzie¿y ucz¹cej siê w Rybniku a tak¿e nowego probos142
twa . W osobnym rozdziale opisany zostanie wystrój wnêtrza, tu jedynie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zakrojone na wielk¹ skalê prace œwiadcz¹ o znaczeniu symbolicznym koœcio³a dla parafii i oficjalnym przesuwaniu siê czêœci ¿ycia religijnego do tej w³aœnie
œwi¹tyni.

AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn. AL. 2048, f. 40.
F. Maroñ, dz. cyt., s. 187.
Pismo nr XII 938/36 z 27.08. 1936 r.: AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn. AL. 2049.
138 Tam¿e.
139 „Tygodnik Katolicki”, nr 1, R. 1925.
140 Dekret wizytacyjny dla parafii pw. MBB i œw. Antoniego w Rybniku z 19.11.1931 r.,
AArch. Kat., Koœció³ parafialny MBB w Rybniku, sygn. AL. 2049.
141 Dokument z dnia 16.08.1932 r., Tam¿e.
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Rolê w tym procesie mia³y te¿ bractwa antoniñskie. Wiemy, i¿ bractwo œw. Antoniego dzia³a³o w okresie pruskim. A zatem nie sposób by³o sobie wyobraziæ, ¿e tego
typu dzia³alnoœæ wewn¹trz wspólnoty Koœcio³a lokalnego nie bêdzie funkcjonowa³a
dalej. Wed³ug wykazów z lat 1932 i 1936 w rybnickiej parafii dzia³a³o 28 bractw i sto143
warzyszeñ . Po podziale Górnego Œl¹ska podobnemu podzia³owi uleg³o ¿ycie wewnêtrzne parafii, gdy¿ znaczna czêœæ bractw mia³a swe polskie i niemieckie mutacje.
Tak te¿ by³o w przypadku czcicieli œw. Antoniego. Dzia³a³ tu: Zwi¹zek œw. Antoniego
144
oraz St. Anton - Verein . Oba razem gromadzi³y 400 cz³onków, przy czym liczniej145
szy by³ polski (250 cz³onków) . W latach trzydziestych obie grupy zaliczyæ mo¿na do
wiêkszych w parafii, chocia¿ nie mia³y tak sporej grupy cz³onków jak Bractwa Ró¿añcowe (ponad 2 tysi¹ce parafian) oraz Stowarzyszenie Matek Chrzeœcijañskich (polskie
146
i niemieckie) licz¹ce ponad pó³torej tysi¹ca kobiet . Wydaje siê, ¿e obie antoniñskie
grupy dzia³a³y przede wszystkim w miejskiej czêœci parafii, g³ównie wœród mieszcza147
ñstwa i rzemieœlników .
Presti¿owa rola koœcio³a œw. Antoniego w latach trzydziestych mocno zaznaczy³a
148
siê w ¿yciu miasta. Uroczystoœci odpustowe, wizytacje biskupie , uroczystoœci rocznicowe silnie splot³y siê z tym miejscem. Wiele prasowych informacji w wydawanych
pod koniec lat 30. „Wiadomoœciach Parafialnych” wskazuje, ¿e msze œw. odbywa³y siê
tu na równi z tymi w „starym koœciele”. Ozdabianie na œwiêta patronalne oraz uroczystoœci w roku liturgicznym (Bo¿e Narodzenie) by³o widoczne, co stanowi kolejny do149
wód na ogromne znaczenie œwi¹tyni . Jako ilustracja niech pos³u¿y tekst prasowy
opisuj¹cy przebieg uroczystoœci odpustowych w niedzielê 14 czerwca 1931 r.: O godz.
6 rano Asysta z wystawieniem Najœw. Sakramentu O³tarza na czeœæ œw. Antoniego na
int. wszystkich parafjan ze Smolnej; o godz. 7 (w starym koœciele): Suma z wystawie-

D. J¹dro, dz. cyt., s. 30; T. Dobrzyñski, dz. cyt., s. 147.
Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1932..., s. 122; Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1936..., s. 204-205.
144 Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1932…, s. 122; Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1936…, s. 204.
145 Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1932…, s. 122; Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1936…, s. 204.
146 Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1932…, s. 122; Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1936…, s. 204.
147 Jeszcze dziœ istnieje przenoœny feretron dla wizerunku œw. Antoniego ufundowany
przez rybnickich rzemieœlników.
148 W po³owie grudnia 1929 r. mia³a miejsce wizyta ks. bpa Lisieckiego w Rybniku. Oficjalne powitanie mia³o miejsce w koœciele œw. Antoniego, por.:„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, nr 145, (14-15.12), R. 1929. Równie¿ w trakcie wizyty w Rybniku ks. bp. Adamskiego 14
czerwca 1931 r. msza pontyfikalna mia³a miejsce w koœciele œw. Antoniego (niedziela odpustu), w tym samym dniu odby³o siê nabo¿eñstwo dla niemieckich parafian, a w poniedzia³ek
obrzêd bierzmowania, por.: „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, nr 69, (15.06.), R. 1931.
149 Por. materia³ fotograficzny.
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niem Najœw. Sakramentu O³tarza na czeœæ œw. Antoniego za zmar³ych parafjan; o godz.
10 suma pontyfikalna na czeœæ œw. Antoniego na int. Bractwa œw. Antoniego oraz Matek Chrzeœcijañskich; o godz. 10.45 kazanie odpustowe; o godz. 11.30: procesja teoforyczna; o godz. 11.45: dwa wyk³ady „Rerum Novarum” na placu koœcielnym; o godz.
13: pochód na rynek; o godz. 6.15 wieczór: b³ogos³awieñstwo sakramentalne oraz
150
przemówienie Ks. Biskupa [St. Adamski - przyp. B.K.] do niemieckich parafian .
Uroczystoœci niew¹tpliwie w tym roku by³y szczególne z racji 700 - lecia œmierci œw.
Antoniego z Padwy oraz 25 - lecia budowy koœcio³a, o czym prasa rybnicka informo151
wa³a swoich czytelników . Opis odpustu w œwiêto œw. Antoniego, który przekaza³a
prasa w kilka dni po jego obchodach dodatkowo przynosi informacje o przygotowaniu
duchowym parafian. I tak dla parafian polskojêzycznych rekolekcje odby³y siê w koœ152
ciele œw. Antoniego, dla niemieckojêzycznych w „starym koœciele” . W obu przypadkach misje by³y przeprowadzone przez duchowieñstwo zakonne. Szczególnego znaczenia nabra³o przemówienie ksiêdza Gawliny o znaczeniu œw. Antoniego dla czasów
wspó³czesnych. Z ambony ustawionej przed „nowym koœcio³em” piêtnowa³ on bogactwo jednostek i biedê ogó³u ludu œl¹skiego oraz ¿erowanie na niedoli ludu ruchów le153
wicowych a tak¿e ró¿norodnych sekt . Twarde s³owa pada³y w kontekœcie obchodów,
które dodatkowo uœwietni³y odpust a mianowicie 40 - lecia encykliki spo³ecznej „Rerum Novarum” papie¿a Leona XIII.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie tylko odpust patronalny by³ w koœciele œw. Antoniego
istotnym prze¿yciem duchowym. Œwiêto Chrystusa Króla (w roku 1931) równie¿ okaza³o siê znacz¹cym zdarzeniem, o którym wspomina³ „Goœæ Niedzielny”: Wynios³a
uroczystoœæ która odby³a siê w niedzielê 25 paŸdziernika br. w koœciele œw. Antoniego,
154
poprzedzona zosta³a cyklem piêknych kazañ o Chrystusie Królu . Dalej gazeta
informowa³a o poœwiêceniu w tym koœciele o³tarza ku czci Najœwiêtszego Serca
Jezusowego.
Dwa lata póŸniej odpust œw. Antoniego sta³ siê kolejnym wielkim œwiêtem o charakterze religijnym, ale tak¿e mocno zabarwionym akcentami patriotycznymi, co wa¿ne ich czêœæ odnosi³a siê do dawnych dziejów Rybnika. Za numerem „Katolika
Polskiego” mo¿na podaæ rocznicowe obchody, które przypada³y na 17 i 18 czerwca
1933 roku:

„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, nr 68, (14.06), R. 1931.
Tam¿e; porównaj równie¿: „Katolik Polski”, nr 138, (18.06), R. 1931.
Tam¿e.
Tam¿e.
„Goœæ Niedzielny”, nr 46, (15.11), R. 1931, s. 12-13. Pocz¹wszy od 1925 r na mocy postanowieñ papie¿a Piusa XI, zawartych w encyklice Quas primas, koœció³ katolicki w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika obchodzi³ Œwiêto Chrystusa Króla. W wyniku reform Soboru Watykañskiego
II zosta³o ono przeniesione na ostatni¹ niedzielê okreu zwyk³ego. W zwi¹zku z ustanowieniem tego œwiêta w koœciele œw. Antoniego ufundowano o³tarz ku czci Chrystusa Króla (APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. B.V.O/3).
150
151
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1. Dzieñ katolicki w Rybniku
2. Upamiêtnienie Roku œwiêtego
3. Wielki odpust rybnicki
155
4 Obchód 500-lecia odparcia husytów z pod murów naszego miasta .
Podobnie jak w roku 1931 czêœæ uroczystoœci o charakterze liturgicznym mia³a
miejsce w koœciele œw. Antoniego.
Wzmianka na temat odpustu z roku 1936 zawarta w „Sztandarze Polskim i Gazecie Rybnickiej” zawiera niezwykle cenn¹ informacjê. Za poœrednictwem prasy wystosowano proœbê do mieszkañców okolicznych wsi, aby ze sztandarami i œwiêtymi wi156
zerunkami przybyli do „nowego koœcio³a” .
W roku 1937 prasa równie¿ donosi³a o obchodach rocznicowych koœcio³a, przy
czym pojawi³a siê informacja, która po dziœ dzieñ mo¿e budziæ pewne zdziwienie a nawet ma³e zamieszanie. Otó¿ wed³ug opisu uroczystoœci w „Gazecie Rybnickiej i Sztandarze Polskim” z 1931 roku obchodzono 25 - lecie koœcio³a, a zatem pocz¹tek dato157
wano na rok 1906 . Tak¹ informacjê zawiera równie¿ ksi¹¿eczka E. Drobnego, poœ158
wiêcona koœcio³owi œw. Antoniego . Na ok³adce opracowania wydanego w 1931 roku widnieje nag³ówek informuj¹cy o 25-leciu koœcio³a, z zaakcentowaniem, i¿ dat¹,
od której jest liczony pocz¹tek istnienia koœcio³a, jest rok 1906. Z kolei w numerze
„Gazety ¯orskiej” z czerwca 1937 roku pojawia siê informacja o œwiêtowaniu 30 - le159
cia koœcio³a , a zatem pocz¹wszy od roku 1907. Aby nieco przybli¿yæ problem przytoczê kilka informacji z oficjalnych druków. Znane nam urzêdowe opisy powsta³e na
160
polecenie kurii katowickiej podaj¹ 1906 rok jako moment ukoñczenia koœcio³a . Od
161
opisu wydanego w roku 1970 pojawia siê data 1907 jako ukoñczenie koœcio³a . Z kolei w urzêdowym opisie parafii na rok 1993 podano chronologiê powstania œwi¹tyni
162
bez akcentu na konkretna datê . Powy¿szy wywód przytoczyliœmy dla zilustrowania
ró¿norodnych interpretacji, z których ¿adna nie jest do koñca poprawna, ale równie¿
nie jest pozbawiona uzasadnienia.
Wertuj¹c pojedyncze zachowane numery „Wiadomoœci Parafii Rybnickiej” (póŸniej tytu³ brzmia³: „Wiadomoœci Parafialne”) z 1938 i 1939 roku ³atwo zauwa¿yæ, ¿e

„Katolik Polski”, nr 131, (19.06), R.1933.
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, nr 67, (11.06), R. 1936.
E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., zapis na ok³adce oraz na stronie tytu³owej. Por.
Tak¿e materia³ fotograficzny, gdzie zamieszczono reprodukcjê ok³adki i strony tytu³owej ksi¹¿ki.
158 „Katolik Polski”, nr 138, (18.06), R. 1931.
159 „Gazeta ¯orska”, nr 24, (18.06), R. 1937.
160 Dla przyk³adu podajê wybrane opisy: Schematyzm Diecezji Œl¹skiej 1927..., s. 83; Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1930..., s. 112, Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej),
Katowice 1931, s. 84; Rocznik Diecezji Œl¹skiej (katowickiej) 1938..., s. 96; Rocznik Diecezjalny 1955. Stan duchowieñstwa z dnia 1 maja 1955 r., Stalinogród 1955, s. 94; Rocznik diecezjalny 1958, Katowice 1958, s. 154.
161 Rocznik diecezjalny 1970, Katowice 1970, s. 180.
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obrzêdy liturgiczne by³y sprawowane w obu œwi¹tyniach parafii, jednak¿e zapewne
czêœciej w koœciele œw. Antoniego, gdy¿ wielokrotnie podaje siê informacje o tym, ¿e
163
dany sakrament mo¿na przyj¹æ w „nowym koœciele” . Pojawiaj¹ siê przy tym intencje mszalne o wstawiennictwo do œw. Antoniego z Padwy. Mo¿na wrêcz nabraæ przekonania, ¿e w latach trzydziestych to koœció³ Matki Bo¿ej Bolesnej powoli znajdowa³
siê w pozycji nieoficjalnego koœcio³a pomocniczego parafii.
W przestrzeni symboli koœció³ œw. Antoniego stanowi³ du¿¹ dominantê. Wystarczy spojrzeæ na liczbê pocztówek jakie publikowano, a które przedstawia³y koœció³
praktycznie od jego pocz¹tku. Zwraca uwagê jedna z nich, która powsta³a w latach 30.
164
Podpis pod umieszczon¹ na niej fotografi¹ brzmi: Rybnik. Katedra . To doœæ symboliczny w warstwie znaczeniowej element, moim zdaniem odnosz¹cy siê równie¿ do
ambicji rybnickiego mieszczañstwa, rzemios³a i kupiectwa, które mo¿e w tej œwi¹tyni
pragnê³o widzieæ nawi¹zanie do francuskich katedr - symboli œredniowiecza, a co za
tym idzie bogactwa miast i ich spo³ecznoœci. Warto dodaæ, ¿e równie¿ Przewodnik po
województwie œl¹skim z 1937 r. Wspomina, ¿e koœció³ œw. Antoniego mia³ byæ œl¹sk¹
165
katedr¹ .
Na stronie tytu³owej „Wiadomoœci Parafialnych”, ukazuj¹cych siê od 1938 roku,
166
jako element jej kompozycji pojawia siê wizerunek koœcio³a œw. Antoniego . Równie¿ w bardzo ciep³ej stylistyce pojawia siê koœció³ na planszy powsta³ej przy okazji
przygotowywania symboli œwi¹tecznych. Jego g³ównym motywem s¹ prezenty przy167
noszone przez anielskich pos³añców namalowanych na tle koœcio³a .
Warto w kontekœcie znaczenia koœcio³a wspomnieæ o jednej z barwnych postaci.
By³a ni¹ siostra Damascena, która pracowa³a przy koœciele, a przez wiele lat by³a siostr¹ zakonn¹ w zgromadzeniu sióstr boromeuszek. W koñcu lat dwudziestych oraz w latach trzydziestych silnie by³a zwi¹zana z koœcio³em padewskiego patrona. Z jej relacji
wynika, ¿e wspomniane wczeœniej wydarzenia o podnios³ym charakterze przeplata³y
siê z rozlicznymi problemami. Przede wszystkim podaje, ¿e koœció³ ci¹gle pod wzglêdem technicznym nie by³ w najlepszym stanie. By³ czas, ¿e dachy pomimo napraw
przecieka³y, tak ¿e we wnêtrzu pojawia³y siê ka³u¿e wody. Gdy ju¿ by³a zakonnic¹ w
rybnickim klasztorze boromeuszek, znów mia³y mieæ miejsce sytuacje, które o ma³y
w³os nie doprowadzi³y do zamkniêcia koœcio³a a nawet jego rozbiórki. Wed³ug relacji
siostry Damasceny, by³a ona œwiadkiem komisji, która mia³a podj¹æ decyzje co do dal168
szych losów koœcio³a . Wydaje siê, ¿e powy¿sza informacja koliduje z poprzednimi.

Rocznik diecezjalny 1993, Katowice 1993, s. 518-519.
„Wiadomoœci Parafii Rybnickiej”, nr 17, 1938; „Wiadomoœci Parafialne”, nr 43, 1938;
nr 35, 1939, nr 36, 1939.
164 Pocztówka w obiegu w latach trzydziestych XX w.
165 St. Berezowski, dz. cyt., s. 327.
166 Por.: „Wiadomoœci Parafialne” w zbiorach Muzeum w Rybniku.
167 Zbiory Muzeum w Rybniku (bez sygnatury).
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Jednak¿e zastanawia fakt, ¿e im bli¿ej wojny, tym bardziej wyodrêbnienie nowej parafii by³o coraz bli¿sze, a mimo to ks. Reginek zdecydowa³ o budowie nowego probostwa tu¿ za starym koœcio³em, a nie obok nowego koœcio³a. Byæ mo¿e w cieniu oficjalnego ¿ycia parafii rysowa³a siê doœæ niejasna przysz³oœæ koœcio³a jako budowli, wynikaj¹ca z powtarzaj¹cych siê problemów natury technicznej. Tej kwestii nie da siê jednoznacznie rozstrzygn¹æ, niemniej ujawnia ona wiele niejasnych fragmentów z dziejów dzisiejszej Bazyliki Mniejszej.
Jeszcze nie nadszed³ dzieñ 1 wrzeœnia 1939 roku a ju¿ by³ gotowy kolejny numer
169
„Wiadomoœci Parafialnych” na niedzielê 3 wrzeœnia . Jednak¿e ten ciep³y s³oneczny
œwi¹teczny dzieñ stanowi³ ju¿ inn¹ rzeczywistoœæ. Dwa dni wczeœniej, wczesnym pi¹tkowym porankiem 1 wrzeœnia kolumny Wehrmachtu przekroczy³y granice, a pancerne
zagony rozpoznawcze rozpoczê³y szybki marsz w g³¹b terytorium pañstwa polskiego.
Uderzenie najbli¿sze centrum Rybnika wysz³o od strony Stodó³, gdzie znajdowa³o siê
przejœcie graniczne. Kieruj¹c siê dziêki informatorom i cz³onkom niemieckich organizacji paramilitarnych, formowanych spoœród odpowiednio nastawionej ludnoœci czêsto pochodz¹cej z okolic Rybnika, która przebywa³a po niemieckiej stronie Œl¹ska,
omijano przygotowane linie obronne i odcinki bunkrów maj¹ce ostrzeliwaæ drogi pro170
wadz¹ce do miasta . Niemieckie zagony pancerne spycha³y na wschód rozrzucone na
tym terenie si³y wojska polskiego i oddzia³ów Obrony Narodowej,w tym oddzia³ kpt.
171
Kotucza broni¹cy siê w rejonie cmentarza . W krótkich acz gwa³townych walkach
obie strony ponios³y pewne straty, ale ju¿ oko³o godziny 9 centrum miasta znajdowa³o
172
siê pod kontrol¹ oddzia³ów armii niemieckiej . Ostatnie punkty oporu toczy³y walki
173
praktycznie a¿ do po³udnia . Polskie si³y, nie maj¹c nale¿ytego wsparcia a zarazem
realizuj¹c plany operacyjne dowództwa, wycofa³y siê w kierunku pobliskich ¯or i da174
lej na Pszczynê . W centrum miasta mia³y miejsce tylko nieliczne akcje zbrojne,
czêœæ ludnoœci wyleg³a z zaciekawieniem na ulice, a niektórzy nawet entuzjastycznie
175
witali niemiecki Wehrmacht , w którym walczy³o wielu Œl¹zaków z terenów niemie176
ckiego Œl¹ska .

APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.III.1/1.
„Wiadomoœci Parafialne”, nr 36, R. 1939.
J. Ryt, Bitwa pszczyñska 1939 r., (na prawach maszynopisu), Pszczyna 2003, s. 51-52.
A. Zawilski, Bitwy polskiego Wrzeœnia, t. 1, £ódŸ 1989, s. 112-113; J. Przemsza-Zieliñski, Œl¹ski front `39. Obrona Górnego Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego we wrzeœniu 1939 roku, Sosnowiec 1999, s. 130-134.
172 J. Ryt, dz. cyt., s. 52; A. Bukko (Obrona pozycji wysuniêtej OW „Ignacy” w dniu 1
wrzeœnia 1939 roku, „Zaranie Œl¹skie“, z. 3, R. 1969, s. 438-441) podaje zajêcie miasta ju¿
oko³o godziny 8.00.
173 M. Krwawicz, Œl¹ska reduta 1939, Warszawa 1979, s. 97.
174 J. Przemsza-Zieliñski, dz. cyt., s. 134.
175 P. Scholz, Der 1. September 1939 in Rybnik, [w:] Heimatkalender des Kreises Rybnik,
Breslau 1941, s. 34). A. Mrowiec, Z dziejów ziemi rybnicko-wodzis³awskiej w latach 1918-1939.
Stosunki spo³eczno-polityczne, Katowice 1966, s. 181.
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Praktycznie nie ucierpia³a zabudowa mieszkalna ani municypalna miasta. Koœció³ œw. Antoniego wyszed³ bez uszczerbku na swej substancji architektonicznej i artystycznej, choæ w jego s¹siedztwie dosz³o do strzelaniny pomiêdzy cz³onkami improwizowanej kompanii ochotników broni¹cych miasta a dywersyjnymi grupami pronie177
mieckimi .
178
Praktycznie brak wiêkszych ofiar cywilnych w trakcie zdobywania miasta , powodowa³, ¿e znacznej czêœci spo³eczeñstwa mog³o siê wydawaæ, i¿ sytuacja nie jest a¿
tak tragiczna, choæ nale¿y pamiêtaæ, ¿e ju¿ w tym samym dniu (1 wrzeœnia) aresztowano oko³o 300 osób na terenie powiatu, które uznano za wrogów pañstwa niemiec179
kiego . Tak by³o dopóty nie usadowi³ siê w Rybniku aparat represji III Rzeszy (tajna
180
policja pañstwowa Gestapo dzia³a³a w Rybniku od listopada 1939 r. ), wówczas dla
wielu nadszed³ czas cierpieñ i poni¿enia.
Niektórzy mieszkañcy ulegli fascynacji ideologi¹ albo te¿ jej zewnêtrznymi oznakami: mundurami, barwnymi spektaklami propagandowymi, swoistym „niemieckim porz¹dkiem”, a tak¿e wysokiej jakoœci technologi¹ jak¹, ich zdaniem pos³ugiwa³a
siê, armia niemiecka. Inni w niecny sposób poprzez schlebianie nowej w³adzy, starali
siê wyrównaæ porachunki z nielubianymi s¹siadami lub pragnêli daæ upust niechêci do
tych, którzy w okresie przed wybuchem wojny ¿yli na wy¿szym poziomie, maj¹c do181
brze p³atn¹ pracê . Jeszcze wiêcej wœród mieszkañców miasta by³o tych, którzy po
prostu chcieli przetrwaæ ten z³owrogi czas, bez anga¿owania siê w polityczne sprawy,
wykonuj¹c swoje codzienne obowi¹zki zawodowe.
Pod koniec roku 1939 przeprowadzono spis znany jako tzw. palcówka (Einwo182
hnererfassung) . Jak podaje A. Dziurok, jej wynik by³ zaskakuj¹cy, gdy¿ blisko 95 %

176 Niemiecka 5 dywizja pancerna nacieraj¹ca na Rybnik by³a opolsk¹ jednostk¹ wchodz¹c¹
w sk³ad VIII Korpusu Pancernego (dolnoœl¹skiego), por.: J. Przemsza-Zieliñski, dz. cyt., s. 68-69,
131.
177 P. Scholz, dz. cyt., s. 34; A. Bukko, dz. cyt., s. 440-441.
178 Do dziœ nie ma szczegó³owej wiedzy o stratach poniesionych przez ludnoœæ cywiln¹
w dniu 1 wrzeœnia, w trakcie walk o miasto Rybnik i okoliczne osady.
179 I. Sroka, W. Wieczorek, Pod okupacj¹ hitlerowsk¹, Rybnik..., s. 216-217. Wed³ug A.
Zawilskiego (dz. cyt., s. 113) w Rybniku dokonano aresztowañ oko³o 300 osób zwi¹zanych z polskim ruchem niepodleg³oœciowym. Zapewne by³a to forma odwetu na dawnym porz¹dku narodowoœciowym.
180 Na czele gestapo z siedzib¹ przy dawnej ul. Gimnazjalnej 17, sta³ SS-Untersturmführer Gawenda, por.: I. Sroka, Policja hitlerowska w rejencji katowickiej w latach 1939-1945,
Opole 1997, s. 105-107.
181 Por.: J. Myszor, Wp³yw Koœcio³a katolickiego na postawy spo³eczeñstwa na Górnym
Œl¹sku w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] Górny Œl¹sk i Górnoœl¹zacy w II wojnie œwiatowej, red. W. Wrzesiñski, Bytom 1997, s. 75.
182 A. Dziurok, ¯ycie religijno-spo³eczne w powiecie rybnickim w czasie II wojny œwiatowej, [w:] „Studia i materia³y z najnowszej historii Polski”, red. J. Odziemkowski, Warszawa
2000, s. 6.
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183

ludnoœci powiatu rybnickiego poda³o narodowoœæ niemieck¹ . Zaœ w przypadku u¿ywanego jêzyka by³a wiêksza mo¿liwoœæ wyboru, st¹d te¿ znaczny procent ludnoœci po184
da³ jêzyk œl¹ski jako ojczysty . Tak¹ postawê dziœ trudno bêdzie oceniaæ, spogl¹daj¹c
poprzez pryzmat doœwiadczeñ zbrodni wojennych nazizmu, niemniej w tej konkretnej
akcji uwidacznia³y siê narastaj¹ce od lat wczeœniejszych ró¿norodne tendencje zacho185
dz¹ce w spo³ecznoœci Górnego Œl¹ska , czêsto akcentuj¹cej zniechêcenie do w³adz,
wynikaj¹ce chocia¿by z nieprzemyœlanych dzia³añ, maj¹cych m. in. na celu pospieszn¹ unifikacjê z reszt¹ Polski wielu dziedzin ¿ycia, chocia¿by poprzez ograniczanie
186
autonomii województwa œl¹skiego .
Kolejne kroki podjête przez niemieckie w³adze cywilne polega³y na wprowadzeniu w ¿ycie kolejnego narzêdzia podzia³ów i zniewolenia polegaj¹cego na w³¹czeniu
ludnoœci do niemieckiej listy narodowej (Deutsche Volksliste - DVL) pocz¹wszy od
roku 1941. Wed³ug stanu z jesieni 1943 r. w powiecie rybnickim do III grupy nale¿a³o
187
175.782 osób, do II grupy 19.831 a do I grupy 11.947 . Grupa IV DVL to grupa 4937
osób. Ponadto ponad 5 tys. mieszkañców powiatu uznano za Polaków a tym samym
188
byli poddani najciê¿szym represjom .
Nie wszyscy pogodzili siê z faktem objêcia w³adzy przez nowy nazistowski re¿im. Budowano ruch oporu, w którego sk³ad wchodzili byli powstañcy, inteligencja
polska, m³odzie¿ harcerska. Na terenie powiatu ju¿ w paŸdzierniku 1939 r. powsta³a
Polska Organizacja Powstañcza, której inspiratorem by³ phm. Stanis³aw Wolny oraz
189
grono harcerzy rybnickiego hufca . Rybnik sta³ siê z czasem jednym z istotnych elementów siatki podziemnej na Górnym Œl¹sku. Od listopada 1939 r. formowa³y siê
struktury organizacyjne, a w konsekwencji dalszych przekszta³ceñ powsta³ Rybnicki
190
Inspektorat AK . Ju¿ w listopadzie rozpocz¹³ scalanie podziemnych grup oporu W³a-

Tam¿e; R. Kaczmarek, dz. cyt., s. 118 (tab. Nr 1).
A. Dziurok, ¯ycie religijno-spo³eczne…, s. 6-7; R. Kaczmarek, dz. cyt., s. 119-120.
R. Kaczmarek, dz. cyt., s. 119-120.
Problematykê ograniczeñ autonomii omawia: M.W. Wanatowicz, Województwo œl¹skie
na tle Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Województwo œl¹skie (1922-1939)…, s. 25-26; tej¿e (Historia spo³eczno-polityczna Górnego Œl¹ska i Œl¹ska Cieszyñskiego w latach 1918-1945, „Skrypty
Uniwersytetu Œl¹skiego”, nr 497, Katowice 1994, s. 93-98) szerzej traktuje o problemie autonomii
i jej oznak oraz o stosunku do niej elit politycznych województwa; tej¿e, Aktywnoœæ spo³ecznopolityczna ludnoœci, [w:] Województwo œl¹skie (1922-1939)..., s. 155-156. Sanacja œl¹ska stanê³a w obronie autonomii, por.: E. D³ugajczyk, Sanacja Œl¹ska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, s. 350-351. Por. inny punkt widzenia w opracowaniu D. Jerczyñskiego
(Historia Narodu Œl¹skiego. Prawdziwe dzieje ziemi œl¹skiej od œredniowiecza do progu trzeciego
tysi¹clecia, Zabrze 2003, s. 131-141.
187 A. Dziurok, ¯ycie religijno-spo³eczne…, s. 7-8.
188 Tam¿e.
189 Historia lat 1923-1998. 75 lat Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego im. Hm. Józefa
Pukowca w Rybniku, praca zbiorowa pod red.: L. Musiolik, Rybnik 1998, s. 33 i n.
190 M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 43.
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191

dys³aw Kuboszek, który tworzy³ zal¹¿ki si³ z ramienia S³u¿by Zwyciêstwa Polsce .
PóŸniej zosta³ pierwszym inspektorem Rybnickiego Inspektoratu AK. Mimo patriotycznej postawy wielu, dochodzi³o do rozdŸwiêków w lokalnych spo³ecznoœciach dotycz¹cych stosunku do nazizmu.
Brunatne macki równie¿ w pe³ni realnie dotknê³y rybnick¹ spo³ecznoœæ. Sztandarowa organizacja hitlerowska - NSDAP, na której czele jako Kreisleiter sta³ Alfred
192
Hawellek posiada³a w powiecie rybnickim w lutym 1940 r. 33 grupy miejscowe,
dzia³a³ równie¿ jeden pu³k SA (Standarte 12). Z kolei dla nazistowskiego kszta³towania m³odego pokolenia powo³ano do ¿ycia chor¹giew Hitlerjugend (Bann 670).Na terenie miasta dzia³a³y te¿ inne organizacje skupiaj¹ce ro¿ne grupy wiekowe, spo³eczne
193
i zawodowe . Ideologia z³a zagarnê³a pewn¹ grupê mieszkañców i parafian, chocia¿
nie by³a ona zbyt liczna. Wyst¹pieñ z koœcio³a nie by³o zbyt wiele bo na dwanaœcie pa194
rafii powiatu 307 osób . Z pewnoœci¹ sta³o siê tak g³ównie z powodu braku u wiêkszoœci cz³onków organizacji nazistowskich wyraŸnych pobudek ideologicznych przy
195
wstêpowaniu do ich struktur . Nawet zdarza³y siê przypadki, tak jak w Chwa³owi196
cach, gdzie w strukturach NSDAP dzia³ali cz³onkowie polskiego podziemia , celem
ostrzegania polskich patriotów przed gro¿¹cym im niebezpieczeñstwem. Problemem
w ¿yciu spo³ecznoœci parafialnej ju¿ od pocz¹tków wrzeœnia 1939 r. okaza³y siê donosy do w³adz niemieckich, co ju¿ piêtnowa³ proboszcz T. Reginek, uznaj¹c takie zacho197
wanie za godne potêpienia i ob³o¿enia nawet kl¹tw¹ koœcieln¹ . Postêpowanie mieszkañców regionu pe³ni¹cych s³u¿bê w organizacjach (NSDAP, SA), czêstokroæ by³o
198
sprzeczne . Gorliwa s³u¿ba wobec re¿imu ³¹czy³a siê z tolerowaniem jêzyka polskiego w ¿yciu codziennym, a tak¿e ratowaniem pojedyñczych osób œciganych przez nazistowski aparat represji. Skomplikowana sytuacja spo³eczna nie u³atwia³a prowadzenia
w miarê normalnej, jak na wojenne warunki, dzia³alnoœci duszpasterskiej.
Zarz¹dzenia w³adz, w okresie obowi¹zywania zarz¹du wojskowego, nie dotyka³y
jeszcze mocno ¿ycia religijnego. Zmiany mia³y dopiero nadejœæ wraz z wprowadzeniem zarz¹du cywilnego, gdy ju¿ ca³y obszar polskiego Górnego Œl¹ska zosta³ w³¹czo199
ny do III Rzeszy Niemieckiej (8 paŸdziernika 1939 r.) . Wówczas burmistrzem Ryb200
nika zosta³ Wilhelm Hein .

191 T. Miler, Sylwetki rybnickich inspektorów Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942-1947, red. A. Dziurok, Rybnik 2004, s. 23.
192 Heimatkalender..., s. 148.
193 A. Dziurok, Œl¹skie rozrachunki. W³adze komunistyczne a byli cz³onkowie organizacji
nazistowskich na Górnym Œl¹sku w latach 1945-1956, Warszawa 2000, s. 20-25.
194 Ten¿e, ¯ycie religijno-spo³eczne…, s. 27.
195 A. Dziurok, Œl¹skie rozrachunki…, s. 26-44.
196 Tam¿e, s. 43-44.
197 T. Dobrzyñski, dz. cyt., s. 149; tak¿e por.: D. J¹dro, dz. cyt., s. 33.
198 A. Dziurok, Œl¹skie rozrachunki..., s. 51-54.
199 Ten¿e, Postawy moralne ludnoœci powiatu rybnickiego w okresie okupacji hitle-
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Wybuch wojny przyniós³ Koœcio³owi katolickiemu na czêœci Górnego Œl¹ska
w³¹czonej do III Rzeszy Niemieckiej porz¹dek prawa nazistowskiego, skutkuj¹cy powa¿nym ograniczeniem form ¿ycia religijnego. Najpierw przywrócono jêzyk niemiecki w oficjalnym ¿yciu religijnym, poniewa¿ na fali narastaj¹cych napiêæ wiosn¹ roku
1939, zosta³y zawieszone w koñcu czerwca 1939 r. nabo¿eñstwa prowadzone w tym
201
jêzyku . Z czasem podejmowano rozliczne dzia³ania odwetowe, w tym o charakterze
202
antypolskim, a które dotyka³y ró¿nych aspektów ¿ycia religijnego .
Dotychczasowy pleban Tomasz Reginek, uzyskuj¹c swobodê wyjazdu dziêki pomocy krêgów królewskiego dworu W³och znalaz³ siê na emigracji, gdzie pozosta³ do
203
schy³ku swego ¿ycia, kiedy wróci³ na Górny Œl¹sk . Pomimo tego nie zosta³ oficjalnie pozbawiony probostwa rybnickiego. W jego zastêpstwie dzia³alnoœæ duszpastersk¹ obj¹³ ksi¹dz Franciszek Klimza jako substytut, czyli zastêpuj¹cy prawowitego
204
proboszcza . Postaæ niezwykle ciekawa, tragiczna, bêd¹ca symbolem œl¹skich losów.
Id¹c na ustêpstwa wobec nacisków w³adz nazistowskich i pod kontrol¹ rozbudowanej
siatki konfidentów, g³ównie policji politycznej, wprowadzi³ porz¹dek mszy i nabo¿eñstw z wykorzystaniem jêzyka niemieckiego, uznaj¹c jednak autorytet bp. Adam205
skiego . Odgórne zarz¹dzenie o zawieszeniu u¿ycia jêzyka polskiego w ¿yciu religij206
nym parafii wyda³ biskup Adamski, które wesz³o w ¿ycie z dniem 3 czerwca 1940 r.
Ksi¹dz Klimza stara³ siê w tych tragicznych warunkach nie doprowadzaæ do coraz wiêkszej inwigilacji i mimo swoich narodowych proniemieckich sympatii, trudno
mu zarzuciæ popieranie ideologii nazistowskiej. Po wojnie, gdy wróci³ do pracy w rybnickiej parafii od razu sta³ siê celem ataków, po czêœci spowodowanych cechami cha207
rakteru, a po czêœci niechêci¹ czêœci parafian . Akcja, polegaj¹ca m.in. na liœcie niektórych parafian (z dnia 13 stycznia 1956 r.) do Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro208
dowej , zorganizowana przeciw Klimzie mia³a wyraŸnie ukazaæ go w jak najgorszym

rowskiej 1939-1945, ŒSHT, XXX, (1997), s. 275; ten¿e, ¯ycie religijno-spo³eczne..., s. 6..
200 Heimatkalender..., s. 150.
201 Od 29 VI 1939 r. zawieszono u¿ywanie jêzyka niemieckiego w liturgii w diecezji œl¹skiej, por.: J. Macu³a, Duszpasterstwo a narodowoœæ wiernych. Koœció³ katolicki w diecezji katowickiej wobec mniejszoœci niemieckiej 1922-1939, Wroc³aw-Katowice 1999, s. 147.
202 Szczegó³owo omawia to zagadnienie: J. Myszor, Historia diecezji…, s. 338-370.
203 Por.: T. Reginek, Ks. Tomasz Reginek kap³an, spo³ecznik, polityk, [w:] Rybnicki proboszcz…, s. 6; Represje wobec duchowieñstwa górnoœl¹skiego w latach 1939-1956 w dokumentach, opr. K. Banaœ, A. Dziurok, Katowice 2003, s. 80; Reginek Tomasz (biogram), opr. J.
Wycis³o, [w:] S³ownik biograficzny katolickiego duchowieñstwa œl¹skiego XIX i XX wieku, red.
M. Pater, Katowice 1996, s. 347-348.
204 „Amts Blatt für das Bistum Kattowitz”, stück 13, (10.12), R. 1943.
205 A. Dziurok, ¯ycie spo³eczno-religijne…, s. 20-21.
206 Tam¿e, s. 20; J. Myszor, Stosunki Koœció³-pañstwo okupacyjne w diecezji katowickiej
1939-1945, Katowice 1992, s. 191.
207 Zarzucano mu brak umiejêtnoœci organizacji ¿ycia parafialnego, jak równie¿ nadmierne ambicje, Kronika koœcio³a i parafii…, s. 81
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209

œwietle . Wytoczono przeciw niemu zarzuty nak³aniania do u¿ywania jêzyka niemieckiego w trakcie spowiedzi, mia³ równie¿ nie godziæ siê na odprawianie mszy œw. za
zamordowanych w obozach koncentracyjnych oraz rzekomo zagarn¹æ mienie koœciel210
ne w postaci dywanów . Czyniono mu równie¿ zarzuty, i¿ w sprawie dzwonów, które
211
przekazano z parafii na cele wojenne, wykaza³ daleko id¹c¹ biernoœæ . Pomimo bicia
w dzwony w dniu ich odebrania parafii, co œci¹gnê³o nawet funkcjonariuszy gesta212
213
po , nie uratowa³ ich dla parafii . Warto w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ decyzje by³y odgórne i tak naprawdê, nie mo¿na by³o nic zrobiæ. Natomiast odprawianie mszy œw. w intencji zamordowanych w obozach koncentracyjnych koñczy³o siê uwiêzieniem celebran214
sów . Taka cena mog³a doprowadziæ do zniszczenian struktur parafialnych Koœcio³a,
o czym wiêkszoœæ parafian nie mia³a pojêcia.
Kwestia spowiadania po niemiecku i niechêæ ku odprawianiu mszy œw. za zamêczonych w obozach przyczyni³a siê do jego ust¹pienia z parafii i przejœcia na emerytu215
rê , a w dalszej kolejnoœci do wyjazdu do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie budo216
wa³ koœció³ w miejscowoœci Welz . Sprawa opar³a siê najpierw o w³adze wojewódzkie, a nie o kuriê biskupi¹, co mo¿e œwiadczyæ o politycznym charakterze ca³ego konfliktu, który wreszcie powinien doczekaæ siê wyjaœnienia.
Warto tu wspomnieæ i o innych stronach jego pracy. Wed³ug badañ ks. J. Myszora
co dwa tygodnie ks. Klimza spowiada³ i odprawia³ Msze œw. w areszcie na zamku ryb217
nickim . A zatem mimo swojej niemieckiej postawy narodowej, pe³ni³ misjê g³oszenia S³owa Bo¿ego bez wzglêdu na okolicznoœci, s³uchaj¹c w tym wzglêdzie zwierzch218
niej w³adzy koœcielnej i swego chrzeœcijañskiego sumienia .
Ciekawym uzupe³nieniem jest œwiadectwo siostry Damasceny Hary, które stawia
ks. Klimzê w nieco lepszym œwietle. To jego decyzje pozwoli³y na o¿ywienie ¿ycia sa-

Por. treœæ listu: tam¿e, s. 82-85.
Tygodnik „Nowiny” (nr 32, (13.07), R. 1960) opublikowa³ artyku³: Herr Pfarrer
Klimsa nie by³ pierwszy.
210 Kronika koœcio³a i parafii…, s. 84.
211 APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb., sygn. A.III.1/1, F. S. Boja, Ankieta dotycz¹ca
dziejów koœcio³a œw. Antoniego na Œl¹sku. Parafia M B Bolesnej w Rybniku w okresie okupacji
hitlerowskiej 1939-1945, maszynopis, Rybnik 1988, s. 5.
212 Tam¿e.
213 Tam¿e.
214 J. Myszor, Wp³yw Koœcio³a katolickiego..., s. 67.
215 A. Grajewski, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, Katowice
2002, s. 221.
216 W tekœcie artyku³u „Nowin” nr 32 (13.07), R.1960: Herr Pfarrer Klimsa nie by³ pierwszy, znajduje siê jego informacja o do³¹czeniu ks. F. Klimzy do grupy powojennych emigrantów z Rybnika przebywaj¹cych w RFN; por. tak¿e: APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb.,
sygn. A.III.1/1, F. S. Boja, Ankieta dotycz¹ca dziejów koœcio³a…, s. 5.
217 J. Myszor, Stosunki Koœció³-pañstwo okupacyjne…, s. 218.
218 Pierwszym zarz¹dzeniem zawieszaj¹cym dzia³alnoœæ œwieckich organizacji koœciel208
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kramentalnego w koœciele œw. Antoniego po pierwszym okresie zastoju (przypuszczalnie do 1941 r.) i to za jego zgod¹ odprawiano msze œw. i udzielano komunii codziennie
w tygodniu roboczym dla pracowników z Huty „Silesia”, byæ mo¿e ju¿ od 1943 ro219
ku . Dalej prowadzono prace remontowe koœcio³a i jego otoczenia a tak¿e udzielano
pomocy robotnikom z huty w tym i przymusowo zatrudnianym robotnikom z terenów
220
wschodnich, na co równie¿ musia³ wyraziæ zgodê proboszcz .
Najciekawsz¹ kwesti¹ jest pojawienie siê w parafii ks. Eryka Juraszka. Wed³ug
221
danych z roku 1947 w parafii dzia³a³ od 1943 lub 1944 roku . Jego rola by³a jednak
222
niezwyk³a, poniewa¿ posiada³ tytu³ rektora koœcio³a œw. Antoniego . Brak pewnych
potwierdzeñ, i¿ mia³o to miejsce w 1944 r., ale œwiadectwo siostry Damasceny wskazuje, ¿e w kontaktach niemieckich w³adz z parafi¹ ks. Klimza wskazywa³ na ks. Jura223
szka jako na tego, który sprawowa³ pieczê nad koœcio³em œw. Antoniego . Je¿eli stan
ten funkcjonowa³ od 1944 r. to mamy do czynienia z wa¿n¹ zmian¹, która polega³a na
przypisaniu do tej œwi¹tyni kap³ana. Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e proces powolnego wyodrêbniania siê koœcio³a œw. Antoniego z parafii Matki Bo¿ej Bolesnej mo¿na
datowaæ od pierwszej po³owy lat czterdziestych XX w.
Z zachowanej dokumentacji z czasów wojny wiemy, ¿e przynajmniej wiosn¹
224
1941 r. ukazywa³ siê parafialny „Pfarr Blatt” , a zatem kontrolowane ¿ycie parafii
mia³o pewne formy oddzia³ywania na wiernych, co zdaje siê potwierdzaj¹ wspomnienia siostry Damasceny. Wzmiankowane pismo parafialne w jêzyku niemieckim pocz¹225
wszy od Wielkanocy 1941 roku informowa³o o ¿yciu parafii . Zapiski opisuj¹ zakres
¿ycia religijnego, odprawianych mszy œw. i nabo¿eñstw oraz innych obrzêdów (chrzty,
œluby, pogrzeby). Szczêœliwie zachowa³ siê numer opisuj¹cy dzieñ odpustu ku czci œw.
Antoniego. W niedzielê 15 czerwca 1941 r. w „starym koœciele” by³a tylko jedna msza.
Z kolei w koœciele œw. Antoniego odprawiono cztery w tym uroczyst¹ sumê o godzinie
dziewi¹tej do Boskiej Opatrznoœci za wstawiennictwem œw. Antoniego, za wszystkich
zmar³ych rybnickich mieszczan, po czym odby³a siê uroczysta procesja wokó³ koœ226
cio³a . Procesja wokó³ koœcio³a to zapewne ograniczenie, które zastosowano aby

nych na prawie polskim by³o rozporz¹dzenie z 2 paŸdziernika 1939 r., por.: tam¿e, s. 209-210.
219 APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb., sygn. A.III.1/1, Wspomnienia i relacje siostry Damasceny, s. 6-7. Informacje o codziennych mszach œw. podaje: Kronika koœcio³a i parafii…, s. 55.
220 APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb., sygn. A.III.1/1, Wspomnienia i relacje siostry
Damasceny, s. 6 i n.
221 Oficjalny wykaz podaje datê 1944 r. (Diecezja katowicka 1947…, s. 99), z kolei opracowanie ks. Markwicy (Kronika koœcio³a i parafii…, s. 55) podaje rok 1943.
222 Potwierdza taki stan rzeczy dokument z 1.09.1947 r. (LR XII 1547/47), por.: AArch.
Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061.
223 APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb., sygn. A.III.1/1, Wspomnienia i relacje siostry
Damasceny, s. 10.
224 Zachowane numery od 1 do 8, z okresu od kwietnia do czerwca 1941.
225 „Pfarr Blatt”, nr 1, (13.04), R. 1941.
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wypchn¹æ religiê z terenu miasta i zewnêtrznego ¿ycia jego obywateli, co by³o
227
zjawiskiem na skalê diecezji . Kult œw. Antoniego doœwiadczy³ wtedy zapewne wielu
ograniczeñ. Jednym z nich by³o przerwanie dzia³alnoœci Zwi¹zku œw. Antoniego, który
tak jak wiele innych organizacji (polskich i niemieckich) by³ niewygodny dla ideologii
228
nazistowskiej . Jednak¿e, co warto po raz wtóry zaznaczyæ, bardziej rozbudowane
¿ycie liturgiczne jest dostrzegane w koœciele œw. Antoniego, co potwierdzaj¹ zamieszczone w „Pfarr Blatt” porz¹dki niedzielnych mszy. W „starym koœciele” mia³a miejsce
229
w niedziele tylko jedna msza œw. a w „nowym koœciele” do czterech mszy œwiêtych .
Dysproporcja mówi sama za siebie i daje kolejne œwiadectwo znaczenia koœcio³a
œw. Antoniego.
Front zbli¿aj¹cy siê od stycznia 1945 r. zatrzyma³ siê, tak ¿e miasto a¿ do ostatnich dni marca znajdowa³o siê w strefie walk. Dzia³ania zbrojne nie dotknê³y œwi¹tyñ
rybnickich w sposób tak tragiczny jak w ¯orach, czy w Raciborzu. Jednak¿e pewne
zniszczenia nie powoduj¹ce ca³kowitej destrukcji dotknê³y oba koœcio³y rybnickiej
parafii. W roku 1945 odnotowano w liœcie strat infrastruktury parafialnej na terenie
diecezji katowickiej zniszczenia koœcio³a œw. Antoniego z dopiskiem szkody wielkie,
230
zaœ straty w koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej uznano jako szkody œrednie . Powy¿sze
straty koœcio³a œw. Antoniego mog³y byæ wiêksze, poniewa¿ zosta³ zaminowany, jed231
nak¿e instalacja ³adunków wybuchowych zosta³a uszkodzona .
Proboszcz Durczok podaje w jednym z dokumentów, ¿e figurka patrona padew232
skiego znalaz³a siê na barykadzie . Czy trafi³a tam przypadkowo, wydaje siê ¿e nie.
Wed³ug relacji ks. Durczoka zosta³a przez sowieckich ¿o³nierzy wystawiona na poœ233
miewisko . Lecz w tej sytuacji Antoni znalaz³ siê jakby bli¿ej swego miasta. Sta³ siê
swoisty cud, poniewa¿ tylko niektóre budynki uleg³y ca³kowitemu zniszczeniu, zaœ liczba ofiar do dziœ trudna do oszacowania, nie okaza³a siê tak wielka jak w innych miejscowoœciach Górnego Œl¹ska (np. Racibórz, Wodzis³aw, ¯ory). Œwiêty Antoni jako
opiekun miasta spe³ni³ swoje zadanie i czêœæ rybniczan mia³a do czego wracaæ.
Z racji znacznych gabarytów i wysokoœci koœcio³a by³ on ³atwym celem a zarazem
punktem orientacyjnym dla artylerii i lotnictwa. Zdjêcia koœcio³a wykonane tu¿ po woj-

„Pfarr Blatt”, nr 7, (8.06) R. 1941.
Por.: J. Myszor, Historia diecezji…, s. 339-340.
Ten¿e, Stosunki Koœció³-pañstwo okupacyjne…, s. 210.
„Pfarr Blatt”, nr 1-8, R.1941.
A. Krawczyk, Koœció³ katolicki i inne zwi¹zki wyznaniowe na Górnym Œl¹sku i w Zag³êbiu D¹browskim, [w:] Rok 1945 w województwie œl¹sko-d¹browskim, red. A. Topol, „Prace
naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach”, nr 2254, Katowice 2004, s. 145.
231 Mia³a tego dokonaæ siostra Damascena. Por.: APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb.,
sygn. A.III.1/1, F. S. Boja, Ankieta dotycz¹ca dziejów koœcio³a…, s. 9.
232 Dokument z 14 czerwca 1961 r., por.: APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb., sygn.
A.II.3/1.
233 Tam¿e.
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234

nie wskazuj¹ , ¿e zniszczenia objê³y okna, czêœæ detali architektonicznych, m.in. rozetê.
Znaczna czeœæ poszycia dachowego by³a albo zniszczona albo powa¿nie uszkodzona.
Szczególnie ucierpia³ transept od strony pó³nocnej (ul. Miko³owska) oraz rejon prezbiterium. Równie¿ kaplica od strony pó³nocnej zosta³a pozbawiona pokrycia dachowego.
Wie¿e tak¿e w czêœci by³y uszkodzone, ale na szczêœcie nie by³y to zniszczenia na tyle
powa¿ne, by mia³y doprowadziæ do ich zawalenia a zatem w znacznym stopniu zniszczenia substancji architektonicznej koœcio³a. O wielkoœci uszkodzeñ informowa³ kwestiona235
riusz sporz¹dzony w 1947 r. Wnêtrze prezentowa³o siê znacznie gorzej bo czêœæ wyposa¿enia uleg³a dewastacji. Powa¿nym uszkodzeniom uleg³y o³tarze. £awki trafi³y jako
barykada na s¹siedni¹ ulicê.
Koœció³ poniós³ swoj¹ ofiarê do tego stopnia, ¿e powy¿sze zniszczenia by³y brane
pod uwagê jako argument na rzecz jego rozbiórki. Przyczyni³y siê do tego dzia³ania
oddzia³ów Armii Czerwonej po zajêciu miasta. Na polecenie dowództwa sowieckiego,
236
urz¹dzono w wielu obiektach miasta szpitale i ro¿nego typu warsztaty . Równie¿ koœció³ œw. Antoniego spotka³ ten los, a tym samym zosta³ sprofanowany jako Dom Bo237
¿y. Z powodu du¿ych rozmiarów urz¹dzono w nim warsztat dla broni pancernej .
Musia³ on pog³êbiæ nie tyle zniszczenia na zewn¹trz, co jeszcze wiêksz¹ dewastacjê
wnêtrza.
Ostatecznie nie by³o jednak tak, jak to opisa³ biograf ks. Józefa Garusa, probosz238
cza (substytut - pe³ni¹cy obowi¹zki proboszcza ) rybnickiej parafii, który wspomi239
na³, ¿e koœció³ leg³ w gruzach . Jednak¿e zniszczenia by³y spore. Wprawdzie ¿adna
œciana koœcio³a nie runê³a ani tym bardziej wie¿e, jednak¿e istnia³a koncepcja rozbiórki koœcio³a, co postulowa³a komisja Kurii biskupiej, a pozyskan¹ w ten sposób ce240
g³ê liczono wykorzystaæ przy budowie kilku mniejszych œwi¹tyñ . Ju¿ wczeœniej
wspomniano o kwestionariuszu z 1947 roku, który jest dowodem na du¿e szanse na jego uratowanie. W roku nastêpnym na temat koœcio³a wypowiedzia³ siê bp St. Adamski

Por. materia³ fotograficzny.
Por.: AArch. Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Akta
lokalne Koœcio³a œw. Antoniego, vol. I (1947-1986).
236 Wiosn¹ i latem 1945 r. mia³o funkcjonowaæ w Rybniku oko³o 19 szpitali wojskowych,
por.: B. Kloch, Mieszkañcy ziemi rybnickiej w czasie II wojny œwiatowej i w pierwszych latach
powojennych w œwietle materia³ów ZBoWiD-u znajduj¹cych siê w zbiorach Muzeum w Rybniku, [w:] Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942-1947,
red. A. Dziurok, Rybnik 2004, s. 18.
237 APar. koœcio³a œw. Antoniego w Rybniku, sygn. B.V.O/3, Zabytkowy koœció³ œw. Antoniego w Rybniku, s. 3.
238 Taki tytu³ uzyska³ zastêpca ks. T. Reginka, ks. Józef Garus ustanowiony ju¿ w 1944 r.,
por.: Diecezja katowicka 1947, Katowice (b.d.w.), s. 99.
239 A. Steuer, Ks. Józef Garus (1950-1970), [w:] Halemba. Historia i teraŸniejszoœæ parafii Matki Boskiej Ró¿añcowej, praca zbiorowa, Halemba 1997, s. 167.
240 APar. koœcio³a œw. Antoniego w Ryb., sygn. A.III.1/1; A. Steuer, dz. cyt., s. 167.
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pisz¹c: Koœció³ œw. Antoniego otrzyma³ oko³o 40 pocisków, a sklepienie od strony chóru by³o przedziurawione na jakieœ kilkadziesi¹t metrów. Koœció³ mia³ byæ wysadzony
w powietrze przez Niemców. Z ka¿dej wie¿y wyniesiono kosze dynamitu. Nie zdo³ali
jednak wywo³aæ wybuchu, gdy¿ bardzo spiesznie wycofali siê przed wojskami
241
rosyjskimi, po ciê¿kich walkach . Powy¿szy cytat dodaje powagi ca³ej sytuacji
i wskazuje na ogromne szczêœcie, a przede wszystkim na Opatrznoœæ Bo¿¹ czuwaj¹c¹
nad tym koœcio³em.
Nade wszystko zapa³ i oddanie parafian przyczyni³o siê do uratowania budynku.
Ks. Garus wspomina³, ¿e aby ratowaæ koœció³ i pozyskaæ dodatkowe œrodki, za³o¿ono
wytwórniê pasty do butów „Brylant”. Wosk niezbêdny do produkcji pozyskano z rzeki
Rudy, poniewa¿ w trakcie po¿aru fabryki œwiec Sobczyka czêœæ produkcji trafi³a tam
242
po stopieniu siê . Szukano deficytowych materia³ów w ro¿ny sposób, nawet zniszczone obiekty na terenie dawnej niemieckiej czêœci Œl¹ska by³y cennym dawc¹ cegie³,
blachy, szk³a i dachówek. Tak po³atany, ale zdatny do u¿ytku koœció³ nie stanowi³ ju¿
obiektu, który mo¿na by³o spisaæ na straty. Po dwóch latach od zakoñczenia II wojny
œwiatowej jeszcze trwa³y prace nad remontem koœcio³a i pe³nym przywróceniem go do
s³u¿by liturgicznej. Schematyzm diecezji katowickiej na 1947 rok wspomina, ¿e koœció³ odbudowano czêœciowo a zatem by³ to proces roz³o¿ony w czasie, ale zakoñczony
243
sukcesem . Ogromna by³a w tym zas³uga mieszkañców miasta i parafii oraz ks. pro244
boszcza Józefa Garusa, który w Rybniku dzia³a³ na rzecz potrzebuj¹cych ludzi , a tak¿e ks. Eryka Juraszka, wikarego parafii, bezpoœredniego opiekuna, rektora koœcio³a
245
œw. Antoniego .
Aby prace mog³y siê zakoñczyæ ks. Garus podj¹³ decyzjê wyprzeda¿y czêœci gruntów farskich. W ten sposób pieni¹dze pozyskane ze sprzeda¿y 14 dzia³ek (paŸdzier246
nik 1947 r.) mog³y pos³u¿yæ ca³kowitej odbudowie koœcio³a œw. Antoniego .
Nastanie nowej komunistycznej rzeczywistoœci szybko odbi³o siê na sytuacji polityczno - spo³ecznej. Konflikt pomiêdzy Koœcio³em a w³adzami komunistycznymi
powoli narasta³. W Rybniku jego pocz¹tkiem, by³o odczytanie z ambony 23 stycznia
1949 r. przez proboszcza J. Garusa listu pasterskiego biskupa Adamskiego (datowane-

241 Cytat dokumentu z 30.06.1948 r. (listu biskupa Adamskiego do ks. Reginka, który przebywa³ na emigracji) zamieszczony w opracowaniu: Koœció³ i parafia œw. Antoniego…, s. 56-57.
242 A. Steuer, dz cyt., s. 166-167.
243 Diecezja katowicka 1947…, s. 98.
244 Na plebanii i na dworcu kolejowym wydawano ciep³e posi³ki i paczki z ¿ywnoœci¹,
por.: A. Steuer, dz. cyt., s. 167.
245 Wspomniany jest jako rektor koœcio³a œw. Antoniego, por.: AArch. Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Akta lokalne Koœcio³a œw. Antoniego, vol. I
(1947-1986); równie¿ schematyzm z 1947 roku wspomina o tym tytule. Por.: Diecezja katowicka 1947…, s. 99.
246 Pismo kurii biskupiej-zezwolenie na sprzeda¿ dzia³ek parafialnych, nr: LR XIII-1540/47,
AArch. Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, vol. I (1947-1986).
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247

go na 17 stycznia) , w którym ten ostro piêtnowa³ politykê rz¹du PRL w sprawie nau248
czania religii . W odwecie noc¹ z 24 na 25 stycznia 1949 r. probostwo przy „starym
249
koœciele” otoczy³y si³y bezpieczeñstwa (UB) i MO . Proboszcz Garus s³ysz¹c dobijanie do drzwi, postanowi³ nie otwieraæ. Dosz³o do sporego zamieszania, gdy¿ pleban
uruchomi³ syrenê alarmow¹, która wywo³a³a poruszenie wœród okolicznych mieszkañ250
ców . Wy³amane zosta³y drzwi i dokonano rewizji. Pod eskort¹ milicji proboszcz tra251
fi³ do aresztu, z którego wyszed³ po szeœciu miesi¹cach . W Rybniku atmosfera wokó³ proboszcza by³a nadal pe³na z³ej woli w³adz partyjnych i aparatu bezpieczeñstwa.
Ju¿ od 1947 r. toczy³y siê spory pomiêdzy ks. Garusem a w³adzami powiatowymi,
252
m.in. na temat spraw finansowych . Ci¹¿y³a na nim rzekoma „przewina” przejêcia od
oddzia³ów Narodowych Si³ Zbrojnych pó³ miliona z³otych, zdobytych przez oddzia³
253
podziemia niepodleg³oœciowego w trakcie jednej z akcji . By³o to jednak oskar¿enie
254
bezpodstawne , a mimo to po jego wypuszczeniu z wiêzienia przez d³ugi czas gro¿ono mu ponownym aresztowaniem i dlatego uzyska³ zgodê na opuszczenie rybnickiej
255
parafii jeszcze w tym samym 1949 roku . W ten sposób rybnicka wspólnota utraci³a
jednego z najlepszych gospodarzy, któremu jako pierwszemu przysz³o zmierzyæ siê z
komunistycznym totalitaryzmem. Parafia a wraz z ni¹ i koœció³ œw. Antoniego wkroczy³ w mrok stalinowskiej, a póŸnej peerelowskiej rzeczywistoœci, z której do dziœ
wiele kwestii pozostaje tajemnic¹.
Parafia rybnicka w tym czasie znalaz³a siê w trudnym po³o¿eniu. Prawowity pro-boszcz
przebywa³ na emigracji (T. Reginek), a duszpasterska pos³uga by³a nieco za-niedbana.
Wprawdzie, jak ju¿ wspomniano, przy koœciele œw. Antoniego opiekê spra-wowa³ rektor ks.
Eryk Juraszek, niemniej, obarczony dodatkowymi obowi¹zkami, nie móg³ podo³aæ

A. Grajewski, dz. cyt., s. 51-52.
Tak twierdzi³ sam ks. Garus, Ze wspomnieñ ks. Józefa Garusa, [w:] Halemba…, s.
170; wed³ug informacji podanej przez A. Dziubê powodem aresztowania by³o przyjêcie pieniêdzy od oddzia³u podziemnego Antoniego Staiera, które przeznaczono na odbudowê koœcio³a œw. Antoniego, por.: A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie œl¹sko-d¹browskim w latach 1945-1947, Kraków 2005, s. 441, przypis 119.
249 J. Dziwoki, Garus Józef, [w:] Leksykon duchowieñstwa represjonowanego w PRL w
latach 1945-1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 61.
250 Represje wobec duchowieñstwa górnoœl¹skiego..., s. 180.
251 Ze wspomnieñ ks. Józefa Garusa, [w:] Halemba…, s. 170; A. Grajewski, dz. cyt., s.
64.
252 J. Dziwoki, dz. cyt., s. 61-62.
253 Represje wobec duchowieñstwa górnoœl¹skiego…, s. 180-181 (przypis 2); A. Dziuba,
Podziemie poakowskie w powiecie rybnickim w latach 1945-1947, [w:] Armia Krajowa i konspiracja…, s. 59.
254 Represje wobec duchowieñstwa górnoœl¹skiego…, s. 180-181 (przypis 2); J. Dziwoki,
dz. cyt., s. 61-62.
255 A. Steuer, dz. cyt., s. 167.
247
248
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wszystkim. Mimo wspomnianego uwiêzienia ks. Garusa, a potem jego wyjazdu, parafianie
mieszkaj¹cy w okolicy koœcio³a œw. Antoniego rozpoczêli starania, które da³y pocz¹tek
nowemu rozdzia³owi w dziejach koœcio³a, czyli powstaniu nieusuwalnej parafii pod
wezwaniem œw. Antoniego z Padwy.
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ROZDZIA³ III
Parafia p.w. œw. Antoniego Padewskiego w Rybniku
Nie sposób przedstawiæ historii dzia³ania parafii p.w. œw. Antoniego w Rybniku,
bez nakreœlenia t³a jej historycznego rozwoju. W chwili jej powstawania Rybnik stanowi³ œredniej wielkoœci miasto bêd¹ce siedzib¹ rozleg³ego powiatu. Dynamiczne
przemiany zachodz¹ce w pierwszych latach powojennych znalaz³y siê w samym œrodku politycznych zawirowañ, które przyczyni³y siê do wzrostu znaczenia miasta. Liczne przemiany administracyjne, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i w poszczególnych powiatach, w okresie do 1989 roku, przynios³y znaczny rozrost terytorialny
miasta, po³¹czony z gwa³townym wzrostem liczby mieszkañców.
Rybnik w okresie PRL zosta³ wykreowany na stolicê Rybnickiego Okrêgu Wêglowego (ROW). Ten drugi, po Górnoœl¹skim Okrêgu Przemys³owym (GOP) obszar
nakierowany g³ównie na wydobycie kopalin, by³ dla pañstwa niezwykle wa¿ny. Przyk³adanie tak wielkiego znaczenia dla tego terenu, wi¹za³o siê z p³yn¹cym strumieniem
inwestycji, do których zaliczyæ mo¿na budowê jednej z najwiêkszych w Polsce elektrowni wêglowych oraz licznych kopalñ wêgla kamiennego. Jednoczeœnie wymaga³y
one wyszkolonych kadr, skutkiem czego przemiany szkolnictwa nakierowane by³y na
edukacjê zawodow¹, w znacznym stopniu bior¹c pod uwagê górnictwo. Potrzeby
przemys³u ciê¿kiego wymusi³y tak¿e organizacjê szkolnictwa wy¿szego, w efekcie
czego powsta³ Zespó³ Szkó³ Wy¿szych w Rybniku. Gwa³towny wzrost liczby mieszkañców, przyniós³ równie¿ zmiany w sieci placówek szkolnych stopnia podstawowe1
go i œredniego oraz przedszkoli .
Przemiany gospodarcze i spo³eczne znalaz³y równie¿ odzwierciedlenie w komunikacji oraz innych dziedzinach ¿ycia gospodarczego. D¹¿enia pañstwa do zmonopolizowania gospodarki, przyczyni³y siê do negatywnych konsekwencji dla rzemios³a.
Równie intensywnie próbowano walczyæ z prywatnymi inicjatywami gospodarczymi,
ograniczaj¹c swobody polityczne i spo³eczne, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie równie¿ w Rybniku. Po okresie stalinizmu przyszed³ czas odwil¿y i tymczasowej stabilizacji, któr¹ wstrz¹snê³y strajki roku 1970. W kolejnych latach nast¹pi³o gwa³towne
przyspieszenie gospodarcze i spo³eczne, czego nastêpstwem by³o pojawienie siê inicjatyw zmierzaj¹cych do pozbawienia partii komunistycznej monopolu w³adzy. Symbolem tych zmian by³o powstanie NSZZ „Solidarnoœæ” przerwane wprowadzeniem
2
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku .

1

M. Grabania, Rybnicki Okrêg Wêglowy. Problemy i perspektywy, Katowice 1968, s. 29.
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Rok 1989 przyniós³ przemiany polityczne, staj¹c siê jednoczeœnie momentem
prze³omowym równie¿ w innych sferach ¿ycia. Powrót swobody gospodarczej oraz
koniecznoœæ radzenia sobie z konkurencj¹ na rynku, przyniós³ dramatyczne zmiany
spo³eczne. Likwidacja zak³adów pracy spowodowa³a w przeci¹gu zaledwie kilku lat
wielki wzrost bezrobocia oraz ca³kowit¹ zmianê charakteru dawnego Rybnickiego
Okrêgu Wêglowego.
Wspomniane w poprzednim rozdziale starania o utworzenie samodzielnej stacji
duszpasterskiej przy koœciele œw. Antoniego, znalaz³y odzwierciedlenie w skierowanej w dniu 18 wrzeœnia 1949 roku do Kurii Diecezjalnej petycji 25 000 parafian doty3
cz¹cej rozdzielenia parafii rybnickiej . Wierni napisali w niej, ¿e w zwi¹zku z brakiem
4
duchownych w koœciele œw. Antoniego nie odbywaj¹ siê msze œw. , co utrudnia, zw³aszcza osobom w podesz³ym wieku, w dodatku mieszkaj¹cym na peryferiach, uczestnictwo w nabo¿eñstwach. A ci którzy [...] chc¹ spe³niæ obowi¹zek religijny przechodz¹ z
¿alem obok tej wspania³ej sk¹din¹d œwi¹tyni, jakby to nie by³ koœció³ katolicki. A œwiêty Antoni zapewne siê smuci, nie widz¹c swoich adoratorów, a brak tylko jednej rzeczy: dobrych chêci ze strony duchowieñstwa miejscowego i zgody Najdostojniejszej
Kurii Biskupiej [...] prosimy sprawiæ nam radoœæ, nadaj¹c koœcio³owi œw. Antoniego
5
tytu³ parafialny [...] . Odpowiedzi¹ na t¹ proœbê sta³a siê decyzja Kurii zawarta w piœmie z 16 czerwca 1950 r. skierowanym do Przewielebnego ks. proboszcza Adama Bie6
¿anowskiego . Czytamy w nim: Kuria Diecezjalna zamierza ze wzglêdów duszpasterskich dokonaæ dalszego podzia³u parafii w Rybniku, a mianowicie usamodzielniæ sta7
cjê duszpastersk¹ œw. Józefa oraz podzieliæ dotychczasow¹ parafiê Matki Boskiej Bolesnej i œw. Antoniego [...] powierzaj¹c administracjê œw. Antoniego Ks. Proboszczowi [...] zechce wobec tego Ks. Proboszcz bezzw³ocznie przenieœæ siê na teren przysz³ej
parafii œw. Antoniego i stamt¹d tymczasowo administrowaæ tak¿e parafi¹ MBB do cza-

Rybnik. Zarys dziejów..., s. 308-381.
AArch. Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika LR XII/1645/1.9.49/. Parafianie na administratora wskazali ks.
D³ugajczyka, który przej¹³ obowi¹zki duszpasterskie po odwo³anym na inn¹ placówkê ks.
Juraszku.
4 Tam¿e.
5 Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XVII-31/50 z dnia 9.10.1950.
6 Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-1/50.
7 Od parafii Matki Boskiej Bolesnej oddzielono czêœæ miasta po³o¿on¹ na wschód od ul.
Gliwickiej, czêœæ miasta tak¿e na wschód od ul. £ony, placu ¯o³nierza i Alei 1 Maja. Domy po³o¿one po obu stronach ulic pozosta³y przy parafii macierzystej, wszystkie inne po³o¿one na
wschód przydzielono do nowoutworzonej samodzielnej stacji duszpasterskiej œw. Antoniego.
Przydzielono tak¿e nowej parafii Wielopole, Paruszowiec, Piaski, Ligotê i Brzeziny. Przy parafii macierzystej poza czêœci¹ miasta po³o¿on¹ na zachód pozosta³y: Chwa³owice, Orzepowice i Rybnicka KuŸnia. Parafia œw. Józefa pozosta³a w dotychczasowych granicach z drobnymi zmianami. Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XII-1683/50 z dnia 11.10.1950.
2
3
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8

su zamianowania w³aœciwego administratora [...] . Na mocy dekretu od dnia 1 sierpnia 1950 r. funkcjê pierwszego proboszcza parafii œw. Antoniego obj¹³ ks. Adam
9
Bie¿anowski .
Informacjê dotycz¹c¹ utworzenia samodzielnej stacji duszpasterskiej przy koœciele p.w. œw. Antoniego odczytano z ambon na proœbê Kurii w niedzielê, 27 sierpnia
10
11
1950 roku . Dopiero jednak z dniem 10 lutego 1952 r. wszed³ w ¿ycie Dekret Erekcyjny kuracji p.w. œw. Antoniego w Rybniku, w którym czytamy: Na mocy kan. 1427
C.I.C. [Kodeksu Prawa Kanonicznego - przyp. A.G.] powo³ujê do ¿ycia [...] now¹ samodzieln¹ stacjê duszpastersk¹ (vicaria perpetua) przy koœciele œw. Antoniego w Rybniku, której [...] nadajê samodzieln¹ osobowoœæ prawn¹ [...] Duszpasterz nowej stacji,
który nosi tytu³ kuratusa, ma wszystkie prawa i obowi¹zki proboszcza [...] Kuracja na12
le¿y do dekanatu rybnickiego [...] .
13
Z chwil¹ przejêcia nowej kuracji przez ks. Bie¿anowskiego koœció³ zacz¹³ pe³14
15
niæ wiele funkcji , rozpoczê³o siê ¿ycie religijne œwiadcz¹ce o prowadzonym dusz-

8 Kuria mianowa³a ks. A. Bie¿anowskiego przed wydaniem formalnego dekretu duszpasterzem kuracji œw. Antoniego. Od 1.08.1950 Ks. J.Smandzich zosta³ administratorem koœcio³a MBB. Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika VIII 3/50.
9 Tam¿e, Dekret z dnia 16.czerwca 1950 (Liczba dziennika LR XII 1673/50). Ks. Adam
Bie¿anowski pochodzi³ z Jaros³awia. Urodzi³ siê 13 lipca 1910 roku. Po ukoñczeniu szko³y
rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym Gimnazjum Klasycznym. W 1928 r. zda³ maturê w Tarnowskich Górach, po czym wst¹pi³ do Œl¹skiego Seminarium Duchownego w Krakowie, podj¹³ studia teologiczne na Uniwersytecie Jagielloñskim, które skoñczy³ w 1933 roku. 24 czerwca
1934 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k bp. S. Adamskiego. Po prymicjach zosta³ skierowany na zastêpstwo do klasztoru boromeuszek w Cieszynie, nastêpnie obj¹³ stanowisko kapelana
domowego w tamtejszym domu bonifratrów. W czasie II wojny musia³ opuœciæ Œl¹sk. Od 1940
roku pe³ni³ obowi¹zki wikarego w Piekoszowie w województwie kieleckim. Po wyzwoleniu
by³ dyrektorem „Caritasu” okrêgu katowickiego, póŸniej dyrektorem Diecezjalnego Zwi¹zku
Caritas. Nastêpnie kapelanem Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w Katowicach. Po k³opotach z w³adzami PRL-u zosta³ skierowany w 1955 roku do parafii w Ligocie pod Bielskiem. W 1957 roku
zosta³ mianowany administratorem parafii w ¯orach, w 1963 r. dziekanem ¿orskim. Zmar³ 6
listopada 1975 r. w Skoczowie. Pochowany zosta³ w ¯orach. Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹
dziennika LR XVIII 4/50 (brak paginacji). Por.: S³ownik biograficzny katolickiego duchowieñstwa œl¹skiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 31-32.
10 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn.AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika LR XII.1676/50/1/VIII/1950.
11 Tam¿e, t. I 1950-1988, Pismo z dnia 10.08.1950.
12 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone licz-b¹ dziennika LR XVIII-21/51.
13 Parafia liczy³a wówczas 12 tys. wiernych. Kronika koœcio³a i parafii, s. 63.
14 Du¿¹ strat¹ dla koœcio³a by³o decyzja likwidacji Arcybractwa Matek Chrzeœcijañskich, które za³o¿y³ ks. Tomasz Reginek w 1923 roku. Cz³onkinie obra³y na swoj¹ patronkê
Matkê Bosk¹ Nieustaj¹cej Pomocy, dla której ufundowa³y o³tarz bêd¹cy ozdob¹ koœcio³a œw.
Antoniego (w tylnej kaplicy œwi¹tyni) do II wojny œwiatowej, podczas której zosta³ zniszczony.
Przy pomocy Kongregacji Mariañskiej, bractwo zajmowa³o siê organizacj¹ i dekorowaniem
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pasterstwie. Od chwili, kiedy koœció³ sta³ siê parafi¹ w tygodniu odprawiano dwie
msze œw., z kolei od czasu rozpoczêcia pracy duszpasterskiej przez wikarego ks. Antoniego Brzóskê odprawiano trzy nabo¿eñstwa. W niedzielê i œwiêta odprawiano nabo16
¿eñstwa mszalne i nieszpory . W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej odbywa³y siê wyk³ady religijne dla m³odzie¿y, a dla dzieci katechizacja. Równoczeœnie nadal trwa³ remont po zniszczeniach wojennych. Wnêtrze koœcio³a zosta³o pokryte now¹ malatur¹
17
przez firmê mistrza malarskiego Jana Wilka , który jednoczeœnie poz³oci³ o³tarz p.w.
Matki Boskiej Ró¿añcowej, co uczyni³ w ofierze za szczêœliwy powrót z II wojny
œwiatowej oraz w intencji prywatnej. W paŸdzierniku 1950 roku mia³a miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna, a w listopadzie z okazji 25 - lecia istnienia diecezji kato18
wickiej trwa³a adoracja Najœwiêtszego Sakramentu . W 1951 r. wyj¹tkowo uroczyœcie
sprawowano liturgiê Wielkiego Tygodnia; w maju w œwiêto Bo¿ego Cia³a z parafii po
raz pierwszy wyruszy³a procesja, natomiast w czerwcu, z ks. proboszczem, odby³a siê
19
piesza, mêska pielgrzymka do Piekar . Równie¿ w tym miesi¹cu Kuria zatwierdzi³a
dzia³aj¹c¹ ju¿ od grudnia ubieg³ego roku, Radê Parafialn¹. W dniach od 10 - 12 czerwca 1951 r. odby³a siê wizytacja kanoniczna, przeprowadzona przez ks. bp. Ordyna20
riusza Stanis³awa Adamskiego . W niedzielê, 17 czerwca w parafii zorganizowano
21
pierwszy parafialny odpust ku czci œw. Antoniego Padewskiego . Procesja wraz z fi-

Bo¿ego Grobu oraz Stajenki Betlejemskiej. W roku 1937 jego cz³onkinie ufundowa³y z³oty relikwiarz œw. Bronis³awy, który znajdowa³ siê w tabernaculum o³tarza ich patronki. Kronika
Arcybractwa Matek Chrzeœcijañskich, Archiwum Parafialne (dalej cyt. APar.) Matki Boskiej
Bolesnej w Rybniku.Arcybractwo zosta³o rozwi¹zane na mocy decyzji Episkopatu Polski z 3
listopada 1949 r. (por. A. Dudek, R. Gryz, Komuniœci i Koœció³ w Polsce (1945-1989), Kraków
2003, s. 47).
15 1 wrzeœnia 1950 roku za³o¿ono ksiêgi parafialne, w których pod dat¹ 3 wrzeœnia 1950
roku zapisano pierwsze 2 œluby, nastêpnego dnia pogrzeb a 10 wrzeœnia-5 chrztów. Pierwsze
og³oszenia parafialne nosz¹ datê 2 wrzeœnia. Kronika koœcio³a i parafii..., s. 63.
16 Tam¿e, s. 64.
17 Nale¿y przypomnieæ, i¿ system komunistyczny zamierzaj¹c przej¹æ kontrolê nad ca³oœci¹ zagadnieñ gospodarczych w pañstwie, d¹¿y³ do ograniczenia pozycji i znaczenia rzemios³a. Koœció³ w miarê mo¿liwoœci stara³ siê wspieraæ rzemieœlników, m.in. poprzez zlecanie
im remontów koœcio³ów. Serdecznie dziêkujê synowi, p. Henrykowi Wilkowi i wnukowi, p.
Maciejowi Wilkowi za udostêpnienie dokumentacji fotograficznej oraz przekazanie cennych
wspomnieñ.
18 Tam¿e, s. 65-66.
19 Tradycja pielgrzymowania w koœciele œw. Antoniego siêga okresu miêdzywojennego.
Pierwsza pielgrzymka do Pszowa wysz³a w 1921 roku. AArch.Kat, Koœció³ parafialny œw.
Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo z dnia 1.06.1951. Por.: „G³os œw. Antoniego”,
Jubileuszowy Rok 2000, Rybnik 2000.
20 Bp J. Bieniek udzieli³ sakramentu bierzmowania 404 doros³ym z rybnickich parafii
oraz b³ogos³awieñstwa matkom z ma³ymi dzieæmi, Kronika koœcio³a i parafii..., s. 67.
21 Tradycja corocznego odpustu ku czci œw. Antoniego siêga roku 1924. Od tego momentu datuje siê wielkie czerwcowe œwiêto, które obchodzili mieszkañcy Rybnika nawet w
czasach walki z religi¹. G³êboko zakorzeniony w œwiadomoœci spo³eczeñstwa rybnickiego jest
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gur¹ patrona miasta przesz³a ulicami Rybnika, po czym ta zosta³a wstawiona do niszy
22
o³tarza g³ównego, zaœ w kaplicy w której sta³a od pocz¹tku istnienia koœcio³a znalaz³a miejsce figura Patronki Górników. Odt¹d kaplica z odbudowanym po dzia³aniach
wojennych o³tarzem jest poœwiêcona œw. Barbarze.
Powojenna Polska by³a zupe³nie inna ni¿ ta sprzed kilku lat wczeœniej. Nowe w³adze prowadzi³y walkê z Koœcio³em i religi¹. Represje obejmowa³y m. in. usuwanie religii ze szkó³ oraz przeœladowania osób duchownych i œwieckich. Szczególnie dotkliwe by³o wysiedlenie z terenu diecezji katowickiej, ksiêdza bp. St. Adamskiego oraz
biskupów pomocniczych. Wczeœniej podobn¹ karê zastosowa³y wobec Ordynariusza
w³adze okupacyjne. Pretekstem do tej decyzji w³adz komunistycznych by³a prowadzona przez biskupów walka o mo¿liwoœæ nauczania religii w szko³ach. Kolejne przygotowywane przez bp. Adamskiego listy pasterskie, wzmaga³y jednak jedynie oburzenie w³adz. W zaistnia³ej sytuacji, zdecydowano siê nakazaæ biskupom opuœciæ diecez23
jê . Biskupi, mimo usilnych starañ w³adz, powrócili do diecezji w listopadzie 1956 roku. Znamienne jest, ¿e w sierpniu tego roku na fali robotniczych protestów, w ich ob24
ronie wyst¹pili robotnicy, hutnicy i górnicy Kopalñ Zjednoczonych Stalinogrodu .
Trudne czasy okresu stalinowskiego nie oszczêdzi³y pe³nego zapa³u, ks. Bie¿anowskiego. W zwi¹zku z planami organizowania procesji w Dzieñ Zaduszny w 1950 roku, nie otrzyma³ on zgody na jej przeprowadzenie. Natomiast w 1952 roku za zorganizowanie procesji w dzieñ œw. Marka ukarany zosta³ grzywn¹ w wysokoœci 150 z³o25
tych . W efekcie nie otrzymania zgody na organizacjê miêdzyparafialnej uroczystoœci
Bo¿ego Cia³a w 1952 roku, procesje odby³y siê w poszczególnych parafiach. W latach
nastêpnych, a¿ do roku 1956 w³adze miejskie podtrzymywa³y dawne zakazy, a wiêc
procesje odbywa³y siê na placu koœcielnym. Jedynie procesja Bo¿ego Cia³a tego¿ roku
26
przesz³a tras¹ tradycyjn¹ .

on corocznie wielkim integracyjnym œwiêtem ku czci patrona miasta. Co roku, w niedzielê, po
13 czerwca w koœciele padewskiego patrona odbywa siê odpust, po³¹czony z procesj¹ ulicami
miasta z figur¹ œw. Antoniego, przy modlitwach i œpiewie. Na to patronalne œwiêto przybywaj¹
pielgrzymi z ca³ego miasta i podmiejskich okolic, by wspólnie uczestniczyæ w uroczystej Mszy
œw. odprawianej w piêknej neogotyckiej œwi¹tyni, doznaj¹ g³êbokich prze¿yæ i krzepi¹cych
wzruszeñ. Po nabo¿eñstwie, wierni wraz z figur¹ Patrona Rybnika œw. Antoniego Padewskiego
przechodz¹ w uroczystej procesji ulicami miasta. J.Myszor: Historia diecezji..., s.175. Por.: A.
Klon, Pierwszy odpust w Bazylice, „Gazeta Rybnicka”, s. 3.
22 Kaplica boczna od ulicy Miko³owskiej. Kronika koœcio³a i parafii..., s. 69. Por.: APar.
œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny z lat 1910-1967.
23 Znamienne jest, ¿e w chwili odczytywania dekretu nakazuj¹cego wysiedlenie, ks. bp
Adamski przerwa³ je s³owami: Znam to, ju¿ to s³ysza³em (Represje wobec duchowieñstwa górnoœl¹skiego..., s. 39).
24 A. Grajewski, dz. cyt.; Represje wobec duchowieñstwa górnoœl¹skiego..., s. 28-43.
25 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji Koœcio³a w Polsce w latach 1945-64. Kronika koœcio³a i parafii..., s. 69.

82

Obchody jubileuszu 5 - lecia parafii padewskiego patrona sta³y siê podsumowaniem duszpasterskiej pracy ks. proboszcza, bowiem niebawem zmuszony by³ opuœciæ
27
parafiê. W Rybniku ks. proboszcz pozosta³ bowiem jedynie do roku 1955 , kiedy to
28
zosta³ odwo³any ze swojego stanowiska . Wp³ynê³y na tê decyzjê skargi parafian wysy³ane do Kurii Biskupiej w Stalinogrodzie. Zarzucano ks. Bie¿anowskiemu niew³aœciwe zachowanie, czego nigdy nie udowodniono. Jak mo¿na przypuszczaæ ksi¹dz proboszcz by³ jak na ówczesne czasy niewygodnym duchownym, w zwi¹zku z czym trze29
ba by³o usun¹æ go z parafii . W³adze PRL zarzuca³y ks. Bie¿anowskiemu nieprawomyœlnoœæ. Uwa¿ano, ¿e zak³óca spokój i wykorzystuje stanowisko koœcielne do prowadzenia akcji podburzaj¹cych, stwarzaj¹c atmosferê sprzyjaj¹c¹ dzia³alnoœci anty30
pañstwowej . Spraw¹ zainteresowa³a siê nie tylko Kuria, ale tak¿e Referat do Spraw
Wyznañ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie, który pismem
zwróci³ siê do Kurii Diecezjalnej z ¿¹daniem [...] zapobie¿enia na przysz³oœæ podobnym wykroczeniom, w przeciwnym razie zastosujemy œrodki przewidziane w art. 6 dek31
retu z dnia 9.II.53 w stosunku do ksiêdza [...] . Kuria odwo³uj¹c ks. Bie¿anowskiego
32
skierowa³a na jego miejsce ks. Gasza z Brzêczkowic , jednak ks. proboszcz nie opuœ33
ci³ parafii, nie przyjmuj¹c do wiadomoœci decyzji Kurii . Do koœcio³a przyby³a tak¿e

Kronika koœcio³a i parafii..., s. 71-72.
W roku 1955 wiernych przynale¿nych do parafii by³o 10.150 osób. W porównaniu z
rokiem 1953 ich liczba zmniejszy³a siê o 1006 osób. Z kolei w 1958 r. parafian by³o 10.200
osób. Rocznik diecezjalny, Stalinogród 1953, s. 94; Rocznik diecezjalny 1955, dz. cyt., s.70;
Rocznik diecezjalny 1958, dz. cyt., s. 155.
28 AArch.Kat, Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII- 46/21.XII.1954.
29 W aktach lokalnych Archiwum Archidiecezjalnego z koñca 1956 roku znajduje siê
notatka: Ksiêdza Bie¿anowskiego usun¹³ re¿im stalinowski [...]. Tam¿e, sygn. AL. 2061, brak
paginacji. Potwierdzenie powy¿szej sugestii znaleŸæ mo¿na w szczegó³ach jego biografii. 25
stycznia 1950 r. w³adze pañstwowe ustanowi³y zarz¹dy przymusowe nad diecezjalnymi organizacjami „Caritas”, w tym katowick¹, kierowan¹ przez ks. Bie¿anowskiego. Jak zauwa¿a A.
Grajewski, jego przeniesienie w 1955 r. do Ligoty by³o bezprawne. Podkreœla on równie¿, i¿
posiada³ ks. Bie¿anowski niezaprzeczalny autorytet wœród œl¹skiego duchowieñstwa oraz opisuje jego radykalne nastawienie do „ksiê¿y-patriotów”, których ten, o ile ci nie ust¹pi¹ z zajêtych w czasie nieobecnoœci biskupów w diecezji stanowisk, chcia³ wywieŸæ na taczkach (A.
Grajewski, dz. cyt., s. 100, 172, 216 i 219).
30 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061. Por.: S³ownik biograficzny...,s. 31.
31 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika WZ-19/234/54.
32 Tam¿e, sygn. 2060, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-48/55/22.01.55
(brak paginacji).
33 W dniu 8 lutego 1955 r. orzeczona zosta³a suspensa [...] jeœli w ci¹gu tygodnia ksi¹dz nie
opuœci parafii. W tym samym dniu przeniesiono ks. Bie¿anowskiego w stan spoczynku. W maju
wytoczono mu proces w S¹dzie Biskupim w Stalinogrodzie, gdy¿ nadal nie opuszcza³ rybnickiej
parafii. Do Ligoty, przeniós³ siê dopiero 1 grudnia 1955 roku. S³ownik biograficzny..., s. 31-32.
26
27
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komisja, w sk³ad której weszli ks. Wikariusz Generalny, ks. wicedziekan i ks. pro34
boszcz parafii Matki Bo¿ej Bolesnej celem dokonania tradycji . Z dokumentacji wynika, ¿e ks. Bie¿anowski koœcio³a jednak nie opuœci³, pomimo ¿e jeszcze w lutym 1955
35
roku na jego miejsce wys³ano ks. Paw³a Schmidta . Stan swoistej tymczasowoœci
utrzymywa³ siê, a¿ do pocz¹tku grudnia 1955 r.
36
W dniu 5 grudnia 1955 roku Wikariusz Kapitulny zamianowa³ kuratusem ku37
racji œw. Antoniego w Rybniku, proboszcza z Brzezia ks. Franciszka Klimzê . Do nie38
go to 19 maja 1956 r. przes³a³ pismo, w którym napisa³ [...] W oparciu o dekret erek39
cyjny z 1 lutego 1952 [...] podnosimy niniejsz¹ kuracjê p.w. œw. Antoniego w Rybniku
do godnoœci parafii. Dotychczasowy kuratus parafii nosiæ bêdzie tytu³ administratora
40
wzglêdnie proboszcza parafii [...] .
W kilka dni póŸniej do Ksiêdza Infu³ata wp³ynê³y pisma parafianek, które nie
kryj¹c swego niezadowolenia, informowa³y, ¿e niemieckiego pochodzenia ks. Klimza
maj¹c antypolskie nastawienie, by³ w czasie wojny przychylny re¿imowi hitlerow41
skiemu . Do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogradzie a tak¿e do

34 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Protokó³
nr z 9.II.55 (brak paginacji). Por.: APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.IV.2/1.
35 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Korespondencja z 29.09.1955 oznaczona liczb¹ dziennika LR XVIII-65.
36 Tam¿e, sygn. AL. 2061, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-67/55 (brak
paginacji).
37 Ks. Franciszek Klimza w latach 1955-1956 kuratus [...], 1956-1957 administrator [...].
AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn.AL. 2060, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-101/56. Ks. Klimza urodzi³ siê 1 paŸdziernika 1892 r. w Ma³ej D¹brówce. Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, pobiera³ nauki w zawodzie piekarniczo-cukierniczym, póŸniej uczy³ siê w Zak³adzie Ksiê¿y Salezjanów w Daszewie pod Stryjem. Wybuch I wojny przerwa³ naukê, wówczas pobiera³ prywatnie lekcje we Fryburgu. Nastêpnie s³u¿y³ w wojsku jako
podoficer sanitarny we Wroc³awiu i Bad Landeck, w 1917 roku przebywa³ na froncie w Italii, i
we Francji w 1918 roku. Z wojska zosta³ zwolniony w rok póŸniej. Przyby³ do Krakowa gdzie
ukoñczy³ kurs przygotowawczy do matury, któr¹ zda³ w Bytomiu w 1920 roku. Rozpocz¹³ naukê na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 5 lipca 1925 roku z r¹k bp. Adama Sapiehy. Pracowa³ jako wikary w Chropaczowie, Pszowie, Siemianowicach, Rudzie i Chorzowie oraz jako proboszcz w Warszowicach od
1935 roku. W latach 1939-45 by³ substytutem parafii rybnickiej, po czym obj¹³ parafiê w Brzeziu nad Odr¹. Z polecenia ks. Jana Piskorza zosta³ w 1955 roku kuratusem w parafii œw. Antoniego w Rybniku. Po 3 latach wyjecha³ do RFN, gdzie budowa³ koœció³ p.w. œw. Lamperta.
Zmar³ 23. grudnia 1973 roku w Aachen. Pochowany zosta³ na rybnickim cmentarzu. Kronika
koœcio³a i parafii..., s. 55. Por.: S³ownik biograficzny..., s. 345-348.
38 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-81/56 (brak paginacji).
39 Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika Nr LR XVIII-21/52.
40 Protokó³ z przekazania parafii œw. Antoniego w Rybniku. APar. œw. Antoniego
w Rybniku, sygn. A.IV.0/1.
41 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pisma
oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII68/15.XII.55, LR XVIII-96/56.
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Biura Listów i Za¿aleñ przy Radzie Pañstwa w Warszawie wp³ynê³y kolejne skargi
oraz proœby o przeniesienie ks. Klimzy do innego koœcio³a. 13 grudnia ksi¹dz wys³a³
list do bp. St. Adamskiego, w którym zgodzi³ siê na przeniesienie w stan spoczynku,
stawiaj¹c jednoczeœnie warunki swego ust¹pienia, oczekuj¹c m.in. gwarancji pochowania po œmierci w krypcie koœcio³a œw. Antoniego obok ks. Brudnioka. Dwa dni póŸniej biskup Adamski w piœmie skierowanym do ks. Klimzy wyrazi³ zgodê na czêœæ warunków, nie wspominaj¹c jednak o pochówku.
42
W dniu 22 grudnia 1956 r. Kuria Diecezjalna podjê³a decyzjê o tymczasowym
administrowaniu parafi¹ przez ks. Klimzê do dnia 27 grudnia. Wtedy to ks. Klimza
43
przekaza³ parafiê zebranej komisji .
Tymczasowym administratorem parafii œw. Antoniego zosta³ ks. Sylwester Durczok. Urz¹d ten sprawowa³ formalnie od 22 grudnia 1956 roku do 16 stycznia roku na44
stêpnego , kiedy to Kuria Diecezjalna w Katowicach wyda³a Dekret, na mocy którego
29 stycznia 1957 roku odby³o siê przekazanie agend parafialnych dotychczasowemu
45
administratorowi . Pocz¹tkowy okres po powrocie biskupów z wygnania zwi¹zany
by³ z koniecznoœci¹ uporz¹dkowania spraw diecezji. I tak zweryfikowano równie¿ de46
cyzjê o utworzeniu parafii œw. Antoniego . Ks. bp St. Adamski stwierdza³ potwierdzaj¹c nieusuwalnoœæ parafii: Dekret Wikariusza Kapitulnego z dnia 26.III.1956 roku [...]
podnosz¹cy kuracjê p.w. œw. Antoniego w Rybniku, by³ sprzeczny z postanowieniami
kan. 454 § 3, poniewa¿ by³ wydany bez zgody Kapitu³y Katedralnej. Wobec tego przed³o¿y³em sprawê Przeœwietnej Kapitule Katedralnej, która na zebraniu w dniu 2 kwietnia 1957 roku wyrazi³a zgodê na podniesienie kuracji do godnoœci parafii. Orzekam
47
wiêc niniejsz¹ kuracjê p.w. œw. Antoniego w Rybniku jako parafiê nieusuwaln¹ […] .
W konsekwencji powy¿szego stwierdzenia 28 maja 1957 roku bp Stanis³aw Adamski

Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-101/56.
Tam¿e.
Kronika koœcio³a i parafii..., s. 90.
Ks. Sylwester Durczok urodzi³ siê w Skrzyszowie 31 grudnia 1912 r. Ukoñczy³ gimnazjum w Pszczynie, gdzie zda³ równie¿ maturê, po której podj¹³ studia teologiczne na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. 28 czerwca 1936 roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k
bp. Adamskiego. Pracowa³ jako wikary w Reptach, Nowym Bytomiu, Brzezince i Piekarach.
W latach 1945-1948 by³ katechet¹ w liceum w Chorzowie, w okresie 1949-1952, referentem
Kurii Diecezjalnej, z której odszed³ by zarz¹dzaæ kolejno parafiami w Krasowach, Go³kowicach, Bronowie, Paw³owicach. Od 20 sierpnia 1957 r. pe³ni³ funkcjê dziekana dekanatu rybnickiego i by³ cz³onkiem Diecezji Rady Administracyjnej. Kronika koœcio³a i parafii..., s. 93-94;
A.Par. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.IV.2/1.
46 AArch.Kat, Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-124/57.
47 APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.IV.O/1. Por.: AArch.Kat., Koœció³ parafialny
œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII81/56.
42
43
44
45

85

mianowa³ ks. Sylwestra Durczoka administratorem parafii Rybnik z tytu³em probo48
szcza . Ten zaœ z wielk¹ energi¹ przyst¹pi³ do pracy duszpasterskiej.
W 1957 roku odwil¿ polityczna przyczyni³a siê do akceptacji ruchu pielgrzymko49
wego , chocia¿ represje ze strony w³adz komunistycznych mia³y miejsce nadal. Po raz
50
pierwszy ksi¹dz proboszcz S. Durczok og³osi³ z ambony o planowaniu pielgrzymki
51
czêstochowskiej 8 lutego 1957 roku . Od tego momentu datuje siê opieka duszpaster52
ska podczas pielgrzymek .
Wielkie straty poniós³ koœció³ w czasie pamiêtnego po¿aru 14 paŸdziernika 1959
roku. O godz. 22.00 z nieznanych powodów w koœciele wybuch³ po¿ar. Sp³onê³a pó³nocna wie¿a, ok. 2/3 drewnianej konstrukcji dachowej wraz z sygnaturk¹, elementy
drewniane jednej z wie¿, uleg³a tak¿e uszkodzeniu znaczna czêœæ tynków sklepienia,
53
pokrycie dachowe, czêœciowo dzwony oraz organy . Gêsty dym i wysoka temperatura
spowodowa³a zniszczenie wielkich ¿yrandoli oraz zabrudzenie œcian. Niemal natychmiast rybniccy budowniczowie opracowali dokumentacjê techniczn¹ odbudowy œwi¹tyni, do której niezw³ocznie przyst¹pili parafianie i mieszkañcy Rybnika. Remont zaj¹³ jednak wiele lat. W 1960 roku uda³o siê przeprowadziæ rekonstrukcjê konstrukcji
wie¿owej. Na prze³omie roku po³o¿ono now¹ posadzkê. Jak wynika z danych zawartych w korespondencji parafialnej dopiero 18 listopada 1962 roku zosta³y poœwiêcone
niewykoñczone organy. Fragmenty dawnej polichromii zosta³y uratowane, a te które
54
ucierpia³y podczas po¿aru zosta³y odtworzone przez Firmê Malarsk¹ RDEST .

48 Ks. Durczok proboszczem koœcio³a œw. Antoniego by³ do roku 1975. Kronika koœcio³a
i parafii..., s. 91.
49 Tam¿e. Por.: Szo³tysek M., Jeszcze o rybnickiej pielgrzymce, „Gazeta Rybnicka”,
nr 32, (14.08), R. 1992; ten¿e, Pó³ wieku pielgrzymowania, „Gazeta Rybnicka”, nr 30, R. 1995;
ten¿e, Pielgrzymka do Czêstochowy, „Gazeta Rybnicka”, nr 289, (2.08), R. 1996.
50 Najpopularniejszym miejscem p¹tniczym dla mieszkañców Rybnika sta³a siê w XX
wieku Czêstochowa. Liczne wyjazdy na Jasn¹ Górê organizowano w czasach plebiscytu i powstañ œl¹skich oraz w latach miêdzywojennych. Historia czêstochowskich pieszych pielgrzymek
rozpoczê³a siê po II wojnie œwiatowej w roku 1946. Wówczas to wyruszy³a do Czêstochowy
grupa piêciu mê¿czyzn, którzy chcieli wype³niæ œlub z³o¿ony w czasie II wojny œwiatowej.
W tydzieñ póŸniej t¹ sam¹ drog¹ posz³a na Jasn¹ Górê grupa kobiet rybnickich. W ten sposób
trasa Rybnickiej Pielgrzymki Pieszej zosta³a ustalona i chocia¿ by³a organizowana
samodzielnie przez mieszkañców Rybnika, z roku na rok powiêksza³y siê rzesze p¹tników.
Wówczas rybniczanie pielgrzymowali tak¿e do Pszowa, na Górê œw. Anny, do Kalwarii
Zebrzydowskiej i innych miejsc p¹tniczych. Z. Klim, Historia rybnickiej pielgrzymki, Rybnik
2000, s. 5.
51 M. Szo³tysek, ¯eby orkiestra sz³a zawsze!, „Gazeta Rybnicka”, nr 32, (11.08), R. 1995.
52 W roku 2006 po raz szeœædziesi¹ty pierwszy, jak zwykle od lat, ruszy w sierpniu po
wczesnej mszy œw. spod Bazyliki Mniejszej w Rybniku, Rybnicka Pielgrzymka Piesza na Jasn¹
Górê. Przyp. A.G..
53 APar. œw. Antoniego w Rybniku.
54 Wywiad z p. Lidi¹ Rozkoszek-Keller i z p. Henrykiem Wilkiem.
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Zakoñczenie prac remontowych przy spalonej wie¿y oraz przy rozecie nad organami zbieg³o siê z obchodzonym w listopadzie 1965 roku 50. jubileuszem konsekracji
55
koœcio³a . W nastêpnych latach kontynuowano jednak prace: zreperowano dach, wyremontowano pêkaj¹ce mury zewnêtrzne, okienne gzymsy i skarpy oraz zosta³a odnowiona przestrzeñ miêdzy sklepieniami a dachem. Za³o¿ono tak¿e centralne ogrzewanie w salkach, zakrystii, konfesjona³ach i na chórze, jak równie¿ odnowiono piwnicê
56
koœcio³a .
Pomimo odwil¿y politycznej, czasy dla Koœcio³a katolickiego w Polsce nie by³y
³atwe. Znany z wielkiej odwagi ks. Durczok wykorzystuj¹c koœcieln¹ ambonê g³osi³
prawdê czasów komunizmu. W zwi¹zku z tym, wielokrotnie by³ wzywany i przes³uchiwany przez s³u¿by bezpieczeñstwa. Znaj¹c doskonale prawo potrafi³ siê ka¿dora57
zowo wybroniæ . Niemniej represje nie omija³y ks. proboszcza. Na pocz¹tku lat 60.
wzywany by³ do Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku czterokrotnie otrzymuj¹c ostrze¿enia odnoœnie kazañ i og³oszeñ w sprawie nauki religii w szko³ach w latach 19591960. Proboszcza przes³uchiwa³ prokurator wojewódzki w obecnoœci kierownika
Urzêdu do Spraw Wyznañ stosuj¹c groŸby i przedstawiaj¹c propozycje wspó³pracy. Za
zmianê trasy procesji œlubowanej w 1962 roku ks. Durczok zosta³ ukarany grzywn¹ w
58
wysokoœci 4.500 z³otych . W obronie ksiêdza proboszcza przed Kolegium Orzekaj¹cym w sprawie zmiany trasy œlubowanej procesji odpustu stan¹³ mieszkaniec Rybni59
ka, którego zwolniono z pracy . Zakazom nie by³o koñca. Pomimo zakazu zorganizowania pielgrzymek do Pszowa i Jastrzêbia, ks. S. Durczok poprowadzi³ p¹tników bez
zgody, za co konsekwencji karnych nie poniós³. W latach 1962 i 1963 zmieniano trasy
pielgrzymek na trudniejsze, uzasadniaj¹c to wzmo¿onym ruchem w dniu targowym.
Przez kilka lat powracaj¹ce pielgrzymki z Pszowa musia³y omijaæ Rynek, a nawet za60
kazywano powrotu do parafii œw. Antoniego , kieruj¹c pielgrzymów do ma³ego koœcio³a Matki Bo¿ej Bolesnej. Ks. Skrzypiec, zastêpca wikarego koœcio³a poprowadzi³
pielgrzymkê pszowsk¹ tras¹ tradycyjn¹, za co dwukrotnie odpowiada³ przed Kole61
gium w Rybniku . Na prze³omie 1962 - 1963 ks. Durczok zap³aci³ 1000 z³ grzywny za
62
brak rejestracji punktów katechetycznych , z których dwa znajduj¹ce siê w prywat-

55 Przez 5 lat koœció³ nie móg³ otrzymaæ blachy miedzianej na pokrycie dachu. Wszelkie
próby pisemne i ustne interwencje by³y bezskuteczne. AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw.
Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji Koœcio³a w
Polsce w latach 1945-1964, Za³¹cznik ad.I: Parafia œw. Antoniego w Rybniku, L.Dz.D-17/64.
56 Kronika koœcio³a i parafii..., s. 109-110.
57 A.Par. œw. Antoniego w Rybniku.
58 Tam¿e.
59 AArch.Kat.,Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji..., dz. cyt.
60 Tam¿e.
61 Tam¿e. Za³¹cznik nr II.
62 Tam¿e, s. 2.

87

nych domach w Wielopolu i Piaskach zamkniêto w 1960 r., poniewa¿ w³aœciciele, boj¹c siê represji, nie zg³osili ich w wydziale lokalowym.
Pomimo represji, ¿ycie religijne w parafii œw. Antoniego rozwija³o siê nadal. Codziennie odbywa³y siê trzy msze œw., w niedzielê i œwiêta odprawianych by³o szeœæ nabo¿eñstw. W pierwszy czwartek miesi¹ca odprawiano msze œw. za kap³anów i kleryków. W pierwsze pi¹tki za rodziny i ma³¿eñstwa, sobotê poœwiêcono Niepokalanemu
Sercu Najœwiêtszej Marii Panny. W ka¿dym miesi¹cu odprawiano tak¿e mszê za Oj63
czyznê. W trzydzieœci dni po œmierci odprawiano mszê œw. za zmar³ych .
Wielkie uroczystoœci w koœciele rozpoczê³y siê 20 lutego 1966 r. w zwi¹zku z obchodami 1000 - lecia Chrztu Polski. W uroczystoœciach bra³ udzia³ biskup Herbert
64
Bednorz, którego powita³ ks. dziekan Sylwester Durczok . Przedpo³udniowy program
uroczystoœci obejmowa³ m.in. mszê œw. z procesj¹. Po po³udniu odby³y siê Zaduszki
1000 - lecia. W okresie od 27 marca do 3 kwietnia w parafii odby³y siê z tej okazji stosowne rekolekcje. Trwaj¹ce przez ca³y rok uroczystoœci milenijne zakoñczono uro65
czyst¹ msz¹ œw. 31 grudnia o godz. 23.00 .
Rybnicki koœció³ spe³nia³ wiele funkcji, nie tylko religijnych, ale równie¿ spo³eczno - kulturowych. Jednym z pierwszych wa¿nych wydarzeñ kulturalnych w koœciele œw. Antoniego by³o zorganizowanie w 1966 roku Koncertu Piosenki Religijnej.
Zaprezentowane zosta³y wówczas utwory wykonane wczeœniej na Ogólnopolskim Fe66
stiwalu Piosenki Religijnej zwanym „Sacrosong” . Od tego momentu rozpoczê³a siê
regularna dzia³alnoœæ kulturalna. Zaczêto organizowaæ wystêpy chórów, koncerty organowe z orkiestr¹, wystawy.
4 wrzeœnia 1966 roku rozpoczê³y siê uroczystoœci peregrynacyjne w diecezji katowickiej. Obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej nie zosta³ jednak dowieziony do Ka67
towic, z uwagi na brak zezwolenia ze strony w³adz . 30 kwietnia 1967 roku rozpoczêto w rybnickiej parafii Misje Œwiête przed uroczystoœciami Nawiedzenia Matki Bo¿ej.
Peregrynacjê w parafii rozpoczêto 6 maja 1967 roku o godz. 19.00. Po procesji wokó³
koœcio³a, uroczystoœci wewn¹trz œwi¹tyni odby³y siê wed³ug zaplanowanego programu: odœpiewano pieœñ „Z dawna Polski Tyœ Królow¹“, nastêpnie zabra³ g³os ks. proboszcz koœcio³a p.w. Królowej Aposto³ów, odœpiewano hymn „Gaude, Mater Polonia”, odczytano telegram ks. Prymasa, ks. Dziekan powita³ wiernych, po czym oddano
ho³d stanów, po którym przemówi³ ks. biskup. Po tym wstêpie odprawiono mszê œw.
koncelebrowan¹ przez ksiê¿y pochodz¹cych z parafii œw. Antoniego oraz adoracjê
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APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 1977-

1988.
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Kronika koœcio³a i parafii, s. 99-100.
Tam¿e, s.101-102.
Tam¿e, s. 98.
Kronika koœcio³a i parafii, s. 102.
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dzielnic parafii. O pó³nocy odby³y siê adoracje stanowe oraz pasterka Maryjna. W niedzielê odprawiono mszê œw. Peregrynacjê zakoñczy³y po po³udniu nieszpory oraz nabo¿eñstwo po¿egnalne o 17.30 a tak¿e wieczorna msza œw., której rocznicê obcho68
dzono uroczyœcie w parafii œw. Antoniego w roku nastêpnym .
Na pocz¹tku lat 60. Oœrodek Politechniki Œl¹skiej w Rybniku wprowadzi³ studia
wieczorowe, które od 1968 r. zosta³y poszerzone równie¿ o studia w trybie dziennym.
Z kolei w 1966 roku otwar³a swoje podwoje filia Akademii Ekonomicznej. Pojawienie
siê grona studentów, przyczyni³o siê do powo³ania od pocz¹tku roku akademickiego
69
1969/1970 Duszpasterstwa Akademickiego . Spotkania odbywa³y siê pocz¹wszy od
listopada w ka¿d¹ œrodê o godz. 19.00 na starym probostwie. Ka¿de spotkanie rozpoczyna³a msza œw., po której nastêpowa³ wyk³ad po³¹czony z dyskusj¹. Pierwsze spotkanie w dniu 5 listopada 1969 roku rozpocz¹³ wyk³ad ks. B. WoŸnicy zatytu³owany
70
Kryzys czy dynamizm w Koœciele . Na kolejne spotkanie 30 listopada przyby³ do m³o71
dzie¿y diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Henryk Markwica . Wspólnota akademików diecezji katowickiej liczy³a wówczas 23 oœrodki duszpasterskie, które stanowi³y jeden z podstawowych czynników gwarantuj¹cych normalny przebieg diecezjalnego ¿ycia religijnego. M³odzie¿ akademicka wykazywa³a du¿e zainteresowanie
sprawami religijnymi w ka¿dej dot¹d praktykowanej formie duszpasterskiej m.in.
uczestniczy³a w spotkaniach dyskusyjnych, wyk³adach, nocnych adoracjach, mszach
œw., rekolekcjach zamkniêtych. Wysi³ki duszpasterzy akademickich zmierza³y do w³aœciwej formacji przysz³ej inteligencji w duchu Ewangelii.
Równoczeœnie nastêpowa³y kolejne zmiany we wnêtrzu koœcio³a. Pod koniec ro72
ku 1969 znajduj¹ca siê w bocznej kaplicy z ty³u koœcio³a Pieta zosta³a przekazana do
koœcio³a pod wezwaniem Matki Bo¿ej Bolesnej. Na jej miejscu pojawi³ siê obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, zaœ w apsydzie, w bocznej kaplicy powsta³a nowa kaplica
p.w. Matki Boskiej Fatimskiej.

Tam¿e, s. 102-103
Grupy parafialne w ¿yciu koœcio³a odgrywaj¹ istotn¹ rolê. S¹ uwarunkowaniem owocnoœci dzia³ania Koœcio³a i stoj¹ w s³u¿bie jego jednoœci. Przy parafii rybnickiej wspólnoty
istniej¹ od dziesi¹tków lat, wiele ju¿ nie istnieje, powsta³y tak¿e nowe. Jeszcze pod koniec lat
40. dzia³a³a w parafii w dalszym ci¹gu Sodalicja (powsta³a w 1934, po wojnie opiekunem by³
ks. Garus, póŸniej ks. Brzóska) i Liga Matek (Kronika koœcio³a i parafii..., s.102). Szczególny
nacisk na dzia³alnoœæ wspólnot w koœciele po³o¿y³ Sobór Watykañski II. W dokumentach soborowych zwraca siê uwagê na ich rolê jako o¿ywiaj¹cych ¿ycie w parafii. Na podstawie przebadanych materia³ów Ÿród³owych nie uda³o siê ustaliæ dalszych losów tych wspólnot. Wydaje siê
jednak, ¿e zaprzesta³y one swojej dzia³alnoœci w okresie stalinowskim. Powo³anie Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku regulowa³ Dekret Biskupa Ordynariusza z dnia 25.10.1969
roku, l.dz. 29/69 (APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika z lat 1960-1970).
70 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika z lat 1960-1970.
71 Tam¿e, Sprawozdanie z lat 60. XX w. Ks. Henryk Markwica (ur. 1942, zm. 1999) w
okresie od 1.07.1969 -31.07.1972 by³ wikarym w koœciele œw. Antoniego. Za:www.diecezjalne.katowice.opoka.org.pl
72 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika z lat 1960-1970.
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W tym czasie do parafii nale¿a³y poza obszarem œródmiejskim, dzielnice Rybni73
ka: Ligota, Paruszowiec, Piaski, Wielopole i Zastaw .
W niedzielê 16 stycznia 1972 roku uroczyst¹ mszê œw. celebrowa³ ks. bp Ordynariusz Herbert Bednorz. W tym dniu przypada³a XV rocznica proboszczowania w parafii œw. Antoniego, ks. dziekana Sylwestra Durczoka. W trakcie kazania ks. biskup
74
og³osi³ wiernym, ¿e papie¿ Pawe³ VI podniós³ ksiêdza dziekana do godnoœci pra³ata .
Trzy lata póŸniej, w œwiêto padewskiego patrona, ks. pra³at Sylwester Durczok zmar³
po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie.
75
Dekretem z 1975 roku , za zgod¹ Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, Wy76
dzia³u do Spraw Wyznañ , decyzj¹ w sprawie mianowania, na stanowisko proboszcza
77
parafii œw. Antoniego powo³ano ks. Alojzego Klona .
W okresie jego proboszczowania w rybnickiej œwi¹tyni rozwija³o siê ¿ycie religijne. Powstawa³y bractwa, wspólnoty, ruchy, sodalicje, towarzystwa i stowarzyszenia.
Odegra³y one wa¿n¹ rolê patriotyczn¹ oraz spo³eczn¹. Poprzez systematyczne spotkania formacyjne wnios³y w ¿ycie Koœcio³a œw. Antoniego odnowê duchow¹, ukszta³towa³y ¿ycie religijno - spo³eczne, przyczyni³y siê do animowania apostolatu œwi¹tyni,
nadaj¹c jej nowy dynamizm ewangelizacyjny oraz spowodowa³y odrodzenie siê ¿ycia

Rocznik Diecezji Katowickiej, Katowice 1970, s. 180.
Tam¿e, s.110.
AArch. Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII365/75. Por.: APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn.
A.IV.2/1.
76 Na podstawie art. 5 ust.1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzeniu stanowisk koœcielnych (Dz. U. Nr 1 poz. 6 z 1957) po rozpatrzeniu pisma Kurii
Diecezjalnej w Katowicach z 9.VIII.75 Nr LR XVIII-355/75 nie zg³aszam zastrze¿eñ przeciw
mianowaniu ks. A. Klona na stanowisko proboszcza.[...] (AArch. Kat., Koœció³ parafialny œw.
Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2060, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika Nr WW-VI501/44/75.
77 Ks. Alojzy Klon urodzi³ siê 29 listopada 1929 roku w Pszowie, gdzie w latach 1936 1944 uczêszcza³ do szko³y podstawowej, nastêpnie kontynuowa³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Powstañców Œl¹skich w Rybniku, w którym zda³ maturê w 1949 roku. Jako alumn
Wy¿szego Œl¹skiego Seminarium Duchownego podj¹³ studia teologiczne na Uniwersytecie Jagielloñskim. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 29 czerwca 1954 roku. Pracowa³ w Pszowie jako
wikary w 1954 roku, w latach 1954-1957 w Katowicach-Za³ê¿u, w latach 1957-1962 w Tarnowskich Górach. By³ ojcem duchownym w Wy¿szym Œl¹skim Seminarium Duchownym w Krakowie i kapelanem szpitalnym. W roku 1962/63 studiowa³ teologiê ¿ycia wewnêtrznego w Prymasowskim Studium Teologicznym w Warszawie. By³ diecezjalnym rekolekcjonist¹ w domu
rekolekcyjnym w Kokoszycach (1963-1969), oraz proboszczem w Rydu³towach w latach
1969-1975. W okresie proboszczowania w koœciele œw. Antoniego by³ przez dwie kadencje
dziekanem dekanatu rybnickiego (1984-1990) Ks. Alojzy Klon jest od 1982 roku cz³onkiem
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, kanonikiem honorowym Kapitu³y Katedralnej w Katowicach i od 1993 roku pra³atem. Od sierpnia 1998 roku mieszka w parafii œw. Jadwigi w Rybniku,
przebywaj¹c na emeryturze (APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.IV.2/1).
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wspólnotowego, w którym uczestniczyli wierni z ca³ego miasta . Warto wspomnieæ
o tych, do których powstania przyczyni³ siê ówczesny proboszcz, ks. Alojzy Klon. S¹
79
80
81
to: Katecheza dla M³odzie¿y , Ruch Dzieci Maryi , Ruch Œwiat³o - ¯ycie (Oaza) ,
82
Apostolat Maryjny , Legion Maryi, Zespó³ Charytatywny, Ruch Oazy Rodzin, Ruch
83
Odnowy w Duchu Œwiêtym, Parafialna Rada Duszpasterska , Honorowa Stra¿

Wywiad z ks. pra³atem Alojzym Klonem.
Katecheza dla M³odzie¿y: wspólnota istnia³a w latach 19761977, opiekunem by³ ks.
Oskar Kuœka, spotkania odbywa³y siê raz w tygodniu, podczas których prowadzono rozmowy o
tematyce katechetycznej. W latach 1977-1978 katechezê prowadzi³ ks. Zbigniew Powada,
spotkania odbywa³y siê w formie „Krêgu Biblijnego”, podczas którego czytano fragmenty Pisma Œwiêtego oraz go interpretowano. Wywiad z p. Lidi¹ Rozkoszek-Keller
80 Wspólnota istnieje przy parafii œw. Antoniego od 1986 roku. Zgodnie z za³o¿eniami
gromadzi w swoich szeregach dziewczynki w wieku 10-15 lat, których obecnie jest oko³o
piêædziesi¹t. Ich chêci¹ jest naœladowanie Matki Bo¿ej, która jest ich Patronk¹. Œwiêtem patronalnym wspólnoty jest uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, które
przypada 8 grudnia. Dzieci Maryi uczestnicz¹ aktywnie w ¿yciu wspólnoty parafialnej, szczególnie w paŸdzierniku bior¹ udzia³ w nabo¿eñstwach ró¿añcowych i w maju w nabo¿eñstwach
majowych, a tak¿e w mszach szkolnych i dzieciêcych. Podczas adwentu zajmuj¹ siê rozprowadzaniem œwiec „Caritasu”. Raz w tygodniu, w sobotê gromadz¹ siê na spotkaniach w salkach katechetycznych, spêdzaj¹c wspólnie czas na modlitwie, œpiewach i zabawach, oraz omawianiu interesuj¹cych je zagadnieñ czêsto zwi¹zanych z problemami szkolnymi i domowymi.
za www.rybnikantoni.prv.pl
81 Ruch Œwiat³o-¯ycie zosta³ za³o¿ony przez rybniczanina ks. Franciszka Blachnickiego
(1921-1987). Cel i program ruchu wyra¿one zosta³y w greckich s³owach „œwiat³o” i „¿ycie”
wpisanych w znak krzy¿a, tworz¹cych formu³ê oznaczaj¹c¹ jednoœæ œwiat³a danego od Boga
i ¿ycia, czyli postêpowania. Celem Ruchu jest formowanie dojrza³ych chrzeœcijan i budowanie
wspólnoty (communio) Koœcio³a poprzez ewangelizacjê i formacjê, odnowê liturgii, budowanie braterskich wspólnot oraz tworzenie dzie³ maj¹cych na celu przemianê œwiata w duchu
Ewangelii. Osobisty zwi¹zek z Jezusem nawi¹zuje siê i pog³êbia przez sta³y kontakt ze s³owem
Bo¿ym, które staje siê s³owem ¿ycia dziêki codziennej modlitwie indywidualnej i wspólnej.
ród³em i szczytem ¿ycia chrzeœcijañskiego jest liturgia eucharystyczna. Uczestnicy Ruchu
daj¹ œwiadectwo Jezusowi Chrystusowi s³owem i ¿yciem. Szczególn¹ form¹ œwiadectwa jest
Nowa Kultura, polegaj¹ca na uwalnianiu cz³owieka od wszystkiego, co poni¿a jego godnoœæ,
oraz na rozwijaniu wartoœci osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Nowa Kultura realizuje siê tak¿e przez podjêcie Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka. Wspólnota w parafii liczy oko³o 30 osób: uczniów gimnazjum, szkó³ ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób pracuj¹cych. Gromadzi siê w ka¿dy pi¹tek roku szkolnego na spotkaniach formacyjnych poprzedzonych msz¹ œw. wspólnie z parafi¹ oraz w niedzielê na porannej Liturgii Godzin. W wakacje
uczestnicy wyje¿d¿aj¹ na zamkniête, 17-dniowe rekolekcje (www.oazarybnik.host.sk; Oaza
Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Podrêcznik, [b.m.w.] 1995; wywiad z p.
Dawidem Kellerem).
82 Apostolat Maryjny dzia³a od 1988 roku. Od tego momentu odbywaj¹ siê regularne
spotkania wspólnoty. Grupa zrzesza grono osób w œrednim i starszym wieku, przewa¿nie kobiety, które zajmuj¹ siê szerzeniem dobra w najbli¿szym otoczeniu. Jest to ruch religijny, maj¹cy charakter publiczny, skupiaj¹cy osoby, które chc¹ przez apostolstwo oddaæ czeœæ Niepokalanej. Za: www.rybnikantoni.prv.pl
83 Protokó³y wizytacyjne z 1982 roku informuj¹, ¿e Rada dzia³a³a w tym czasie ju¿ od
78
79

91

Koœcielna, Grupa „Troska o ¯ycie”, Neokatechumenat, Franciszkañska Rodzina
84
Œwieckich , Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Parafialny Ruch TrzeŸwoœci, Zwi¹zek
Towarzystwa Dobroczynnoœci „Caritas”, Akcja Katolicka, ¯ywy Ró¿aniec, Klub
85
Inteligencji Katolickiej, Grupy Liturgiczne Ministrantów i Lektorów , Stra¿
Honorowa NMP, Stowarzyszenie Dzieci¹tka Jezus, Liga Katolicka, Stowarzyszenie
Katolickich Abstynentów, Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Mêskiej, Kr¹g
86
Biblijny, Apostolstwo TrzeŸwoœci .
W dniu 1 paŸdziernika 1975 roku rybnickie Duszpasterstwo Akademickie rozpoczê³o kolejny rok dzia³alnoœci zapraszaj¹c studiuj¹c¹ na wy¿szych uczelniach m³o-

wielu lat i liczy³a wówczas 25 osób. Zebrania urz¹dzano kilka razy w roku, za wyj¹tkiem okresu stanu wojennego. Dziêki niej we wrzeœniu 1981 roku powsta³a ksiêgarnia œw. Jacka w Rybniku. Kolejne informacje wskazuj¹ na dzia³alnoœæ Rady w latach 1988-1998. W jej sk³ad
wchodzili wówczas: ks. proboszcz Alojzy Klon, wikarzy oraz osoby œwieckie. Spotkania odbywa³y siê raz w miesi¹cu. APar. Œw. Antoniego w Rybniku.
84 Okres formacji Wspólnoty Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich przy parafii œw.
Antoniego rozpocz¹³ siê 14 lutego 1988 r. Na pocz¹tku dzia³alnoœci wspólnota liczy³a 9 zapisanych cz³onków (w tym 8 kobiet). Spotkania odbywa³y siê regularnie w ci¹gu roku podczas
Dni Wspólnoty na wspólnych mszach œw. oraz w wyznaczonych dniach uroczystoœci: Najœwiêtszej Marii Panny, Matki Anielskiej, Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a, Œw. Franciszka, Adoracji Bo¿ej Dzieciny. W ka¿d¹ œrodê odmawiano ró¿aniec w intencji Ojca œw. Jana
Paw³a II, o pokój w narodzie i w intencjach poleconych przez ks. proboszcza Klona, o powo³ania zakonne i kap³añskie, w intencji trzeŸwoœci narodu, za koœció³ z okazji V roku II Wielkiej
Nowenny. Obecnie, dzia³aj¹ca przy Koœciele œw. Antoniego Franciszkañska Rodzina Œwieckich spotyka siê w ka¿dy poniedzia³ek miesi¹ca po wieczornej mszy œw. w salkach katechetycznych. Poza tym, w œrodê na modlitwie ró¿añcowej przed msz¹ œw. wieczorn¹ w kaplicy
Matki Boskiej Fatimskiej oraz w ka¿dy pi¹tek na Koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15
w koœciele, cz³onkowie Wspólnoty modl¹ siê o nawrócenie grzeszników, o pokój na œwiecie
i za zmar³ych. Bior¹ równie¿ czynny udzia³ w nabo¿eñstwach. APar. œw. Antoniego w Rybniku,
Por.: www.rybnikantoni.katowice.opoka.org.pl
85 Udokumentowane pocz¹tki wspólnoty datuj¹ siê na rok 1987, kiedy to do parafii przyby³ ks. Piotr Wojszczyk i obj¹³ Duszpasterstwo Ministrantów. We wczeœniejszych latach Duszpasterstwo tak¿e istnia³o i obejmowa³o ok. 30-40 ministrantów. W archiwum parafialnym nie
zachowa³o siê na ten temat wiele wzmianek, jedynie raporty z Dni Wspólnoty z lat 1968-1969
wskazuj¹ na obecnoœæ 6-22 przedstawicieli wspólnoty. Œwiadczy to o d³ugich tradycjach S³u¿by Liturgicznej w koœciele œw. Antoniego. W latach 1987-1990 opiekunem by³ ks. Piotr
Wojszczyk, w latach 1990-1991 ks. Grzegorz Uszok, w 1991-1994, ks. Grzegorz Seweryn, w
1994-1997, ks. Henryk Kieras, po nich opiekê przeja³ ks. Piotr Szweda, nastêpnie ks. Marceli
Rabstein. Obecnie opiekunem jest ks. Andrzej Podoluk. W czasie istnienia wspólnoty, ministranci brali aktywny udzia³ w ¿yciu parafii. Poza pos³ug¹ w czasie liturgii, podejmowane by³y
równie¿ kilkakrotnie próby prowadzenia spotkañ formacyjnych we wspólnocie ministrantów.
Jednak jedynym ich efektem jest wykszta³cenie grupy animatorów oraz uczestnictwo w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w sk³ad tej grupy nale¿¹ ministranci uczêszczaj¹cy do wszystkich typów szkó³, jak równie¿ studiuj¹cy i pracuj¹cy. Ministranci podzieleni s¹ na grupy, które pe³ni¹ s³u¿bê na wyznaczonych Mszach œw. Spotkania grupy odbywaj¹ siê w soboty po mszy
œw. o godz. 8. APar. œw. Antoniego w Rybniku, wywiad z p. Dawidem Kellerem.
86 Apostolstwo TrzeŸwoœci Spo³ecznego Komitetu Przeciwalkoholowego Ruchu TrzeŸwoœci im œw. M. Kolbe przy parafii œw. Antoniego Padewskiego w Rybniku. Od marca 1977 roku za³o¿ono Ksiêgê TrzeŸwoœci, do której wpisywali siê wszyscy którzy chcieli zerwaæ z na³ogiem i tacy którzy zobowi¹zali siê do ¿ycia w trzeŸwoœci. APar. œw. Antoniego w Rybniku,
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dzie¿ parafii œw. Antoniego na spotkanie inauguracyjne w sobotê 11 paŸdziernika
o godz. 19.00 na probostwie przy koœciele œw. Antoniego. Duszpasterstwo w ramach
pracy rocznej prowadzi³o Kr¹g Biblijny w czwartki o godz. 19.00, mszê œw. i wyk³ad
w soboty o godz. 19.00 i w ka¿d¹ niedzielê w koœció³ku akademickim na starym cme87
88
ntarzu na msze œw. Duszpasterzem akademickim by³ wówczas ks. Oskar Thomas .
W drugiej po³owie lat 70. w ramach dzia³alnoœci Duszpasterstwa odby³y siê Dni Skupienia dla M³odzie¿y. Od 19 wrzeœnia 1978 roku ks. Oskara Thomasa zast¹pi³ ks. Ta89
deusz Pietrzyk .
90
W styczniu 1977 roku podczas koncertu kolêd, zainaugurowa³y dzia³alnoœæ chó91
ry. Trwa ona do dnia dzisiejszego . W dniu œw. Krzysztofa, na placu koœcielnym zbierali siê zmotoryzowani parafianie, po to by poœwiêciæ swoje pojazdy. W roku nastêpnym rozpoczê³y siê spotkania ksiê¿y z m³odzie¿¹ akademick¹ i pomaturaln¹, na których przygotowywano m³odzie¿ do ¿ycia w rodzinie. Organizowano wyk³ady o tema92
tyce pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej . Z okazji 160. rocznicy urodzin
Stanis³awa Moniuszki przypadaj¹cej w 1979 roku zorganizowano w parafii œw. Antoniego koncert festiwalowy, w którym udzia³ wziêli soliœci, chór „Seraf” i „Cecylia”
93
oraz kwartet smyczkowy . Wieczorne wyœwietlanie przeŸroczy o tematyce religijnej,
to kolejny dowód ¿ycia kulturalnego, zapocz¹tkowany w roku 1980. Do tego cyklu
spotkañ zosta³a udostêpniona salka na probostwie. W œwi¹tyni organizowano wieczory poezji w wykonaniu Teatru Œl¹skiego w Katowicach. By³a to inicjatywa zak³adów
pracy zrzeszonych w delegaturze NSZZ „Solidarnoœæ” Zarz¹du Regionalnego w Ryb94
niku . Jeszcze w stanie wojennym zorganizowano koncert piosenki religijnej w wykonaniu zespo³u studenckiego „Cantate Deo” z Gliwic. Œwiêcono sztandary, a tak¿e istniej¹ce na terenie parafii organizacje œwieckie. Organizacja „nocnych czuwañ” dla
m³odzie¿y przyczyni³a siê do faktu zaistnienia parafii jako miejsca ¿ywych kontaktów
towarzyskich, równoczeœnie stanowi¹c duchowe przygotowanie m³odych osób do wa95
¿nych uroczystoœci religijnych . Na pocz¹tku lat 80. XX wieku w parafii zaczêto orga-

Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 1977-1988.
87 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika VHIV-977/75 z dnia 27.IX.75. Tam¿e.
88 Od dnia 26 sierpnia 1977 r. ks. Thomas mianowany zosta³ Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim w Katowicach, Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika VHIV-993/77.
89 Tam¿e, Korespondencja oznaczona liczb¹ dziennika PP 111-11/78 z dnia 19.09.1978.
90 Miejscowoœci wówczas nale¿¹ce do parafii: Ligota, Paruszowiec, Piaski, Zastaw.
Równie¿ do parafii nale¿a³a kaplica œw. Jana Nepomucena w Ligocie. Katalog Diecezji
Katowickiej, Katowice 1977 s.191.
91 Wówczas wyst¹pi³ chór „Seraf”, „Ligocka KuŸnia”, mêski chór z Paruszowca oraz
z Leszczyn, APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 19771988.
92 Tam¿e.
93 Tam¿e.
94 Tam¿e.
95 Tam¿e.
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nizowaæ wycieczki krajowe i zagraniczne, w których chêtnie uczestniczyli parafianie.
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê najs³awniejsze w kraju i na œwiecie miejsca
p¹tnicze: Czêstochowa, Licheñ, Rzym, Lourdes, Fatima. Organizowano tak¿e wyjazdy z okazji wizyt papie¿a Jana Paw³a II w Polsce, co wp³ywa³o nie tylko na rozwój ¿ycia religijnego, ale tak¿e spo³eczno - kulturalnego. Tego¿ lata, dla najubo¿szych dzieci z parafii w ramach dzia³alnoœci Zespo³u Charytatywnego, zorganizowano kolonie
96
charytatywne . Wspierano finansowo Podstawow¹ Szko³ê Specjaln¹ w Rybniku, by
97
dzieci specjalnej troski mog³y wyjechaæ na „Zielon¹ Szko³ê” .
Ksi¹dz proboszcz Klon by³ tak¿e inicjatorem przebudowy œwi¹tyni i pomimo, ¿e
od Soboru Watykañskiego II minê³o wiele lat, dopiero w latach 1977 - 78 wnêtrze tej
98
sakralnej budowli zosta³o dostosowane do jego postanowieñ . Prezbiterium przystosowano zgodnie z jego zaleceniami wstawiaj¹c mensê o³tarzow¹ oraz lektorium. Odnowiono równie¿ œciany we wnêtrzu œwi¹tyni zakrywaj¹c dotychczasow¹ polichro99
100
miê . Projekt wykona³ mgr in¿. K. Laske , który w uzasadnieniu do niego napisa³:
Wzglêdy historyczne (zabytkowa kwalifikacja obiektu) przemawiaj¹ za tym, aby malowaniem nie wprowadziæ nowych i samodzielnych treœci plastycznych, a jedynie podkreœliæ i uporz¹dkowaæ wartoœciowe elementy architektoniczne obiektu. Przyjêto wiêc
nie stosowaæ polichromii, uznaj¹c oddzia³ywanie uk³adu odkrytych elementów ceglanych (gzymsy, gurty, ¿ebrowania) za wystarczaj¹co atrakcyjne. Projekt przewiduje pomalowanie sufitu w kolorze bia³ym dla podkreœlenia przebiegu ¿ebrowania sklepienia
i jego kszta³tu. Œciany naw bocznych i prezbiterium malowane w kolorze jasno pastelowym, jako neutralne t³o dla w¹tku ceglanego, który stanowi podstawow¹ treœæ dekora101
cyjn¹ wnêtrza .

96 W latach 1986-1992 organizowane by³y w parafii Kolonie Charytatywne dla dzieci
ubogich. Przysy³ane do parafii dary ¿ywnoœciowe z Francji stanowi³y podstawê wy¿ywienia na
koloniach, parafia dop³aca³a brakuj¹c¹ kwotê z kasy parafialnej. APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 1977-1988; wywiad z p. Lidi¹ RozkoszekKeller.
97 Tam¿e.
98 Projekt modernizacji koœcio³a by³ wykonany wczeœniej dwukrotnie przez prof.
Wiktora Zina. Komisja w sk³adzie: Jacek Kosek-architekt, Zygmunt Brachmañski-rzeŸbiarz,
Witold Pa³ka-artysta malarz, ks.Jerzy Nyga, ks.M.Zielniok wyda³a opiniê negatywn¹. Cz³onkowie komisji w uwagach zaproponowali ks. proboszczowi zlecenie projektu modernizacji
architektowi i plastykowi argumentuj¹c, ¿e [...] koœció³ [...] jako najcenniejsza budowla neogotycka na terenie diecezji [...] wymaga obowi¹zku [...] dopracowania projektu przysz³ego wystroju, aby odpowiada³ randze samej budowli.[...] AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL 2058, Pisma z dnia 11 i 14.01.1977.
99 Per³a sztuki sakralnej, „Gazeta Rybnicka”, nr 17, (5.12), R. 1990.
100 AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL 2058, Pismo
oznaczone liczb¹ dziennika LR XVIII-403/78: Pismo Komisji (dr A. Lesik, in¿.arch., ks.
M.Zielnik, ks.J.Gawor) z dnia 6.02.1978 do Kurii dot. akceptacji realizacji projektu przebudowy przez in¿.arch. Krystiana Laske z uzasadnieniem: [...] zmiany wystroju s¹ podyktowane
odnow¹ liturgii, ustanowion¹ przez II Sobór Watykañski [...].
101 K.Laske: Projekt modernizacji wnêtrz koœcio³a œw. Antoniego w Rybniku, APar.œw.
Antoniego w Rybniku, sygn. B.III.0a/9.
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Równie¿ w nawi¹zaniu do zaleceñ soborowych, 30 stycznia 1981 roku w salce
akademickiej odby³o siê pierwsze zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej, na którym
inauguracyjny wyk³ad poœwiêcony przemianom wspó³czesnej religijnoœci wyg³osi³
102
ks. dr Benedykt WoŸnica . Na pocz¹tku lat 80. XX wieku przed inteligencj¹ katolick¹
otworzy³y siê nowe pola dzia³ania. Posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ kluby, to wspólnota ludzi, która pragnie w sposób œwiadomy prze¿ywaæ swoje powo³anie ludzi œwieckich. Klub podejmuje refleksjê nad sytuacj¹ spo³eczn¹, polityczn¹ i religijn¹ kraju.
Stwarza te¿ p³aszczyzny dialogu dla ró¿nych œrodowisk. W obliczu nowej sytuacji Polski i Europy nie jest obojêtny. Pragnie nadal wspó³tworzyæ historiê kraju, pragnie
opowiadaæ siê za wartoœciami chrzeœcijañskimi i chce s³u¿yæ jak najlepiej wspó³czes103
nemu cz³owiekowi . Powstanie KIK-u stanowi równie¿ symbol przemian spo³ecznych i politycznych zachodz¹cych w ówczesnej Polsce, a zwi¹zanych z powstaniem
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. Tak¿e i pracownicy rybnickich zak³adów pracy d¹¿yli do zorganizowania komórek zwi¹zku, czego
przejawem by³ NSZZ „Solidarnoœæ” przy Rybnickiej Fabryce Maszyn RYFAMA. 8 listopada tego¿ roku jego cz³onkowie udali siê w procesji ulicami miasta do koœcio³a œw.
Antoniego, gdzie w trakcie uroczystej mszy sprawowanej przez ks. biskupa Ordyna104
riusza Herberta Bednorza zosta³ poœwiêcony sztandar zwi¹zku . Z chwil¹ og³oszenia
105
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku dzia³alnoœæ KIK-u zosta³a zawieszona . Dopiero 29 kwietnia 1983 roku Sekcja Ogólnospo³eczna KIK w Rybniku poinformowa³a
ks. proboszcza A. Klona o wznowieniu dzia³alnoœci. W zwi¹zku z tym, 3 maja, w koœ106
ciele œw. Antoniego zosta³a odprawiona msza dziêkczynna .
Jedn¹ z inicjatyw œciœle zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ KIK-u by³y Tygodnie Kultury
107
Chrzeœcijañskiej . Imprezy te wziê³y swój pocz¹tek ze spontanicznie odczuwanej pustki, stworzonej zamkniêciem Koœcio³owi dostêpu do œrodków masowego przekazu.
Architektura sakralna, malarstwo i rzeŸba, muzyka religijna i teatr, owocowa³y nowymi dzie³ami, gorzej by³o z ich promocj¹. W³aœnie w celu wyjœcia z tymi aspektami do
spo³eczeñstwa pod patronatem koœcio³a, przy wiod¹cym zaanga¿owaniu ludzi œwieckich, powsta³a idea Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej, organizowanego przy œcis³ej
108
wspó³pracy z ¿yciem koœcielnym .

102 APar.

œw. Antoniego w Rybniku, Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 1977-

1988.
103 J.Kopiec, Dzieje Koœcio³a katolickiego na Œl¹sku Opolskim, Opole 1991, s.144.
104 Tam¿e.
105 30 listopada 1981 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku, skierowa³o

do Obywatela Alojzego Klona zaproszenie do wziêcia udzia³u w posiedzeniu grupy inicjatywnej Frontu Porozumienia Narodowego, który w myœl wspomnianego zaproszenia powinien
skupiaæ przedstawicieli wszystkich realnych si³ spo³ecznych i politycznych zainteresowanych
wyprowadzeniem kraju z katastrofalnej sytuacji gospodarczej oraz stabilizacj¹ ¿ycia spo³ecznego. APar. koœcio³a œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.V.O/2.
106 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 19771988, Pismo z dnia 29 kwietnia 1983 r..
107 Dzia³alnoœæ Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybniku, maszynopis .
108 J. Kopiec, dz. cyt., s. 145.
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I Tydzieñ odby³ siê w dniach 20-27 paŸdziernika 1985 roku pod has³em Karola
109
Wojty³y Do ciebie wo³am cz³owieku ciebie szukam . Na przestrzeni tygodnia zosta³y
odprawione nabo¿eñstwa, którym towarzyszy³y koncerty chórów. W koœciele œw. Antoniego obchody zainaugurowa³a Msza G-dur W.A. Mozarta. 23 paŸdziernika wyst¹pi³ Chór Mieszany „Mickiewicz” pod dyrekcj¹ Wac³awa Mickiewicza, który podczas mszy œw. nastêpnego dnia dyrygowa³ z kolei Chórem Koœcielnym œw. Antoniego.
Wielkim prze¿yciem dla parafian i mieszkañców Rybnika by³ koncert organowy Józefa Skrzeka Kantata Piekarska. 26 paŸdziernika w nabo¿eñstwie ró¿añcowym wyst¹pi³ Chór Koœcielny œw. Wawrzyñca z Ligockiej KuŸni. Na zakoñczenie Tygodnia odprawiono mszê œw. za Ojczyznê, po czym odby³ siê koncert organowy. Dla m³odzie¿y
wyst¹pi³y zespo³y instrumentalno - wokalne, m.in. „Gaudium et Spes”, w koncercie
pieœni religijnych. Oprócz muzycznego uduchowienia rybniczanie w ramach spotkañ
z twórcami uczestniczyli w prelekcji Jacka Ambroziewicza zatytu³owanej W rok po
110
procesie toruñskim .
II Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej w Rybniku zorganizowano w dniach 24
wrzeœnia - 1 paŸdziernika 1989 roku. Rozpoczê³a go msza œw. w intencji Ojczyzny.
Zaœpiewa³ chór Schola Cantorum Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Knurowa, po czym
odby³o siê spotkanie z wicemarsza³kiem Senatu Andrzejem Wielowieyskim na temat
Wiary i nadziei. Sensu przemian w Polsce oraz z poetk¹ Ziemi Warmiñskiej. W nastêpnym dniu senator Zbigniew Szpakowski mówi³ na temat Sprawy Polaków w polityce
miêdzynarodowej w roku 1939. W kolejnym dniu odby³ siê monta¿ s³owno - muzyczny Ziemia trudnej jakoœci. Wieczorem celebrowa³ mszê œw. ks. dr Gustaw Piotr Klapuch, podczas której œpiewa³ chór oo. Oblatów z Katowic, po mszy ks. dr Klapuch
spotka³ siê w wiernymi na wyk³adzie Znakiem nadziei cud nad Wis³¹ w roku 1989. Natomiast w œrodê odby³o siê w koœciele spotkanie autorskie z redaktorem „Goœcia Niedzielnego”. Wieczorem podczas nabo¿eñstwa, zaœpiewa³ chór „Cecylia” z Chwa³owic
oraz odby³ siê koncert organowy. 28 wrzeœnia wieczorem odprawiono mszê œw. pontyfikaln¹, któr¹ celebrowa³ ordynariusz diecezji katowickiej ks bp dr Damian Zimoñ.
Uœwietni³ j¹ œpiew chóru „Gloria” z Orzepowic, po której odby³o siê spotkanie z ks. biskupem w Domu Katechetycznym. Kolejnego dnia wyg³oszony zosta³ wyk³ad o Œl¹sku
Cieszyñskim w stosunkach polsko - czeskich w latach 1918 - 1939. Po nim odby³o siê
spotkanie autorskie z redaktorami „Tygodnika Powszechnego”, pos³ank¹ Józef¹ Henelow¹ oraz senatorem Krzysztofem Koz³owskim. W sobotê, Jan Miodek mówi³ o Kulturze chrzeœcijañskiej w naszym jêzyku, a dr Antoni Lenkiewicz o 17 wrzeœnia 1939 roku.
Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej zakoñczy³ siê w niedzielê msz¹ œw., podczas której
111
zaœpiewa³ mszê Maklakiewicza chór „Seraf” .

109 A. Klon, Tygodnia i Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, „Tygodnik Powszechny” nr 48,
(1.12), R. 1985.
110 Program I Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej, materia³y KIK w Rybniku.
111 Tam¿e.
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Podsumowuj¹c jedynie te dwa wydarzenia w ¿yciu koœcio³a œw. Antoniego mo¿na stwierdziæ, ¿e by³y to okazje do o¿ywionej dzia³alnoœci religijnej i kulturalnej. Koncerty chórów podczas mszy, wystêpy filharmonii i solistów, spotkania z reprezentantami nauki, sztuki, polityki i wielu innych dziedzin, to dowód na to, jak wiele wydarzy³o siê w ¿yciu parafii. Ostatnia dekada XX wieku i zmiany, jakie nast¹pi³y na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia przyczyni³y siê do dalszej dzia³alnoœci Klubu Inteligencji
Katolickiej, która rozwija³a siê z roku na rok przynosz¹c coraz wiêksze efekty w ¿yciu
rybnickiej œwi¹tyni.
Okres lat 80. sta³ siê dla parafii, podobnie jak i dla ogó³u polskiego spo³eczeñstwa,
czasem wielkiego o¿ywienia. Niezwyk³a iloœæ pojawiaj¹cych siê inicjatyw i nowe wspólnoty, przyczyni³y siê do tego, i¿ parafia by³a wówczas centrum ¿ycia religijnego miasta.
Przechodz¹cy dynamiczne zmiany demograficzne Rybnik zwi¹zane g³ównie z ro112
zbudow¹ przemys³u, wymaga³ równie¿ zmian w sieci parafialnej . Dotychczasowe struktury nie odpowiada³y istniej¹cym potrzebom. Nap³yw ludnoœci przyje¿d¿aj¹cej na Górny Œl¹sk do pracy z innych regionów Polski, wymaga³ wzmo¿onej pracy duszpasterskiej. W taki oto sposób, podobnie jak z parafii Matki Bo¿ej Bolesnej wydzielono parafiê
œw. Antoniego, z tej drugiej, w latach 70. i 80. XX w. wyodrêbniono kolejne. W 1974 roku powsta³a samodzielna stacja duszpasterska w Ligockiej KuŸni pod wezwaniem œw.
Wawrzyñca, bli¿sza dla czêœci parafian zamieszkuj¹cych w Ligocie. Z kolei 11 marca
113
1977 roku powo³ano parafiê w Wielopolu . Do obu tych lokalizacji przeniesiono jednoczeœnie drewniane koœció³ki z innych miejsc diecezji, w celu jak najszybszego umo¿liwienia sprawowania liturgii i jednoczesnego ominiêcia k³opotliwych przepisów zwi¹zanych z budow¹ nowych koœcio³ów. Podobnie od lat 70. w prywatnym domu w dzielnicy
114
Paruszowiec, który stanowi³ w³asnoœæ ks. Wojsyka, odprawiano nabo¿eñstwa . Decyzj¹
Kurii Diecezjalnej w Katowicach, a tak¿e ksiêdza proboszcza parafii œw. Antoniego
Alojzego Klona podjêto starania wybudowania nowej œwi¹tyni dla dzielnic Piaski, Paruszowiec i Zastaw. 1 paŸdziernika 1989 roku bp Damian Zimoñ erygowa³ tymczasowo no-

112 Rybnik w 1955 r. zamieszkiwa³o oko³o 30 tys. osób. Liczba ta pocz¹tkowo nie ulega³a
zbyt du¿ym zmianom, powoli, ale stale wzrastaj¹c. W roku 1970 w Rybniku mieszka³o ju¿ jed-nak
43,5 tys. osób. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ dane powy¿sze dotycz¹ miasta w dotychczasowym kszta³cie,
nie powiêkszonym jeszcze o samodzielne miasta Chwa³owice, Boguszowice i Nie-dobczyce.
Zmiany administracyjne zachodz¹ce w pañstwie w po³owie lat 70. przynios³y
sko-kowy rozrost
miasta. O ile jeszcze
we wspomnianym 1970 r. Rybnik zajmowa³ 39,9
km2, to w 1975 r. by³o to ju¿
2
2
blisko 100 km , osi¹gaj¹c dwa lata póŸniej wielkoœæ 135,8 km . Jednoczeœnie wzrost liczby
mieszkañców postêpowa³ w podobnym tempie. Doœæ wskazaæ, ¿e w 1977 r. miasto zamieszkiwa³o
prawie 112 tys. osób. Liczba ta, w ci¹gu nastêpnych trzech lat wzros³a a¿ o 10 tys. Wiêkszoœæ tych
przemian demograficznych, by³a efektem migracji wewnêtrznej do pow-staj¹cych zak³adów
pracy ówczesnego Rybnickiego Okrêgu Wêglowego (Rybnik. Zarys dziejów..., s. 405).
113 Koœció³ w Wielopolu poœwiêcony jest œw. Katarzynie i Matce Boskiej Ró¿añcowej.
Zosta³ tam przeniesiony z Giera³towic drewniany koœció³ek z XVI w.
114 Dom ten otrzyma³ od mieszkanki Paruszowca z przeznaczeniem na cele liturgiczne.
115 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 1977-1988.
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w¹ parafiê p.w. œw. Jana Sarkandra . Pierwsze nabo¿eñstwa odprawiano w prowizorycznej kaplicy w domu przy ulicy Przemys³owej 16, póŸniej w dolnym koœciele. Prace budowlane przy wznoszeniu koœcio³a, domu katechetycznego i probostwa rozpoczêto
1 wrzeœnia 1989 roku. 1 stycznia 1990 ustanowiono samodzieln¹ parafiê w Paruszowcu,
której pierwszym proboszczem i budowniczym koœcio³a zosta³ wikary parafii œw. Anto116
niego, ks. Henryk Groborz .
W tym samym czasie duchowieñstwo Dekanatu Rybnik Centrum, na czele z ks.
dziekanem Alojzym Klonem wspar³o inicjatywê odnowienia zakazanej kilkadziesi¹t
117
lat wczeœniej dzia³alnoœci edukacyjnej prowadzonej przez Siostry Urszulanki .
Koœció³ by³ równie¿ miejscem, w którym w marcu 1987 roku odby³y siê œwiêce118
nia diakonatu . W 1988 r. w parafii zorganizowano Pierwszy Diecezjalny Kongres
119
Eucharystyczny . Poœwiêcono go dzieciom i m³odzie¿y, a tak¿e osobom chorym, rodzinie i wspólnocie parafialnej. Has³o kongresu brzmia³o: Parafia wspólnot¹
wspólnot, gdzie wierni powinni wzrastaæ w œwiêtoœci, uczestniczyæ i prze¿ywaæ wiêŸ
120
koœcieln¹ .
W Domu Katechetycznym, oddanym do u¿ytku po piêcioletniej budowie w 1988
roku rozpoczê³y siê spotkania katechetyczne wspólnot parafialnych, rodziców, imprezy religijne, konferencje oraz spotkania okolicznoœciowe. Stta³ siê on oœrodkiem kultury chrzeœcijañskiej. Z czasem znalaz³a swe miejsce w nim biblioteka i chór koœciel121
ny. Organizowano tak¿e przedstawienia teatralne . W 1990 r. religia wesz³a do szkó³,
zatem dom przesta³ byæ potrzebny. Uruchomiono wiêc w nim Stó³ œw. Antoniego,
gdzie biedni otrzymywali darmowe posi³ki finansowane przez parafiê. Sto³ówkê obs³ugiwa³y panie z zespo³u charytatywnego parafii. W Domu Katechetycznym zorganizowano tak¿e aptekê z lekarstwami z darów zagranicznych, które otrzymywali potrzebuj¹cy mieszkañcy Rybnika. W górnej czêœci domu za³o¿ono z kolei prywatn¹ szko³ê
122
podstawow¹ .
Rybnicka katedra, jako obiekt architektoniczny, wymaga wielu systematycznych
i zabezpieczaj¹cych prac remontowych. W zwi¹zku z tym, po zakoñczeniu remontu
wnêtrza œwi¹tyni przyst¹piono w 1986 roku do kolejnego remontu fasady g³ównej,
która uszkodzona w czasie II wojny œwiatowej wymaga³a natychmiastowej napra-

Katalog diecezji katowickiej, Katowice 2005, t. 2, s. 664-666.
Szko³y Urszulañskie w Rybniku. 75. rocznica dzia³alnoœci pedagogicznej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Rybnik 1998, s.100.
118 APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.V.O/2.
119 Liczba mieszkañców w 1981 roku wynosi³a: 17.200. Katalog Diecezji Katowickiej,
Katowice 1981, s. 229.
120 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika Parafialna Koœcio³a œw. Antoniego 1977-1988.
121 Tam¿e.
122 W. Troszka, Prywatna szko³a w domu katechetycznym, „Gazeta Rybnicka”, nr 5, R. 1993.
123 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Inwentarz koœcio³a œw. Antoniego w Rybniku:
3.XII.1985, 1/10/1001, s. 27a.
116
117
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wy . W roku 1993 pokryto dach now¹ dachówk¹, w dwa lata póŸniej wyremontowa124
no zegar na wie¿y koœcio³a .
Przemiany polityczne 1989 roku, symbolizowane przez rozmowy Okr¹g³ego Sto³u i kontraktowe wybory w czerwcu tego¿ roku, wraz z ich skutkami, przyczyni³y siê
125
równie¿ do powrotu najwa¿niejszych niegdyœ œwi¹t narodowych . I tak po raz pierwszy w powojennej historii mieszkañcy Rybnika uroczyœcie obchodzili œwiêto Konstytucji 3 Maja. Uroczystoœci rozpoczê³y siê nabo¿eñstwem do Matki Boskiej Królowej Polski w intencji Ojczyzny. Ksi¹dz dziekan Alojzy Klon nawi¹zuj¹c do tradycji
obchodów œwiêta 3 Maja podkreœli³, ¿e [...] wreszcie mamy now¹ rzeczywistoœæ w wolnej Polsce, pozbawion¹ tego, co by³o importowane [...]. W uroczystoœciach wziêli
udzia³ przedstawiciele Urzêdu Miasta, Rejonowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych,
Wojskowej Komedy Uzupe³nieñ, co zosta³o skomentowane przez ks. proboszcza s³owami: [...] Witamy tych, którzy przez kilkadziesi¹t lat nie mogli w tej œwi¹tyni byæ z nami [...]. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa wierni odœpiewali „Bo¿e coœ Polskê” uczestni126
cz¹c w monta¿u s³owno - muzycznym nawi¹zuj¹cym do tradycji tego œwiêta .
W kwietniu 1992 roku odby³ siê w parafii Tydzieñ Kultury Francuskiej, który zorganizowa³ Alliance Francaise w Rybniku. Otwarto wystawy: fotograficzn¹ Malarstwo
Mazamet i Kolory Miasta. Odby³ siê koncert Filharmonii Ziemi Rybnickiej, projekcje
filmów, przegl¹dy piosenek francuskich.
127
Dzia³alnoœæ parafii sz³a tak¿e w kierunku pomocy niepe³nosprawnym. Latem
1992 roku koœció³ wspiera³ fundusz „Lato niepe³nosprawnych”, dziêki któremu dzieci
z upoœledzeniem umys³owym i fizycznym mog³y wzi¹æ udzia³ w koloniach terapeutycznych. Równie¿ Oœrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy im. Jana Paw³a II w Rybniku
128
otrzyma³ pomoc finansow¹ parafii œw. Antoniego . Kolejne lata, to kontynuacja sze-

124 Tam¿e.
125 Uroczyste

obchody rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja wprowadzono wraz z
odrodzeniem pañstwowoœci polskiej natychmiast po og³oszeniu konkordatu za zezwoleniem
Stolicy Apostolskiej. Program obchodu rocznicy „Konstytucji 3 Maja” w Rybniku, „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka”, (22.04), R. 1926 podaje, ¿e [...] 2 maja o godz. 10 rano odbêdzie siê
uroczyste nabo¿eñstwo w koœciele œw. Antoniego, dok¹d udaj¹ siê wszystkie towarzystwa i formacje (w zakresie w³asnym) bez zatrzymania siê w Rynku. W razie pogody nabo¿eñstwo odprawiane bêdzie na placu oko³o koœcio³a, do czego siê maj¹ towarzystwa zastosowaæ. Nabo¿eñstwo odprawi ks. Reginek, zaœ kazanie wyg³osi ks. prof. Krukowski. Œpiewy w towarzystwie z
orkiestr¹ wykona tow. „Seraf“ [...]. J.Myszor, Historia diecezji..., s.175-176: Kuria katowicka
poleci³a: „Narodowe Œwiêto i uroczystoœæ Najœwiêtszej Marii Panny, Królowej Polski, obchodziæ siê powinno dnia 3 maja we wszystkich parafiach uroczystym nabo¿eñstwem z kazaniem
okolicznoœciowym. […] obowi¹zek modlitwy za prezydenta i Rzeczypospolit¹ zosta³ wprowadzony dopiero w 1926 roku [...] Nale¿a³o o nich pamiêtaæ 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada. [...]
Po mszy œw. nale¿a³o siê modliæ za Rzeczypospolit¹ i prezydenta oraz odœpiewaæ zwrotkê Bo¿e
coœ Polskê.
126 Po 51 latach. Witaj majowa jutrzenko, „Gazeta Rybnicka”, nr 6, (11.05), R. 1990.
127 Liczba mieszkanców nale¿acych do parafii wynosi³a w 1993 roku 11.762, w tym wyznania katolickiego 11.717. Schematyzm Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1993, s. 520.
128 APar. œw. Antoniego w Rybniku.
129 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Program obchodów I Tygodnia Kultury Chrzeœci-
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roko pojêtej dzia³alnoœci spo³eczno - kulturalnej. Odbywa³o siê coraz wiêcej koncertów chóralnych i symfonicznych. Wystêpowa³y zespo³y i soliœci, aktorzy i publicyœci.
W ramach XIII Dni Muzyki Organowej w miesi¹cach: kwietniu, maju i czerwcu 1998
roku w rybnickiej œwi¹tyni odby³ siê cykl koncertów organizowanych przez Biuro Koncertowe Teatru Ziemi Rybnickiej. I tak, na pocz¹tku kwietnia wyst¹pi³ chór i orkiestra Filharmonii Opolskiej pod batut¹ francuskiego dyrygenta Didiera Tallpaina. Tego
samego miesi¹ca zosta³a wykonana Msza Francoisa Couperina w wykonaniu Scholi
Gregoriañskiej z Opavy w Czechach. W maju odby³y siê trzy koncerty: organowy Pascalle van Coppenolle z Luksemburga (muzyka flamandzka), organowo - kameralny
(od J. S. Bacha do O.Messiaena) oraz wyst¹pi³ chór im. A. Mickiewicza z orkiestr¹ pod
129
dyrekcj¹ Eugeniusza Stawarskiego . W ostatniej dekadzie XX wieku rozpoczê³a siê
dzia³alnoœæ wystawiennicza. Pierwsz¹ ekspozycj¹ by³y prace uczniów szkó³ podstawowych. Tematem prac by³ Nasz koœció³. W 1998 roku minê³a 100. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Rybniku. Z tej okazji w Bazylice odprawiono mszê œw. za ¿yj¹cych i zmar³ych cz³onków tej patriotycznej organizacji. Po
nabo¿eñstwie w salkach katechetycznych odby³o siê spotkanie towarzyskie z by³ymi
cz³onkami i sympatykami „Soko³a”. Mo¿na by³o tak¿e obejrzeæ ekspozycjê dokumentuj¹c¹ dzieje tej organizacji, któr¹ przygotowa³o rybnickie Muzeum w ten sposób w³¹130
czaj¹c siê w organizacjê uroczystoœci .
Wielkim wyró¿nieniem dla rybnickiego koœcio³a by³o zaklasyfikowanie tej neogotyckiej œwi¹tyni w poczet zabytków sztuki. Decyzj¹ Pañstwowej S³u¿by Ochrony
Zabytków w Katowicach, w wyniku postêpowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek parafii rzymsko - katolickiej œw. Antoniego w Rybniku, Wojewódzki
Konserwator Zabytków orzek³ wpisaæ do rejestru zabytków województwa katowickiego dobro kultury: Koœció³ parafialny p. w. œw. Antoniego w Rybniku przy ul. Miko³owskiej, wzniesiony w latach 1903 - 1907 w stylu neogotyckim, wg projektu Ludwika
Schneidera. Obiekt stanowi w³asnoœæ parafii rzymsko - katolickiej pod wezwaniem
œw. Antoniego w Rybniku (numer rejestru gruntów 677, numer Rep.K.W.t.XIII karta
621, numer dzia³ki 2417/54). W granicach zaznaczonych na mapce stanowi¹cej integraln¹ czêœæ niniejszej decyzji obejmuj¹cych ca³y budynek wraz z najbli¿szym otocze131
niem .W uzasadnieniu napisano: Koœció³ parafialny p.w. œw. Antoniego w Rybniku
132
posiada wybitne walory architektoniczne i urbanistyczne w skali miasta i regionu .

jañskiej.
130 Stulecie Soko³a”, „Gazeta Rybnicka“, nr 4, R. 1998, s. 17. Por.: Sprawozdania
Muzeum w Rybniku za rok 1998.
131 Korespondencja w zbiorach Muzeum w Rybniku, L.dz. PS OZ-53400/R/128/2/91,
ust.1 pkt.1 ust. z dn.15.02.1962 o ochronie dóbr kultury i o muzeach ( Dz.U. Nr 10, poz. 48, z
1983 nr 38, poz. 173 z 1989, Nr 35 poz. 192 i z 1990 Nr 56, poz. 322) oraz art.104 Kpa.
132 Za³¹cznik do decyzji: L.Dz.PS OZ-53400/R/128/2/91 z dnia 25 listopada 1991.
133 W. Troszka, Koœció³ œw. Antoniego Bazylik¹ Mniejsz¹, „Gazeta Rybnicka”,nr 49, R.
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Nobilitacj¹ dla parafii p.w. œw. Antoniego Padewskiego by³o podniesienie koœcio³a w czerwcu 1993 roku przez papie¿a Jana Paw³a II specjaln¹ bull¹ do godnoœci Bazy133
liki Mniejszej . Uroczyste og³oszenie tego faktu nast¹pi³o w œwiêto Niepokalanego
Poczêcia NMP, 8 grudnia podczas mszy œw. o godz. 17.00, któr¹ razem z 25 ksiê¿mi
koncelebrowa³ Metropolita Diecezji Górnoœl¹skiej ks. arcybiskup Damian Zimoñ.
Wziê³o w niej udzia³ wielu rybniczan oraz zaproszeni goœcie: wicewojewoda, cz³onkowie Rady Miasta, cz³onkowie zarz¹du miasta z prezydentem Józefem Makoszem,
kierownik Urzêdu Rejonowego, delegacje rybnickich szkó³, zak³adów pracy i rzemieœlników. Byli tak¿e goœcie z zaprzyjaŸnionych miast: francuskiego Mazamet i niemieckiego Dorsten. W uroczystej mszy uczestniczy³ tak¿e pastor rybnickiej parafii
ewangelickiej ks. pastor Zbigniew Kowalczyk oraz wielu duchownych rybnickich koœcio³ów katolickich. Wydarzeniu towarzyszy³y liczne poczty sztandarowe oraz orkiestra i chór rybnickiej szko³y muzycznej „Cantemus”. Najbardziej uroczystym momentem ceremonii by³o odczytanie przez proboszcza parafii œw. Antoniego ks. Alojzego
Klona, papieskiego breve podnosz¹cego koœció³ do rangi Bazyliki Mniejszej. Ten znamienny dokument podpisany w imieniu Jana Paw³a II przez sekretarza stanu kardyna³a
Angelo Sodano jest najobszerniejszym w historii dokumentem Stolicy Apostolskiej
adresowanym do Rybnika. Ustanawiaj¹c koœció³ œw. Antoniego Padewskiego Bazylik¹ Mniejsz¹, tak charakteryzuje nasze miasto: [...] w Rybniku, w starym polskim grodzie znanym z przemys³u wêglowego. [...] (in Rybnik, antiqua Poloniae urbe industriis
134
carbonis nota) . Podniesienie koœcio³a p.w. œw. Antoniego do rangi Bazyliki Mniejszej w myœl dekretu Œwiêtej Kongregacji d/s Kultu Bo¿ego Stolicy Apostolskiej z roku
1992 mówi, ¿e bazylika ma dla ca³ej okolicy staæ siê wzorem dla dzia³alnoœci liturgicznej i pastoralnej. Ustanowienie koœcio³a bazylik¹, to pewnego rodzaju nadanie godnoœci koœcio³a papieskiego, dlatego Bazylika œw. Antoniego ma na swych pieczêciach
oraz w herbie nad g³ównymi drzwiami insygnia w³adzy papieskiej w postaci skrzy¿o135
wanych piotrowych kluczy pod papiesk¹ tiar¹ . Znaczenie koœcio³a jako miejsca kultu œw. Antoniego znalaz³o swoje odzwierciedlenie równie¿ w uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami 800 - lecia urodzin padewskiego patrona. Szczególnym darem
by³o sprowadzenie do Rybnika relikwii œw. Antoniego, których cz¹stka, po raz pierwszy w dziejach rybnickiej œwi¹tyni zosta³a tutaj na sta³e.
136
Dzia³aj¹ce w domu katechetycznym od 1993 roku biuro podró¿y San Antonio ,
specjalizuj¹ce siê w organizacji wyjazdów do miejsc p¹tniczych, zorganizowa³o pielgrzymkê dziêkczynn¹ do Rzymu, na któr¹ w paŸdzierniku 1994 roku wybra³ siê ks.

1993.
134 M. Szo³tysek, Bazylika w starym polskim grodzie, tam¿e.
135 Papieskie god³o wa¿y 160 kg. Projekt-Krystian Burda, wykonanie-Rybnickie Zak³ady

Naprawcze. Troszka W., Bazylika w Rybniku, tam¿e.
136 San Antonio, „Gazeta Rybnicka”, nr 7, (18.02), R. 1994.
137 M. Szo³tysek, Z Rybnikiem trzeba dobrze ¿yæ, „Gazeta Rybnicka”, nr 42, (21.10), R.
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proboszcz wraz z 25 osobow¹ grup¹ wiernych. Podziêkowano Ojcu œw. w imieniu parafian i ca³ego Rybnika za nadanie koœcio³owi œw. Antoniego godnoœci Bazyliki Mnie137
jszej .
Zbli¿aj¹cy siê jubileusz 100 - lecia koœcio³a p.w. œw. Antoniego przyczyni³ siê do
138
przeprowadzenia przez proboszcza ks. Franciszka Musio³a , kapitalnego remontu
139
œwi¹tyni . Ks. F. Musio³ zast¹pi³ w 1998 roku, odchodz¹cego na emeryturê ks. pra³ata
Alojzego Klona. Prace rozpoczêto od dachu, wie¿y i iglic. Nastêpnie przyst¹piono do
140
utwardzenia now¹ kostk¹ brukow¹ placu koœcielnego . Na pocz¹tku 1999 roku roz141
poczêto wstawianie nowych witra¿y . Kolejnym etapem remontu mia³o byæ malowanie wnêtrz. Na zlecenie proboszcza projekt wykona³ prof. Werner Lubos z Tarnowskich Gór. Kiedy pismo w tej sprawie trafi³o do wojewódzkiego konserwatora zabytków, ten zarz¹dzi³ wykonanie badañ odkrywkowych. W maju 2003 roku, konserwatorzy dzie³ sztuki, Ewa i Marek Dzikowie dokonali ok. 50 odkrywek na œcianach i sklepieniu Bazyliki, ods³aniaj¹c fragmenty wykonanych przed laty malowide³. Znaleziono
dwie warstwy malarskie, jedn¹ z lat 30. XX wieku i drug¹ na³o¿on¹ ju¿ po wojnie,
miêdzy 1949 a 1952 rokiem. PóŸniejsza polichromia jest w stylu neogotyckim. Uratowa³a j¹ cienka warstwa pobia³u, któr¹ kaza³ po³o¿yæ po II wojnie œwiatowej konserwator zabytków. Gdy odkrywki by³y ju¿ gotowe, wojewódzki konserwator zabytków
142
dr Jacek Owczarek zwo³a³ w rybnickiej Bazylice komisjê , która mia³a podj¹æ decyzjê o ewentualnym malowaniu œwi¹tyni. Wczeœniejszy projekt zosta³ wycofany. Nowy
143
przygotowali konserwatorzy, E. i M. Dzikowie . Proboszcz wybieraj¹c z dwóch zaproponowanych rozwi¹zañ, zdecydowa³ o odkryciu i wykonaniu konserwacji polichromii otrzymuj¹c stosowne zezwolenie. W prezbiterium przywrócono oryginalny
wygl¹d. W kaplicach odtworzono polichromiê z lat trzydziestych. Sklepienie pomalo144
wano na niebiesko i ozdobiono je z³otymi gwiazdkami. Jak wspominaj¹ najstarsi

1994.
138 Ks. Franciszek Musio³ urodzi³ siê 18 stycznia 1949 roku w Siemianowicach Œl¹skich.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w roku 1975 w Katowicach. Pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³ w Piekarach Œl¹skich i w Katowicach-Piotrowicach jako misjonarz diecezjalny. Pracowa³ tak¿e i w
diecezjalnym „Caritasie”. W latach 1987-1998 by³ proboszczem w Wyrach k/Miko³owa.
Pierwsz¹ mszê œw. w koœciele œw. Antoniego w Rybniku odprawi³ 1 sierpnia 1998 roku o godz.
8.00. APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. A.III 1/1.
139 Jeden z parafian powiedzia³ wówczas ks. proboszczowi: „Ksiê¿e Proboszczu, kaj wyœcie mieli tako odwaga chytaæ sie takij roboty?!”, „Nie starejcie sie-pedzio³ ks. proboszcz„Antoniczek nom pomo¿e!”. APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika parafii za lata 19982006.
140 „G³os œw. Antoniego”, wydanie jubileuszowe, Rybnik 2000, s.37.
141 W. Troszka, Przegadana bazylika, „Nowiny”, nr 44, R. 2003.
142 W komisji udzia³ wziêli ks. Jerzy Nyga, przewodnicz¹cy komisji sztuki sakralnej,
autor projektu, przedstawiciel urzêdu wojewódzkiego, miejski konserwator zabytków, konserwatorzy przeprowadzaj¹cy odkrywki oraz dyrektor rybnickiego Muzeum. Tam¿e.
143 Tam¿e.
144 Tam¿e.
145 Tam¿e.
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rybniczanie, tak wygl¹da³a malatura koœcio³a przed II wojn¹ œwiatow¹. W kapliczkach
odtworzono neogotyck¹ wiæ roœlinn¹, która zdobi³a ich wnêtrza ju¿ w latach 30. XX
145
wieku . Odrestaurowano tak¿e o³tarz g³ówny oraz o³tarze boczne. Renowacji poddano wszystkie rzeŸby i p³askorzeŸby zdobi¹ce rybnick¹ œwi¹tyniê.
Trwaj¹cy remont nie zak³óci³ zaplanowanej dzia³alnoœci koœcio³a. W Koœciele
katolickim, co 25 lat og³aszane s¹ przez papie¿y tzw. lata jubileuszowe, albo lata œwiête. W maju 1999 roku, Dekretem Metropolity Katowickiego ustanowiono Koœcio³y
Roku Jubileuszowego w Archidiecezji Katowickiej zgodnie ze wskazaniami Ojca
Œwiêtego zawartymi w Bulli Incarnationis Misterium oraz Rozporz¹dzeniami dotycz¹cymi uzyskania Odpustu Jubileuszowego Penitencjarii Apostolskiej. Jednym z wy146
typowanych koœcio³ów zosta³a Bazylika Mniejsza p.w. œw. Antoniego w Rybniku .
Dekret nakazywa³ równoczeœnie wszystkie celebracje Roku Jubileuszowego ukszta³towaæ zgodnie z rytua³em obchodów Wielkiego Jubileuszu oraz rozporz¹dzeniami
biskupa katowickiego.
Pod koniec 1999 roku zainaugurowany zosta³ Festiwal Sztuki Rybnik 2000. Wyst¹pi³a wtedy po raz pierwszy odnowiona Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków,
która wraz z chórem Filharmonii Œl¹skiej wykona³a Mesjasza G. F. Haendla. W koncercie tym wyst¹pi³o ponad 100 wykonawców. Festiwal upamiêtni³ 2000 lat chrzeœcijañstwa. Równoczeœnie rozpocz¹³ cykl imprez obejmuj¹cych ca³y kolejny rok, który
przygotowa³ Urz¹d Miasta we wspó³pracy z rybnickimi instytucjami i stowarzysze147
niami kultury oraz parafiami . Specjalnie z tej okazji zosta³ przygotowany blok religijny, w ramach którego m.in. w czerwcu 2000 roku Muzeum zorganizowa³o we wnêtrzach œwi¹tyni wystawê fotografii Architektura i sztuka sakralna Bazyliki Mniejszej w
Rybniku. Ekspozycjê przygotowano tak¿e z okazji wydania albumu Bazylika Mniejsza
p.w. œw. Antoniego Padewskiego w Rybniku. Uroczystoœæ zainaugurowa³a uroczysta
msza œw., podczas której odby³ siê koncert organowy Jacka Glenca oraz wyst¹pi³ Chór
Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie pod dyrekcj¹ Joanny Glenc oraz sopranistka - El¿bieta ¯ydek. W ramach obchodów VIII wieków Rybnika zaprezentowano w
Bazylice ekspozycjê fotograficzn¹ z miasta zaprzyjaŸnionego Dorsten pt Budownictwo sakralne w Pó³nocnej Nadrenii - Westfalii, na której przedstawiono dokumentacjê fotograficzn¹ 6 koœcio³ów dorsteñskich, zaprojektowanych w nowoczesnej formie
architektonicznej z wykorzystaniem wszystkich cech chrzeœcijañskiej sztuki sakralnej. Wystawê po³¹czono z wyk³adem profesora Manfreda Ludesa z Dorsten.
W parafii dzia³a³y dotychczas istniej¹ce wspólnoty parafialne, jak równie¿ z inic148
jatywy ks. proboszcza Fr. Musio³a powo³ano nowe . I tak, w 1999 roku powsta³a

146 Dekret Metropolity Katowickiego ustanawiaj¹cy koœcio³y roku jubileuszowego w Archidiecezji katowickiej, VAI-6530/99, za: www.diecezjalne.katowice.opoka.org.pl
147 W. Troszka, „Mesjasz” na inauguracjê, „Nowiny“, (21.11), R. 1999.
148 Spoœród 18 dzia³ajacych grup wiêkszosæ powsta³a w czasie proboszczowania ks. Franciszka Musio³a. APar. œw. Antoniego w Rybniku, Kronika parafii za lata 1998-2006.
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149

150

M³odzie¿owa Grupa Dyskusyjna , w 2000 roku Modlitewna Wspólnota Solaris .
Tak¿e w Roku Jubileuszowym jako odpowiedŸ na wezwanie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do nowej ewangelizacji powsta³a ewangelizacyjno - modlitewna wspólnota
151
odnowy ¿ycia chrzeœcijañskiego „Kana” . W listopadzie 2002 roku powsta³a w ramach dzia³alnoœci charytatywnej ochronka dla dzieci nazwana „Domkiem œw.
152
Antoniego” .
Do roku 2006, w koœciele œw. Antoniego odby³o siê wiele wydarzeñ o charakterze
153
kulturalnym i spo³ecznym. Gromadz¹c licznie wiernych w znacznym stopniu przy-

149 Skupiaj¹ca ucz¹c¹ siê, studiuj¹c¹ i pracuj¹c¹ m³odzie¿ grupa powsta³a jesieni¹ 1999
roku z inicjatywy ks. Jacka Ko³odzieja. Spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki o godz. 19.00
w salce na probostwie. Tematyk¹ spotkañ oprócz zagadnieñ religijnych s¹ tematy spo³eczne
i kulturalne. W roku 2000 M³odzie¿owa Grupa Dyskusyjna pielgrzymowa³a do Sanktuarium
Matki Boskiej Bujakowskiej w Bujakowie oraz do sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej
w Rudach. Cz³onkowie grupy co roku w sierpniu wypoczywaj¹ w Wiœle. W ramach wspólnoty
powsta³a Ró¿a Ró¿añcowa. Tam¿e.
150 Do wspólnoty mog¹ nale¿eæ osoby œwieckie i duchowne, które chc¹ rozwijaæ swoje
¿ycie duchowe w oparciu o charyzmat wspólnoty. Na spotkania modlitewne mog¹ tak¿e przychodziæ osoby spoza wspólnoty. Zadaniem cz³onków jest uczestniczenie w spotkaniach wspólnoty, tak w modlitewnych jak i formacyjnych, rozwijanie ¿ycia duchowego przez codzienn¹
modlitwê osobist¹ i medytacjê nad Ewangeli¹ dnia. Spotkania odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu: spotkanie modlitewne i spotkanie formacyjne. Tam¿e.
151 Za³o¿yciele wspólnoty wywodz¹ siê z Ruchu Œwiat³o-¯ycie oraz Odnowy w Duchu
Œwiêtym. Cz³onkowie wspólnoty dzia³aj¹cej przy koœcio³a sw. Antoniego pochodz¹ z ró¿nych
parafii rybnickich i s¹ w ró¿nym wieku. Patronem KANY jest S³uga Bo¿y ks. Franciszek
Blachnicki. W KANIE trwa sta³a formacja duchowa, pog³êbiana wiedza pomaga w ¿yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym. W czasie wtorkowych spotkañ cz³onkowie wspólnoty modl¹
siê i œpiewaj¹. Promuj¹ now¹ kulturê, trzeŸwoœæ, ¿ycie wolne od na³ogów i zniewoleñ. S³u¿¹
pomoc¹ osobom spotykaj¹cym siê z problemem alkoholowym oraz innymi na³ogami. Wspólnota podejmuje inicjatywy na rzecz potrzebuj¹cych, pielgrzymuje, jej cz³onkowie uczestnicz¹
w rekolekcjach i kursach, chodz¹ na piesze górskie wycieczki, pij¹ wspólnie kawê i przyjaŸni¹
siê. Spotykaj¹ siê w ka¿dy wtorek po wieczornej Mszy œw., w czwartki spotykaj¹ siê w koœciele
w Chwa³owicach na wspólnej modlitwie o uzdrowienie, w ró¿nych terminach odbywaj¹ wspólnotow¹ Eucharystiê. Opiekunem wspólnoty jest ks. proboszcz Franciszek Musio³. APar. œw.
Antoniego w Rybniku, Kronika Wspólnoty.
152 Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2005, t. 2, s. 666. Jest to placówka wsparcia dziennego, podlegaj¹ca pod zespó³ Ognisk Wychowawczych, g³ównym celem jest pomoc
w nauce, opieka nad dzieckiem oraz do¿ywianie. Wywiad z p. Kamil¹ Literack¹.
153 Wg stanu z 2005 roku, mieszkañców nale¿¹cych do parafii by³o 10577, w tym 10562
wyznania katolickiego (Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2005, t. 2, s. 666.). Warto
zauwa¿yæ, i¿ liczba ta nie uleg³a przez ponad pó³ wieku istnienia parafii wielkiej zmianie (w
1953 r. by³o to 11.156 osób). Oddzielanie siê kolejnych parafii, by³o równowa¿one sta³ym
przyrostem naturalnym i migracjami. Obecnie msze œw. w parafii odbywaj¹ siê: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00, 8.00, 18.00. W niedziele i œwiêta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00,
15.30,18.00. W niedzielê odbywa siê tak¿e nabo¿eñstwo o godz. 15.00. Okazja do spowiedzi jest
codziennie pó³ godziny przed ka¿d¹ msz¹ œw., Szczególny jednak nacisk k³adziony jest na ni¹
w pierwszy pi¹tek miesi¹ca: dzieci od godz. 15.00, m³odzie¿ od godz. 18.30. Dzieci chrzczone s¹
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czyni³y siê one do integracji spo³eczeñstwa rybnickiego. Zaplanowany remont i modernizacja ogrodzenia, schodów i balustrady zosta³a zakoñczona w paŸdzierniku 2005
154
roku, z chwil¹ wzniesienia pomnika Papie¿a Jana Paw³a II . Na œrodkowym biegu
schodów, przed g³ównym wejœciem do Bazyliki stan¹³ na specjalnie zbudowanym postumencie pomnik Wielkiego Polaka. Symbol ten upamiêtnia pontyfikat zmar³ego
155
2 kwietnia 2005 r., papie¿a Jana Paw³a II .
Podsumowuj¹c, mo¿na z ca³¹ stanowczoœci¹ stwierdziæ, ¿e koœció³ œw. Antoniego
w ¿yciu religijnym odegra³ nieprzeciêtn¹ rolê. Trudna historia pocz¹tków œwi¹tyni
zmieni³a siê z chwil¹ decyzji Kurii o ustanowieniu jej parafi¹. Systematyczna liturgia,
obrzêdy zwi¹zane z chrztem, I komuni¹, œlubem, pogrzebem, a tak¿e dzia³alnoœæ wielu
wspólnot da³y mo¿liwoœæ spe³nienia warunku istnienia wiêzi, któr¹ wyznacza w warunkach chrzeœcijañstwa mo¿liwoœæ spotykania siê z wiernymi. Momentami integruj¹cymi wiernych by³y równie¿ odpusty i pielgrzymki, maj¹ce w rybnickiej œwi¹tyni
odleg³¹ tradycjê. Wybudowany ku czci Patrona Ziemi Rybnickiej œw. Antoniego Padewskiego mia³ s³u¿yæ i s³u¿y do dziœ, wiernym i mieszkañcom Rybnika. Ten przepiêkny
pomnik, podniesiony w 1993 roku do godnoœci Bazyliki Mniejszej, jest charakterystycznym zabytkiem architektonicznym miasta, który imponuje nie tylko swoimi monumentalnymi rozmiarami, ale przede wszystkim piêknem neogotyckiego stylu.

w pierwsza niedzielê ka¿dego miesi¹ca na mszy œw. o godz. 15.30. Nabo¿eñstwo w intencji dzieci
rocznych odprawiane jest w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 15.30. Protokó³ przedœlubny spisywany jest w kancelarii parafialnej 3 miesi¹ce przed wyznaczon¹ dat¹ œlubu.
154 Decyzja Rady Miasta Rybnika z 7 kwietnia 2005 roku .Ho³d Ojcu Œwiêtemu oddali radni, „Gazeta Rybnicka”, nr 4, R. 2005.
155 Czterometrowej wysokoœci monument projektu artysty plastyka Zygmunta Brachmañskiego (odlany w br¹zie) uœwietni obchody 100-lecia koœcio³a p.w. œw. Antoniego Padewskiego
w Rybniku. Tam¿e.
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ROZDZIA£ IV
Architektura i wyposa¿enie neogotyckiego koœcio³a p.w. œw. Antoniego.
Na terenie przemys³owej czêœci Górnego Œl¹ska wiêkszoœæ koœcio³ów zbudowana zosta³a w drugiej po³owie XIX wieku i na pocz¹tku wieku XX. Prawdziwa eksplozja budowlana zaczê³a siê w latach 70. XIX wieku, co zwi¹zane by³o z coraz wiêkszym rozwojem przemys³u i gwa³town¹ urbanizacj¹. Nap³yw ludnoœci w okrêgu przemys³owym powodowa³ koniecznoœæ budowania wiêkszych œwi¹tyñ. Wówczas architekci niemieccy, rozpoczêli poszukiwania w zakresie tworzenia obszernych przestrzeni wewnêtrznych. Skupili wiêc uwagê na za³o¿eniach neogotyckich, neobaroko1
wych lub neoromañskich, siêgaj¹c do tradycji historycznych . Pocz¹tkowo wzorowali
siê na starych gotyckich koœcio³ach z ostros³upowymi otworami drzwiowymi i oknami
2
oraz spiczastymi wie¿ami , buduj¹c œwi¹tynie o najwy¿szym poziomie artystycznym,
3
pocz¹wszy od walorów architektonicznych i witra¿y, a skoñczywszy na detalach . Budowê koœcio³ów popierano wówczas, je¿eli za projektami sz³y racjonalne przes³anki,
pozwalaj¹ce na podjêcie i zakoñczenie budowy. Rozpoczynano j¹ po otrzymaniu zezwolenia kurii, które udzielano wówczas, je¿eli do wniosku do³¹czony by³ projekt, ko4
sztorys oraz zapewnienie o posiadaniu œrodków na pokrycie kosztów .
Wœród popularnych projektantów budowli sakralnych wyró¿niali siê: Paul
5
6
7
Jackisch , Aleksy Langer , Hugon Heer , Max Giems, a przede wszystkim twórca rybnickiego koœcio³a p.w. œw. Antoniego Padewskiego, Ludwig Schneider. Bêd¹c architektem urzêdu rejencyjnego w Opolu nale¿a³ do najbardziej znacz¹cych projektantów
8
œl¹skiej architektury sakralnej. Urodzi³ siê w 1854 roku, zmar³ w roku 1943 . Nie wia-

1 I. Kozina, Architektura sakralna. Neogotycki uniformizm i nowe doœwiadczenia przestrzenne, [w:] Sztuka Górnego Œl¹ska od œredniowiecza do koñca XX wieku, red. E. Chojecka,
Katowice 2004, s. 236-237.
2 Architekt Ludwig Schneider opublikowa³ w 1905 r. artyku³ Rzut oka na budownictwo
koœcielne Górnego Œl¹ska, w którym pisze, ¿e w po³owie XIX wieku [...] zwrócono siê znowu u
nas, na Górnym Œl¹sku, do stylu gotyckiego [...] J. Nyga, Architektura sakralna a ruch odnowy
liturgicznej na przyk³adzie obiektów diecezji katowickiej, Katowice 1990, s 34.
3 J. Myszor, Historia..., 1999, s. 95. Por.: G³azek D., Kilka uwag o sztuce sakralnej w
diecezji katowickiej, ŒSHT, t. XVII, 1984, s. 170-183, J. Nyga, dz. cyt., s. 49-60.
4 J. Myszor, Historia..., s. 96.
5 D. G³azek, PóŸne koœcio³y Ludwiga Schneidera, „Zeszyty Tarnogórskie”, Architektura i
sztuka sakralna na Górnym Œl¹sku, t. V, s. 43.
6 Ta¿, Domus Cellebrina. Architektura sakralna (katolicka)przemys³owej czêœci Górnego
Œl¹ska 1870-1914, Katowice 2003, s. 50.
7 D. G³azek, PóŸne koœcio³y..., s.43.
8 Ta¿, Domus..., s. 62.
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9

domo gdzie i u kogo studiowa³, tak¿e z kim i u kogo pracowa³ . Zadebiutowa³ w latach
10
1885 - 1886 , chocia¿ jego kariera rozpoczê³a siê dopiero dziewiêæ lat póŸniej, kiedy
11
to w miejscowoœci Kobeøice w Kraiku Hulczyñskim wykona³ w latach 1895 - 1896
12
projekt swojej pierwszej budowli . Prawdopodobnie do roku 1902 zaprojektowa³ 25
koœcio³ów, kaplic, plebanii. Zrealizowa³ kilkanaœcie obiektów sakralnych na terenie
Rejencji Opolskiej, jak równie¿ na Dolnym Œl¹sku, na Morawach, a tak¿e w Danii.
Bior¹c pod uwagê podpisy pod projektami, pracownie Schneidera mia³y siedzibê
13
w Katowicach, Gliwicach i Opolu . Oko³o roku 1907 przeprowadzi³ siê do Wroc³a14
wia . Do projektów do³¹cza³ wskazówki dotycz¹ce zasad projektowania, które nale¿y
15
uwzglêdniæ przy budowie koœcio³a . Sugerowa³ miejsce po³o¿enia, zwraca³ uwagê na
16
uk³ad i potrzeby miejscowoœci, w której budowano œwi¹tyniê . W swoich pracach pozostawi³ wskazówki dotycz¹ce ustaleñ wielkoœci budynku w zale¿noœci od liczby
17
wiernych, a tak¿e uwagi dotycz¹ce materia³u budowlanego . Projekty zawiera³y ustalenia dotycz¹ce proporcji naw, szerokoœci odstêpów miêdzy ³awkami oraz ich d³ugoœci, miejsca rozmieszczenia konfesjona³ów, funkcji i umiejscowienia wie¿. Projektuj¹c, sk³ania³ siê do stworzenia œwi¹tyni odpowiadaj¹cej potrzebom liturgii, wyznacza18
j¹c przestrzeñ dla kap³ana i wiernych . Schneider powtarza³ swoje projekty, wprowadzaj¹c zmiany w wie¿ach, ich he³mach, w detalach architektonicznych. Z du¿¹ swobo19
d¹ ³¹czy³ ró¿ne materia³y, jak ceg³y, ceg³y glazurowane, pruski mur, kamieñ, tynk .
We wnêtrzach d¹¿y³ do stworzenia wra¿enia jednorodnej przestrzeni, dlatego w stylu
20
neogotyckim budowa³ hale lub pseudohale, które z zewn¹trz przypomina³y bazyliki .
21
Schneider wzniós³ na Œl¹sku kilkadziesi¹t œwi¹tyñ w ró¿nych garniturach archi-

Ta¿, PóŸne koœcio³y..., s. 38.
Ta¿, Domus..., s. 62.
Sztuka Górnego Œl¹ska, dz. cyt., s. 236-237.
By³a to trójnawowa hala na planie krzy¿a ³aciñskiego z jednowie¿ow¹ fasad¹. Tam¿e.
Tam¿e.
J.Nyga, dz. cyt., s. 36-37.
D.G³azek, Domus..., s. 62-64.
16 Pierwszy okres do lat 1905 - 1906, kiedy zaprojektowa³ g³ównie budowle gotyckie
i romañskie. Okres ten podsumowa³ wydaniem katalogu projektów, w którym naniós³ uwagi
dotycz¹ce historii chrzeœcijañskiej architektury sakralnej, zasady jej projektowania, teka
z 1903 roku (G³adek D., PóŸne koœcio³y..., s. 38-39), drugi okres przypada na lata 1905-1914
i jest zró¿nicowany stylistycznie, choæ przejawia siê rezygnacj¹ z neogotyku (tam¿e, s. 40; ta¿,
Domus..., s. 68).
17 Koœcio³y budowano przede wszystkim z ceg³y, poniewa¿ by³ to materia³ najtañszy.
Przy akceptacji w³adz admistracyjnych koszty budowy by³y kryterium znacz¹cym. Tak¿e przes³anki ideowe na Œl¹sku, przyczyni³y siê do popularnosci ceg³y (tam¿e, s. 40).
18 Sztuka Górnego Œl¹ska..., dz. cyt., s. 238.
19 D. G³azek, Domus..., s. 266.
20 Ta¿, PóŸne koœcio³y..., s. 39.
21 Wzniós³ na Œl¹sku 47 koœcio³ów oraz budowli im towarzysz¹cych. By³ tak¿e autorem
9
10
11
12
13
14
15
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22

tektonicznych . By³ jednym z najwybitniejszych i najpopularniejszych architektów
23
Górnego Œl¹ska . Jego bogat¹ twórczoœæ, stylistycznie ró¿norodn¹, mo¿na podzieliæ
24
na dwa okresy. Pierwszy okres twórczoœci Schneidera zamyka budowa neogotyckie25
go, jedynego dwuwie¿owego, koœcio³a p.w. œw. Antoniego w Rybniku , bêd¹cego jedn¹ z tych budowli, które powsta³y w okresie wzmo¿onego rozwoju urbanistycznego
miasta. Umiejscowienie na wzniesieniu przyczyni³o siê do wkomponowania jej do zabudowy miejskiej w ten sposób, ¿e tworzy zgodnie z za³o¿eniami autora drogowskaz
do miejsca kultu, bêd¹c równoczeœnie wa¿nym i niezmiernie dekoracyjnym elemen26
tem miasta widocznym ze wszystkich stron Rybnika i okolic . Charakterystyczna dla
twórczoœci Ludwiga Schneidera rybnicka budowla posiada rozwi¹zania i elementy
zdobnicze odró¿niaj¹ce autora od innych twórców. Dwuwie¿owa fasada posadowiona
na osi korpusu nawowego, ozdobiona smuk³¹ sygnaturk¹ na kalenicy dachu - he³mu,
zastosowanie ambitu, chocia¿ […] jest to bardzo du¿y wytwór nie daj¹cy niestety
27
miejsc stoj¹cych ani siedz¹cych , przestrzeñ, to wszystko œwiadczy o zastosowaniu
swoich pogl¹dów w praktyce.
Zaprojektowana przez Schneidera na rzucie koœcio³a trójnawowego, z transeptem
i rozbudowan¹ czêœci¹ prezbiterialn¹ rybnicka œwi¹tynia posiada wszystkie elementy
charakterystyczne dla stylu gotyckiego: sklepienia krzy¿owo - ¿ebrowe, system przypór, sterczynki, ostros³upowe formy he³mów wie¿, maswerkowe dekoracje. Architekt
wybudowa³ koœció³ trójnawowy o uk³adzie halowym z wykorzystaniem ceg³y glazurowanej i profilowanej. Zastosowa³ bogate rozwi¹zanie naœladuj¹ce klasyczny, gotycki rzut katedry z obejœciem, kaplicami i kruchtami. Przestrzeñ wykorzysta³ projektuj¹c
zakrystiê, salki i kaplice. P³aszczyzny œcian zewnêtrznych wykonane z ceg³y licówki,
które urozmaicaj¹ blendy z jasnego tynku wype³niaj¹ce p³ytkie nisze w skarpach oraz
t³a ceglanych fryzów. Ceg³a podkreœla tak¿e gzymsy oraz poszczególne kondygnacje

wielu projektów niezrealizowanych. Jego zawodowy dorobek powsta³ w ci¹gu niespe³na 30 lat
(tam¿e, s. 38). Publikowa³ w prasie codziennej i fachowej oraz wydawnictwach okolicznoœciowych, które towarzyszy³y jego pracy (tam¿e).
22 Oprócz stylu neogotyckiego najchêtniej u¿ywa³ neobaroku (G³azek D., Domus...,
s. 72-73).
23 We wroc³awskimi Archiwum Archidiecezjalnym znajduje siê teka z rysunkami z lat
1904-1914, która zawiera projekty zrealizowane i te których autor nie zrealizowa³. Swoj¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ Schneider zakoñczy³ w 1914 roku. Tam¿e.
24 Projekt koœcio³a œw. Antoniego Schneider opublikowa³ w 1904 roku (tam¿e, s. 64, za:
„Ostdeutsche Bau-Zeitung”, nr 33, R. 1907, s.1). Por.: Szo³tysek M., Nieznany projekt, “Gazeta
Rybnicka”, nr 23, (11.10), R. 1993.
25 Wydany w 1903 roku katalog projektów zawiera projekt rybnickiego koœcio³a. Drugi,
dwuwie¿owy koœció³ autorstwa Ludwiga Schneidera w Koch³owicach zosta³ wybudowany
w stylu neorenesansowym (G³azek D., Domus..., s. 65).
26 M. Budny-Malczewska, A. Grabiec, Architektura i wyposa¿enie neogotyckiej Bazyliki
Mniejszej p. w. œw. Antoniego w Rybniku, „Zeszyty Tarnogórskie”, nr 33, s.39-44.
27 J.Dworaczek, dz. cyt., rozdz. V, s. 3.
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28

wie¿ . Dekoracje elewacji koœcio³a tworz¹ œlepe, ceglane maswerki, z tynkiem w tle
oraz maswerkowe podzia³y okien, które zdobi¹ ceglane kszta³tki.
Wysokiej klasy zabytek architektury neogotyckiej, maj¹cy wielkie znaczenie dla
kultury regionu, zosta³ zlokalizowany na trójk¹tnej dzia³ce pomiêdzy ulicami Miko³owsk¹ i Powstañców Œl¹skich w pó³nocno - wschodniej czêœci centrum Rybnika. Posadowiony na kamiennym cokole, z ceg³y klinkierowej, z u¿yciem blend tynkowych, o
zmiennych wymiarach, jako budynek wolnostoj¹cy. Usytuowany na lekkim wzniesieniu, co powoduje, ¿e jest bardzo dobrze wyeksponowany stanowi¹c dominantê w skali
29
30
31
miasta . Wybudowany na rzucie krzy¿a ³aciñskiego , orientowany, z prezbiterium
wielobocznie zamkniêtym, z piêciok¹tnym obejœciem i kaplic¹ po stronie pó³nocnej
oraz zakrysti¹ po stronie po³udniowej, które od prezbiterium oddziela rz¹d filarów.
Efektowna, monumentalna, trójdzielna fasada spe³nia funkcjê reprezentacyjn¹ dziêki
32
wyposa¿eniu w element architektoniczny jakim s¹ dwie wie¿e z sygnaturk¹ w œrodku. W czêœci œrodkowej znajduje siê kruchta zwieñczona wimperg¹, nad któr¹ wkomponowana jest u¿ebrowana rozeta z wielobarwnym witra¿em. Ca³oœæ zakoñczona piê33
cioma œlepymi arkadami . Czterokondygnacyjne wie¿e w rzucie maj¹ kszta³t kwadratu, który zwê¿a siê wraz z wysokoœci¹ i przechodzi przy podstawie he³mu w foremny
oœmiobok. Na wysokoœci dzwonów w œcianach znajduj¹ siê otwory okienne przys³oniête drewniana ¿aluzj¹. Ka¿d¹ wie¿ê wieñczy sygnaturka, sk³adaj¹ca siê z krzy¿a
osadzonego na kuli oraz spiczaste he³my zwieñczone krzy¿ami. Ostatnim poziomem
34
³¹cz¹cym po³udniow¹ wie¿ê z pó³nocn¹ jest miejsce, w którym znajduje siê zegar .

D. G³azek, PóŸne koœcio³y..., s. 39.
Powierzchnia dzia³ki wynosi 1.5319 ha (w tym pow. zabudowana 0.211577 ha) D³ugoœæ œwiatyni wynosi 68,30 m, szerokoœæ-40,62 m, wysokoœæ do kalenicy dachu-30,07 m, pow.
u¿ytkowa-1900 m2 (Inwentaryzacja budowlana zabytkowej Bazyliki œw. Antoniego w Rybniku,
opr. arch. M. Pelc, W. Student , paŸdziernik 2004, s. 5).
30 Opis obiektu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr in¿. arch. Andrzeja
Grzybowskiego. Za³¹cznik nr 1 do decyzji nr A/1443/91 z dnia 25 listopada 1991 roku. APar.
œw. Antoniego w Rybniku. Por.: Inwentaryzacja budowlana zabytkowej Bazyliki œw. Antoniego
w Rybniku; Projekt renowacji elewacji Bazyliki œw. Antoniego w Rybniku, opr. dr in¿. A .Malczyk, paŸdziernik 2004; Projekt renowacji schodów zewnêtrznych ogrodzenia bazyliki œw. Antoniego w Rybniku, opr. dr in¿ A. Malczyk, paŸdziernik 2004. W tym miejscu sk³adam serdeczne podziêkowania za udostêpnienie dokumentacji miejskiemu konserwatorowi zabytków w
Rybniku p. Aleksandrze Frydrychowicz.
31 D. G³azek, Domus..., s. 230.
32 Od wielu lat dostêpne Ÿród³a podaj¹ wysokoœæ wie¿ 95 m. Dokumentacja Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach-97 m (Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn.
AL. 2061). Inwentaryzacja budowlana Zabytkowej Bazyliki œw. Antoniego w Rybniku wykonana przez pracowniê projektow¹ PROJEKT 3 podaje 84,20 i 84,21 (s. 6), z kolei Projekt
renowacji elewacji bazyliki œw. Antoniego w Rybniku opracowany przez dr in¿. A.Malczyka
podaje wysokoœæ 80 m (s.4). Projekty u miejskiego konserwatora zabytków w Rybniku.
33 APar. œw. Antoniego w Rybniku. Por: G³azek D., Domus..., s. 230.
34 Inwentaryzacja budowlana..., s. 6-7.
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Ca³oœæ zwieñczaj¹ gzymsy. Na wy¿szym poziomie po ka¿dej stronie wie¿y osadzono
w œcianach ostros³upowe okna, które zdobi maswerk. Wy¿sze strefy nad portalami rozdzielaj¹ gzymsy dekorowane fryzami z³o¿onymi z ostros³upowych arkad i blend. He³my wie¿ o wielobocznej formie, flankowane s¹ w naro¿nikach czterema podobnymi
wie¿yczkami. Przy wie¿ach od pó³nocy i po³udnia znajduj¹ siê okr¹g³e wie¿yczki mieszcz¹ce schody. Przy transeptach - kruchty z bocznymi o³tarzami i zakrystia. Obejœcie
oraz prezbiterium zdobi¹ ³uki oporowe, mansardowe okna - ³uki ostre, elewacje - fryzy arkadowe. Wielospadowe dachy pokrywa dachówka, zaœ boczne kapliczki z he³mami - blacha. Wnêtrze z krzy¿owo - ¿ebrowym sklepieniem rozdzielaj¹ nawy z ceg³y
profilowanej oraz glazurowanej. P³aszczyzny œcian zdobi tynk oraz malatura na35
œcienna. Zachowany neogotycki wystrój wnêtrza, stanowi integraln¹ czêœæ budynku .
Prowadz¹ce do koœcio³a od strony zachodniej trzy wejœcia posiadaj¹ wykoñczone
ostro³ukowo schodkowe portale. Drzwi zdobi¹ trzy ostro³ukowe otwory okienne, nad
nimi widoczny tympanon, który zdobi¹ klucze œw. Piotra - symbol nadania œwi¹tyni
godnoœci Bazyliki Mniejszej. Drewniane, dwuskrzyd³owe drzwi ze stalowymi okucia36
mi i neogotyck¹ dekoracj¹ pokrywa br¹zowa malatura . Górn¹ ich czêœæ zdobia p³yci37
ny zawieraj¹ce sentencje w jêzyku ³aciñskim : Venite ad me omnes, qui laboratis et
38
oneratiestis et ego reficiam vos . Otwory drzwiowe bocznych portali zdobi¹ ceglane
obramienia, ³uki, ornament ceramiczny. Na drzwiach od strony pó³nocnej widniej¹ se39
ntencje ³aciñskie: Venite adoremus procidamus ante Deum , natomiast po stronie po40
³udniowej: Introite portas eius in confessione ; od strony ulicy Miko³owskiej: Ante
41
orationem praepara animam tuam ; po stronie ulicy Powstañców Œl¹skich: Domus
42
mea domus orationis .
Koœció³ od wieków, jako przyjaciel sztuk piêknych, stale szuka³, kszta³c¹c artystów, by nale¿¹ce do kultu przedmioty by³y godne, ozdobne i piêkne. S³usznie uwa¿a³
siê za arbitra w sprawach sztuki, os¹dzaj¹c, które z dzie³ artystów zgadzaj¹ siê z wiar¹,
pobo¿noœci¹ i tradycyjnymi zasadami oraz nadaj¹ siê do u¿ytku sakralnego. Ze szcze43
góln¹ trosk¹ dba³ o to, aby sprzêty liturgiczne odpowiednio uœwietnia³y kult . Obej-

Tam¿e.
Tamze.
J.Dworaczek, dz. cyt.
Przyb¹dŸcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a ja was
pokrzepiê, Mt 11,28 (cytaty biblijne za: Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie
z jêzyków oryginalnych, Biblia Tysi¹clecia, wyd. 4, Poznañ 1996)..
39 Przyb¹dŸcie, aby b³agaæ i upaœæ przed Bogiem, por.: Ps 100,3.
40 Wst¹pcie w te drzwi z wyznaniem, por.: Ps 100,4.
41 Por.: Syr 18,28: Ka¿dy rozumny uzna m¹droœæ, a temu, kto j¹ znalaz³, wyrazi uznanie.
42 Por.: Iz 56,7: Przyprowadzê [wszystkich] na moj¹ Œwiêt¹ Górê i rozweselê w moim domu
modlitwy. Ca³opalenia ich oraz ofiary bêd¹ przyjête na moim o³tarzu, bo dom mój bêdzie nazwany
domem modlitwy dla wszystkich narodów.
43 Dokumenty Soboru Watykañskiego II: konstytucja, dekrety, deklaracje. za: www. archidiecezja.lodz.pl/sobor.html
35
36
37
38
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muj¹c ca³¹ sztukê koœcieln¹ rybnicka œwi¹tynia p.w. œw. Antoniego prezentuje najszlachetniejsze dzie³a sztuki sakralnej w postaci rzeŸb, p³askorzeŸb, polichromii, wit44
ra¿y okiennych oraz zdobnictwa architektonicznego .
W prezbiterium, znajduje siê wykonany w stylu neogotyckim 14 metrowej wyso45
koœci g³ówny o³tarz. Ten wysokiej klasy przyk³ad sztuki snycerskiej , posadowiony
na monumentalnej, dekorowanej mensie, bogato rzeŸbiony w drewnie dêbowym, z po46
lichromowanymi figurami œwiêtych zosta³ wykonany przez jedn¹ ze œl¹skich firm,
47
w warsztacie Carla Buhla w latach 1906 - 1907. Prowadzi³ on we Wroc³awiu pierwszy œl¹ski instytut sztuki wyposa¿ania i zdobnictwa koœcio³ów, wyposa¿enia salo48
nów, pa³aców, rzeŸby ornamentalnej, figuralnej i reliefowej . Za³o¿ony przez Buhla
49
w 1865 r. warsztat wyposa¿y³ wiele œl¹skich koœcio³ów w o³tarze, ambony i figury .
O³tarz w koœciele p.w. œw. Antoniego wykonany jest z drewna polichromowanego
i z³oconego, ozdobiony rzeŸbami, p³askorzeŸbami oraz bogatym detalem architektonicznym. Dolny cz³on dwucz³onowej nastawy ozdobiony jest prostok¹tnymi p³yci50
nami rozmieszczonymi w trzech strefach, stanowi¹c t³o dla mensy o³tarza z tabernakulum oraz podstawê dla rozbudowanej czêœci górnej. Górna czêœæ nastawy tworzy
51
a¿urowan¹ konstrukcjê z³o¿on¹ z motywów architektonicznych . Po bokach szafy
o³tarzowej mieszcz¹ siê prostok¹tne kwatery zdobione wici¹ liœci akantu, w których
wkomponowano p³askorzeŸby zwieñczone wimpergami wsparte na kolumienkach.
Okaza³e rzeŸby œwiêtych stoj¹ce równie¿ na kolumienkach pod baldachimami podkreœlaj¹ podzia³ czêœci dolnej. Centraln¹ czêœæ górnej strefy o³tarza zdobi p³askorzeŸba z przedstawieniem Trójcy Œwiêtej. Z³o¿ona z trzech a¿urowych kapliczek nastawa, zbudowana jest z gotyckiego detalu architektonicznego: maswerków, pinakli,
¿abek, kwiatonów, wimperg, w których znajduj¹ siê rzeŸby œw. Micha³a Archanio³a
52
i œw. Piotra i Paw³a . Na mensie wykonanej z bia³ego, drobnoziarnistego piaskowca

APar. œw. Antoniego w Rybniku.
Elementy rzeŸbiarskie oraz ornamentalne dekoracje snycerskie wykonane s¹ w drewnie lipowym. Elementy z³ocone poz³ocone s¹ z³otem p³atkowym i srebrem (Program prac
konserwatorskich O³tarza G³ównego (C. Buhl 1907) w Bazylice œw. Antoniego w Rybniku, Pracownia Konserwacji Dzie³ Sztuki Barbara Wantuch, Kraków, wrzesieñ 2004, APar. œw. Antoniego w Rybniku).
46 Figury wyrzeŸbione zosta³y w drewnie lipowym (tam¿e).
47 Jak wskazuje napis na tabliczce umieszczonej z ty³u o³tarza jest to dzie³o du¿ej firmy
stolarstwa artystycznego-Kunsttischlerei (Program prac..., dz. cyt.). Fotografia: Barbara
Wantuch. Sk³adam serdeczne podziêkowania dla p. Barbary Wantuch za udostêpnienie materia³u dokumentacyjnego i fotograficznego.
48 J. Nyga, dz. cyt., s. 43.
49 C.Buhl powiêkszy³ swój warsztat o pracowniê malarsk¹ w roku 1870 (Program
prac..., dz. cyt.).
50 P³yciny maj¹ trójdzielne podzia³y arkadkowe lub wype³nione s¹ dekoracj¹ o motywach póŸnogotyckich maswerków, m.in. rybich pêcherzy (Opis o³tarza..., [w:] tam¿e).
51 Tam¿e.
52 Tam¿e. Bazylika Mniejsza w Rybniku, dz. cyt.; Budny-Malczewska M., Grabiec A., dz. cyt.
44
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mieœci siê tabernakulum z polichromowanymi dwuskrzyd³owymi drzwiczkami, które
zdobi¹ z³ocenia oraz kamienie i emalia. Tabernakulum zwieñcza neogotycki
baldachim, sk³adaj¹cy siê z kolumienek, maswerków, wimperg, pinakli i kwiatonów.
Na predelli o³tarza zamontowane s¹ cztery wsporniki na których prawdopodobnie
53
ustawione by³y figurki anio³ków . W centralnej czêœci dolnej strefy umieszczona jest
prostok¹tna p³ycina o bogato rzeŸbionym obramieniu z wspart¹ na kolumienkach
arkad¹, któr¹ zwieñcza zdobiona ¿abkami i kwiatonem na osi, wimperga, stanowi¹c
54
oprawê dla pó³kolistej niszy . W niej to umieszczona jest figurka œw. Antoniego
Padewskiego, przys³oniêta obrazem padewskiego patrona wykonanym we Wroc³awiu
55
w pierwszych latach XX wieku . Dzieje figury i kaplicy ku czci œw. Antoniego,
zosta³y omówione w dwóch pierwszych rozdzia³ach niniejszej publikacji. W tym
miejscu nale¿y tylko przypomnieæ, i¿ po rozebraniu kapliczki i krótkotrwa³ym
umieszczeniu figurki w koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej, znalaz³a ona, pocz¹wszy od
dnia poœwiêcenia „nowego koœcio³a”, swoje w nim miejsce - na rzeŸbionym postumencie za g³ównym o³tarzem, pod obrazem Jezusa Ukrzy¿owanego. Wierni chc¹c
godniej uczciæ patrona grodu rybnickiego rozpoczêli starania o wzniesienie nowego
o³tarza. Ich efektem sta³a siê kaplica w tylnej czêœci koœcio³a, w której dzisiaj mieœci
siê o³tarz ku czci œw. Barbary. Od 17 czerwca 1951 r. figura padewskiego patrona
56
znalaz³a swoje miejsce w niszy o³tarza g³ównego .
Wa¿nym elementem o³tarza g³ównego s¹ relikwie œwiêtych. Dziêki staraniom ks.
Brudnioka 27 wrzeœnia 1907 roku „nowy koœció³” otrzyma³ jako relikwiê cz¹stkê
Krzy¿a Œwiêtego, relikwie œw. Jacka, œw. Jadwigi, oraz fragmenty szat œw. Franciszka
i œw. Klary. Relikwie te, których autentycznoœæ potwierdzi³ kardyna³ Piotr Respighi,
umieszczone zosta³y zgodnie ze zwyczajem starochrzeœcijañskim pod mens¹ g³ównego o³tarza w bogato zdobionym mosiê¿nym relikwiarzu, wykonanym przez firmê Rau57
schera w 1907 roku. Warto pamiêtaæ, i¿ relikwie œw. Antoniego sprowadzono do
58
œwi¹tyni dopiero w 1995 roku .

Z przekazów ustnych dowiadujemy siê, ¿e zosta³y skradzione (Program prac..., dz. cyt.).
Tam¿e.
Do o³tarza zamocowano mechanizm zasuwania obrazu œw. Antoniego, na potrzeby
ods³aniania figury podczas uroczystoœci. Obraz namalowany jest na p³ótnie, technik¹ olejn¹, ze
z³oconym t³em. Tam¿e.
56 Por. pierwszy rozdzia³ niniejszej publikacji. Badania chemiczne oraz obserwacja mikroskopowa pobranych pigmentów z oryginalnej warstwy figury, nie datuje jednoznacznie obiektu, ale zacieœnia jego najwczeœniejsze datowanie na wiek XVII, ze wzglêdu na wykrycie ¿ó³cieni neapolitañskiej. Graniczna data pierwszej warstwy przemalowania wyznacza zastosowanie b³êkitu pruskiego, czyli II æwieræ XVIII wieku. [...] Z kolei wyniki analizy drugiej warstwy
przemalowania mog¹ sugerowaæ jej najwczeœniejsze powstanie na II po³. XIX wieku z uwagi
na zidentyfikowanie bieli cynkowej (Dokumentacja konserwatorska: Analiza stratygraficzna
oraz badania pigmentów pobranych z rzeŸby œw. Antoniego XVII/XVIII z Bazyliki œw. Antoniego w Rybniku, Konserwator Barbara Wantuch). E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 3-9.
57 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 32.
58 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.
53
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59

Z boku o³tarza stoi eklektyczny kandelabr z 1908 roku . Ufundowany przez ks.
60
proboszcza Brudnioka jest jednym z dwóch wraz ze stoj¹cym obok chrzcielnicy pas61
cha³em znajduj¹cym siê w wyposa¿eniu koœcio³a. Zgodnie z wymogami posoborowymi przed o³tarzem postawiono stó³ o³tarzowy, obok którego stoi bogato rzeŸbiony
62
w dêbowym drewnie, tron biskupi , bêd¹cy ozdob¹ koœcio³a od pocz¹tku jego istnienia. Jest to miejsce zasiadania przynale¿nej osobie w czasie oficjalnych ceremonii.
63
Wykonany w roku 1907 przez mistrzów w Oberamergau w Bawarii stanowi
prawdziwe dzie³o sztuki snycerskiej z p³askorzeŸbami œw. Cecylii i figurami œw. Piotra
i Paw³a.
Po bokach, kanelowane pilastry zwieñczaj¹ neogotyckie fiale wykonane w niez64
nanym warsztacie . Umieszczone wewn¹trz figury wyrzeŸbiono w drewnie lipowym,
pokryto w 2006 roku now¹ polichromi¹. Po lewej stronie: figura Matki Boskiej, po
65
66
prawej œw. Józefa , który, jak wskazuj¹ badania konserwatorskie , zast¹pi³ w 1931 roku figurê Chrystusa zdobi¹c¹ od tej pory boczny o³tarz p.w. Chrystusa Króla.
Kru¿ganek prezbiterium zdobi neogotycka chrzcielnica pochodz¹ca, jak podaj¹
67
dostêpne Ÿród³a, prawdopodobnie z wroc³awskiej pracowni J. Baumeistera . Efektowna podstawa i rzeŸbiona w marmurze misa chrzcielna, nakryta metalow¹ pokryw¹,
któr¹ zwieñcza gotycka wie¿a wykonana zosta³a w roku 1907. Za ni¹ widoczny wyko68
nany równie¿ w tej pracowni w roku 1907 Chrzest Chrystusa . Œwi¹tyniê zdobi¹ stacje Drogi Krzy¿owej wykonane w konwencji neogotyku w tym samym roku przez mi69
strzów z Oberamergau z Bawarii . Zdobi j¹ stylizowana p³askorzeŸba pokryta polichromi¹, obramowana kszta³tkami ceramicznymi i kolumienkami zakoñczonymi kapitelami.

59 Wykonany przez Firmê Pathoff z Monasteru (Drobny E., Koœció³ œw. Antoniego...,
s. 30; APar. œw. Antoniego w Rybniku, sygn. B.V.0/3).
60 £aciñskie napisy potwierdzaj¹ ofiarê ks. proboszcza: hoc candelabrum ecclesiae Sti
Antonii Rybnicensi d. d .d. Franciscus Brudniok Stae Theol. D. H. T .parochus A. D. MCMVIII.
61 Pascha³ wykona³a firma Potthoff (Drobny E., Koœció³ œw. Antoniego..., s. 30).
62 Tron biskupii „sedilia” wykonany w stylu neogotyckim w 1907 roku w Oberamargau
w Bawarii (Dokumentacja konserwatorska ruchomego wyposa¿enia zabytkowego Bazyliki œw.
Antoniego w Rybniku, ABAKUS), chocia¿ o. E. Drobny w broszurce z 1931 wskazuje warsztat
A. Pathoffa z Monasteru (Drobny E., Koœció³ œw. Antoniego w Rybniku..., s. 31).
63 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego w Rybniku..., s. 31; APar.œw. Antoniego w Rybniku,
sygn. B.V.0/3.
64 O. Emil Drobny wskazuje na autora Carla Buhla, czego nie potwierdzaj¹ badania
konserwatorskie. Wywiad z Barbar¹ Wantuch, konserwatorem pracowni dzie³ sztuki w Krakowie.
65 Figura jest bez cech stylowych, nieznane jest równie¿ miejsce jej wykonania, nie posiada sygnatur. Tam¿e.
66 Warstwy malarskie, forma, oraz wspólne cechy elementów (serca) wskazuj¹ na wykonanie obu figur w jednej pracowni. Wywiad z miejskim konserwatorem zabytków, p. Aleksandr¹
Frydrychowicz.
67 Dokumentacja konserwatorska ruchomego wyposa¿enia...,dz. cyt., t. I-II.
68 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 31.
69 Tam¿e. Dokumentacja konserwatorska ruchomego wyposa¿enia..., dz. cyt., wskazuje
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W transepcie, równolegle po obu stronach znajduj¹ siê o³tarze boczne: p.w. Mat70
ki Bo¿ej Ró¿añcowej i Chrystusa Króla . Pierwszy z nich w stylu neogotyckim pow71
sta³, jak wskazuj¹ odnalezione w 2006 roku inskrypcje, w 1911 roku w Regensburgu ,
chocia¿ do tej pory wskazywano w dostêpnej literaturze warsztat C.Buhla. Ufundowany zosta³, jak wskazuje inskrypcja na jednym z drewnianych fragmentów pod baldachimem, przez pierwszego zastêpcê koœcielnego, Franciszka Chrószcza, który pra72
wdopodobnie by³ jednym z cz³onków ¯ywego Ró¿añca . Po drugiej stronie drewnianego elementu znajduj¹ siê sygnatury projektanta Augusta Irheera [?] dat. 1911 oraz
73
wykonawcy Aug.[ustyna?] Jagera, Regensburg 1911 . Dane te potwierdza dokumentacja fotograficzna wykonana podczas demonta¿u o³tarza w roku 2006. Równie¿ wówczas odkryto wnêkê Chrystusow¹, która otoczona ceglanym murem stanowi podporê
mensy o³tarzowej. Hipotetycznie bior¹c s³u¿y³a jako miejsce organizowania Bo¿ego
74
Grobu, w najwczeœniejszym okresie istnienia œwi¹tyni padewskiego patrona .
Niezwykle okaza³ym elementem nawy g³ównej jest przylegaj¹ca do jednego z fi75
larów, 10 - metrowej wysokoœci ambona . To piêkne dzie³o sztuki snycerskiej z figur¹
Moj¿esza na porêczy i wmontowanymi w kasetony kosza p³askorzeŸbami Ojców Koœcio³a, zosta³o wykonane jak wskazuje data w roku 1911. Konfesjona³y przypominaj¹
budowlê gotyck¹ niezwykle bogato dekorowan¹. Dwa z nich powsta³y w 1907 roku
76
w pracowni Adolfa Elbina .
W 1923 roku powsta³o w parafii Arcybractwo Matek Chrzeœcijañskich. W momencie wyboru Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy na patronkê, jego cz³onkinie wybudowa³y w kaplicy „nowego koœcio³a”, w bocznej nawie, doln¹ czêœæ poœwiêconego jej
o³tarza, ufundowa³y równie¿ obraz malowany na p³ótnie przez jedn¹ z sióstr Sercanek
z Królewskiej Huty oraz ¿elazn¹ kratê. Po kilku latach ponownie dziêki ofiarnoœci
wiernych wybudowa³y brakuj¹c¹ górn¹ czêœæ oraz dwie boczne postacie: œw. Annê
i œw. Franciszka. W 1937 roku z diecezji sprowadzono relikwie œw. Bronis³awy, które
zosta³y umieszczone, po uroczystej procesji, w tabernakulum o³tarza MBNP w monstrancji zbudowanej specjalnie na ten cel. W czasie II wojny œwiatowej o³tarz zosta³
77
zniszczony, a z powodu likwidacji wspólnoty, nigdy go nie odbudowano .
W pierwszych miesi¹cach 1929 roku w³adze koœcielne rozpoczê³y starania o budowê bocznego o³tarza ku czci Serca Pana Jezusa. Zebrano dobrowolne fundusze, zle-

J.Baumeistera z Wroc³awia.
70 Dokumentacja konserwatorska ruchomego wyposa¿enia..., dz. cyt.
71 Dokumentacja fotograficzna Barbary Wantuch.
72 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 29. Inskrypcja napisana o³ówkiem: Na czeœæ
Matki Ró¿añcowej. St. Maria Ora pronobis, 2. 8. 1911 Fr. Chrószcz.
73 Dokumentacja fotograficzna Barbary Wantuch.
74 Kronika Arcybractwa..., dz. cyt.
75 Autor C. Buhl z Wroc³awia, dat. 1911 w stylu neogotyckim.
76 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 31.
77 Kronika Arcybractwa..., dz. cyt.

114

78

cono wykonanie projektu artyœcie - rzeŸbiarzowi Paw³owi Kaizerowi , a przygotowa79
ny projekt zatwierdzono . Zarz¹d koœcielny na posiedzeniu w dniu 1 marca 1929 roku
przyj¹³ jednog³oœnie kosztorys i w ten sposób na ¿yczenie parafian o³tarz zosta³ wykonany, bêd¹c po dziœ dzieñ ozdob¹ pó³nocnego skrzyd³a œwi¹tyni. Jego wykoñczenie
dwa lata póŸniej zbieg³o siê z obchodami jubileuszu 25 - lecia koœcio³a.
W 1932 roku ks. Tomasz Reginek zaplanowa³ malowanie œwi¹tyni. Za zgod¹ Ku80
rii Biskupiej, roboty malarskie przydzielone zosta³y Paw³owi Kaizerowi, który umie81
jêtnie odnowi³ wnêtrze koœcio³a, zdobi¹c œciany efektownym wzorem wici roœlinnej,
które po przeprowadzonych odkrywkach konserwatorskich w 2004 roku, odtworzono.
Po obu stronach naw bocznych znajduj¹ siê kaplice o 45 - metrowej powierzchni,
z gotyckimi sklepieniami z kszta³tek ceramicznych, terrakotow¹ posadzk¹, z wkomponowanymi na tle trzech, gotyckich okien, o³tarzami Matki Boskiej Czêstochowskiej
i œw. Barbary. Oba o³tarze s¹ wtórn¹ kompilacj¹ elementów pochodz¹cych z ró¿nych
82
o³tarzy i feretronów . O³tarz p.w. œw. Barbary sta³ ju¿ w tym miejscu od 17 czerwca
1951 roku, kiedy figurê œw. Antoniego umieszczono w niszy o³tarza g³ównego. Natomiast o³tarz p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej powsta³ po roku 1969 z fragmentów
innego starego o³tarza, które zosta³y wkomponowane w now¹ konstrukcjê. Centralna
czêœæ z obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej jest wspó³czesn¹ aran¿acj¹ stylisty83
cznie odbiegaj¹c¹ od starych elementów . Do tej pory, w tym miejscu znajdowa³ siê
84
o³tarz p.w. Matki Boskiej Bolesnej z rzeŸb¹ Piety , który dot¹d zdobi³ mieszcz¹c¹ siê
w absydzie kaplicê. W jego miejscu powsta³a kaplica p.w. Matki Boskiej Fatimskiej
85
z figur¹, która zdobi³a jeden z filarów prezbiterium .
Wraz ze zmianami w wyposa¿eniu koœcio³a, wprowadzano przekszta³cenia w malaturach naœciennych. Dostêpne Ÿród³a oraz materia³ ikonograficzny, nie pozwalaj¹
ustaliæ pierwotnej malatury koœcio³a. Zatem mo¿na jedynie hipotetycznie stwierdziæ,
¿e zachowane z okresu miêdzywojennego fotografie stanowi¹ najwczeœniejsze Ÿród³o
dokumentuj¹ce ten aspekt.

78 AArch.Kat., sygn. AL. 2021. Korespondencja oznaczona liczb¹ dziennika LR XII PO
z 12.3.29, LR XII. 90/29 z 14.3. 29, DO L.1179 z 12.3.29.
79 Tam¿e, Pismo oznaczone liczb¹ dziennika LR XII. 90/29.
80 Tam¿e, Korespondencja z 26.IV.32 l.dz. 203/32, 19.XII.33 l.dz. 1162/33.
81 W 1937 roku przeprowadzono roboty blacharskie. Tam¿e, Korespondencja oznaczona
l.dz. 1318/37/2.X.37/. Z kolei w 1948 roku zaplanowano remont dachu, dokoñczenie remontu
wie¿, wstawienie kolejnych 27 okien, budowê nowych organów (AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Kwestionariusz w sprawie subwencji na odbudowê koœcio³a 1947; planowano równie¿ zakup ³awek, konfesjona³ów, remont o³tarzy, ambony
i stacji drogi krzy¿owej, tam¿e, Korespondencja z 23.II.1948 nr 13/48.
82 Dokumentacja konserwatorska ruchomego wyposa¿enia..., dz. cyt.
83 Tam¿e.
84 RzeŸbê Piety przekazano wówczas do koœcio³a p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Kronika
koœcio³a i parafii..., s. 105.
85 Mistern¹ malaturê naœcienn¹ po II wojnie wykona³ mistrz malarski Jan Wilk (przyp. A.G.).
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Podawane do tej pory informacje dotycz¹ce wyposa¿enia koœcio³a oparte by³y na
jedynym dot¹d opracowaniu o. E. Drobnego. Jednak ostatnie badania konserwatorskie, odnalezione inskrypcje, datowania, analizy chemiczne i stratygraficzne poszczególnych warstw nak³adanych farb wskazuj¹ na konkretne umiejscowienie w czasie,
przypisanie konkretnej pracowni i wykonawcy. Niemniej, nadal wiele niejasnoœci wymaga szerzej zakrojonych analiz. Na pewno, o³tarz g³ówny zosta³ wykonany w pracowni C. Buhla, na co wskazuje umieszczona w tylnej czêœci o³tarza tabliczka z nazwiskiem autora. Sposób wykonania oraz analizy chemiczne wskazuj¹ autorytatywnie na
warsztat wroc³awski. Zastanawia jednoczeœnie fakt inskrypcji na wewnêtrznej œciance
tabernakulum. Bowiem znajduj¹cy siê na niej podpis, prawdopodobnie napisany kred¹
na metalowej œciance, jak siê wydaje nie móg³ przetrwaæ tak d³ugiego okresu, a wiêc
poprawiany, móg³ zupe³nie zatraciæ swój pierwotny sens. Podpis oraz daty dezorientuj¹ znawcê sztuki, bowiem emaliowana tabliczka umieszczona na o³tarzu wyraŸnie
wskazuje Carla Buhla. Hipotetycznie mo¿na przypuszczaæ, ¿e sygnowany element o³tarzowy byæ mo¿e znalaz³ siê przypadkowo w posiadaniu autora albo zosta³ przez niego zamówiony u konkretnego wykonawcy - P. Polowy we Lwowie w 1894 roku. Carl
Buhl realizuj¹c zamówienie do koœcio³a sw. Antoniego, byæ mo¿e wykorzysta³ posiadanie owej czêœci, wbudowuj¹c j¹ w wykonan¹ przez siebie konstrukcjê o³tarza. Druga data (1915 Katowice) budzi jeszcze wiêcej w¹tpliwoœci. Czêœæ, na której zosta³
umieszczony napis stanowi wprawdzie po³¹czone ze sob¹ dwa elementy, ale nasuwa
siê pytanie, dlaczego, dopiero w osiem lat po ukoñczeniu o³tarza pojawi³o siê kolejne
datowanie ze wskazaniem miejscowoœci. Wprawdzie w 1915 roku odby³a siê konsekracja œwi¹tyni. Byæ mo¿e wówczas, specjalnie na tê uroczystoœæ, tabernaculum zosta³o ozdobione: grawerem, kamieniami czy emali¹. Trudno odpowiedzieæ jednoznacznie na to pytanie bez przeprowadzenia dalszych badañ.
Ju¿ od stu lat u zbiegu ul. Miko³owskiej i Powstañców Œl¹skich stoi koœció³ p.w.
œw. Antoniego. Wiekowa budowla monumentalnych rozmiarów jest jedn¹ z najokazalszych œwi¹tyñ w stylu neogotyckim na Górnym Œl¹sku. Wybudowana zosta³a jako
wotum spo³ecznoœci rybnickiej dla swego patrona w latach 1903 - 1906 przez architekta Ludwiga Schneidera. Jej wyposa¿enie, pomimo zachowanych cech neogotyckich nie powsta³o w ca³oœci w tym samym okresie. Najwczeœniej powsta³ o³tarz g³ówny, fiale z figurami Matki Boskiej i Chrystusa Króla, tron biskupi, stacje Drogi Krzy¿owej i chrzcielnica z p³askorzeŸb¹ Chrztu Chrystusa, konfesjona³y, ³awki a tak¿e meble z zakrystii. W kilka lat póŸniej powsta³ o³tarz p. w. Matki Boskiej Ró¿añcowej oraz
ambona. Wydarzenia, które wp³ynê³y na wiele zmian w wystroju œwi¹tyni jak rów86
87
nie¿ w jego zdobnictwie naœciennym to rok 1921 , okres II wojny i pamiêtny po¿ar
w roku 1959.

86 Eksplozja dynamitu na dworcu kolejowym, w dniu 22 czerwca 1921 roku, w trakcie
trwania III powstania œl¹skiego zniszczy³a koœció³ co by³o powodem jego remontu. Oszacowane straty stanowi³y sumê 270 000 marek Koœció³ dozna³ du¿ych strat, wylecia³y okna, witra¿e i zniszczona zosta³a czêœæ pokrycia dachowego. AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw.
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Wiele zmian wprowadzi³y wymogi II Soboru Watykañskiego, przebudowano
bowiem wtedy uk³ad przestrzenny prezbiterium, wprowadzaj¹c nowe elementy. Od
1999 roku wystrój œwi¹tyni bardzo siê zmieni³, pocz¹wszy od wymiany wielobarwnych witra¿y z postaciami œwiêtych oraz po³o¿enie nowej malatury naœciennej. Konserwacji poddane zosta³y wszystkie elementy stanowi¹ce wyposa¿enie œwi¹tyni. Za³o¿ono nowe ogrzewanie, wyremontowano dach i zabytkowe otoczenie koœcio³a, które
jest uzupe³nieniem ca³ego za³o¿enia architektonicznego z neogotyck¹ bram¹ i roz³o¿ystymi schodami, na których stan¹³ w 2005 roku pomnik Jana Paw³a II.
Walory estetyczne rybnickiej œwi¹tyni odgrywaj¹ w ¿yciu spo³ecznoœci rybnickiej niebagateln¹ rolê. Jako budowla jest znakomitym przyk³adem neogotyckiej architektury z oryginalnym wystrojem wnêtrza, szeregiem zdobieñ i architektonicznych rozwi¹zañ. Okaza³a œwi¹tynia padewskiego patrona, wybudowana w modnym na prze³omie wieków XIX i XX neostylu, dominuje nad miastem, staj¹c siê architektonicznym
symbolem Rybnika i okolic.

Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2061, Pismo w jêz. niemieckim z dnia 22 czerwca 1921. Por.:
Drobny E., Koœció³ œw. Antoniego..., s. 39; Kronika koœcio³a i parafii..., s. 38.
87 1 wrzeœnia 1939 roku podczas nalotu lotniczego, na skutek wybuchu bomby zosta³
uszkodzony krucyfiks wisz¹cy w tylnej czêœci koœcio³a. Wskutek prowadzonych pod koniec II
wojny œwiatowej walk i prowadzonego ostrza³u artyleryjskiego do remontu nadawa³y siê wie¿e, dach, rynny, strop oraz parkan. Koœció³ pozosta³ prawie bez drzwi i okien, a ³awki zosta³y
wyniesione lub zniszczone. O³tarz Serca Jezusowego le¿a³ przewrócony na posadzce, kaplica
Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy zamieni³a siê w gruz, a jej o³tarz zosta³ spalony. Filary koœcio³a w znacznej czêœci zosta³y zniszczone, sklepienie w tyle koœcio³a zawalone, a rozetê uszkodzono jeszcze wczeœniej w czasie œci¹gania dzwonów. Do 1947 roku zabezpieczono prowizorycznie budowlê, po czym przyst¹piono kolejno do jej remontowania. Dach wyremontowano
prowizorycznie, wie¿e zosta³y pokryte blach¹, a tak¿e postawiono na elewacjach œwi¹tyni
rusztowanie celem likwidacji szkód. Wprawiono równie¿ siedem okien witra¿owych. Strop
zosta³ czêœciowo naprawiony, wyremontowano te¿ jeden z uszkodzonych o³tarzy. Kronika
Arcybractwa, dz. cyt. Now¹ malaturê naœcienn¹ wykona³a firma Mistrza Malarskiego Jana
Wilka w latach 1950-1951.
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1. Uk³ad przestrzenny dotycz¹cy budowy nowej kaplicy p.w. œw. Antoniego
88
(Patrona Miasta Rybnika G. Œl.) 1903 roku .

89

2. Plan sytuacyjny dotycz¹cy nowej kaplicy p.w. œw. Antoniego 1903 roku .

88
89

Muz. Ryb., DHKR, sygn. MRy /H/ 3063/1.
Tam¿e, sygn. MRy /H/ 3063/2.

119

3. Rzut poziomy koœcio³a wykonany przez Ludwiga Schneidera
91
i gmerk z jego inicja³ami .

90

90 Projekt koœcio³a œw. Antoniego Schneider opublikowa³ w 1904 roku. G³azek D.,
Domus..., s. 64 za: „Ostdeutche Bau-Zeitung”, nr 33, R. 1907, s. 1.
91 Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.

120

4. Rysunek okolicznoœciowy wykonany przez budowniczego Otto Föhre dla
92
upamiêtnienia uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego .

93

5. Znak muratorski Otto Föhre .

92
93

APar. œw. Antoniego w Rybniku.
Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.

121

6. Rysunek koœcio³a z otoczeniem zamieszczony na ok³adce broszurki o.Emila
94
Drobnego wydanej z okazji 25 - lecia œwi¹tyni w 1931 roku .

95

7. Projekt g³ównej bramy otoczenia koœcio³a .

94
95

E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., dz. cyt.
Tam¿e, s.17.

122

96

8. Koœció³ œw. Antoniego w Rybniku, ok. 1906/1907 .

96

Muz. Ryb., DHKR, sygn. MRy /H/ 3131.

123

9. Rybnicka œwi¹tynia w panoramie Rybnika wyró¿nia siê
97
swoimi monumentalnymi rozmiarami .

97

Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.

124

98

10. Plan zabudowy otoczenia koœcio³a - 15 maj 1913 roku .

98

APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.

125

99

11. Koœció³ w okresie miêdzywojennym .

99

Tam¿e.

126

12. Kaplica z figurk¹ œw. Antoniego w tylnej kaplicy od ul. Mikolowskiej.
Istnia³a od pocz¹tku istnienia koœcio³a do roku 1951, kiedy figurê umieszczono
100
w niszy o³tarza g³ównego .

101

13. Figurka - foto z roku 1938 .

100 E. Drobny, Koœció³ œw. Antoniego..., s. 10.
101 „Goœæ Niedzielny”, nr 25, (18.06), R. 1939.

127

102

14. Kaplica p.w. œw. Antoniego .

102

Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.

128

15.Kaplica Matki Boskiej Bolesnej z figur¹ Piety w bocznej kaplicy w prezbiterium,
103
gdzie dzisiaj znajduje siê kaplica Matki Boskiej Fatimskiej - okres miêdzywojenny .

103

APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.

129

16. O³tarz p.w. Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy. Ufundowany przez Arcybractwo
Matek Chrzeœcijañskich w latach miêdzywojennych po wyborze MBNP
104
na swoj¹ Patronkê .

104

Kronika Arcybractwa..., s. 49.

130

Ks.Dziekan Tomasz Reginek by³ za³o¿ycielem Arcybractwa Matek
105
Chrzeœcijañskich .

17. Bo¿y Grób przygotowywa³y corocznie cz³onkinie Arcybractwa Matek
106
Chrzeœcijañskich .

105
106

Tam¿e, s. 15.
Tam¿e, s. 45.
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18. Kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej w tylnej kaplicy koœcio³a,
gdzie od 1969 roku znajduje siê o³tarz Matki Boskiej Czêstochowskiej (powsta³ po 1945, w miejscu gdzie sta³ zniszczony w czasie wojny o³tarz
107
p.w. Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy) .
107

APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.

132

108

19. O³tarz p.w. Chrystusa Króla .

108

Tam¿e.

133

20. Ok³adka ksi¹¿ki o. Emila Drobnego.

134

21. Uroczystoœci religijne z okazji: 25 - lecia koœcio³a œw. Antoniego, 40 - lecia
encykliki „Rerum Novarum”, 700 - letniej rocznicy œmierci œw. Antoniego
Padewskiego, odpustu ku czci œw. Antoniego. W tympanonie nad drzwiami
g³ównymi do II wojny œwiatowej widnia³ wizerunek Chrystusa Dobrego Pasterza
109
(czerwiec 1931) .

22. W dniu 5 maja 1939 Rybnik odwiedzi³ Nuncjusz Apostolski
J. E. ks. Arcybiskup Cortesi (malowid³o naœcienne w tympanonie
110
po zniszczeniach wojennych nie zosta³o odtworzone) .
109 Tam¿e.
110 Tam¿e.
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23. Widok na chór i wejœcie g³ówne - lata 20. XX wieku.
111
Nad rozet¹ powtórzony motyw jej kszta³tu w formie malowid³a .

111

Tam¿e.

136

24. Na tle neogotyckich murów stoj¹ uczestnicy odpustu
ku czci œw. Antoniego, w którym uczestnicz¹ Matki Polki
112
i Kongregacja Mariañska M³odzieñców (rok 1938) .

112

Muz. Ryb., DHKR, sygn. MRy /ADE/ 39.

137

25 Wnêtrze koœcio³a w okresie II wojny œwiatowej (odtworzone po 2000 roku
113
malowid³a stanowi¹ wzór tych sprzed II wojny) .

Wejœcie do kru¿ganka prezbiterium z widoczn¹ wzorzyst¹ szablonow¹ malatur¹.

113

APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.

138

114

26 O³tarz p.w. Matki Boskiej Ró¿añcowej .

114

Tam¿e.

139

27. Koœció³ po wyzwoleniu - 1945r. Jego stan zakwalifikowa³ budowlê
115
do kategorii szkód wielkich .

115

Tam¿e.

140

28. Wnêtrze koœcio³a po II wojnie œw.

116

116 Na dolnej fotografii widoczne pozosta³oœci po malowidle w tympanonie. Zbiory rodziny Keller.

141

29. Pracownicy firmy Mistrza Malarskiego Jana Wilka podczas remontu wie¿y po
117
zniszczeniach wojennych .

117

Zbiory prywatne rodziny Wilk.

142

30. Pracownicy Mistrza Malarskiego Jana Wilka na chórze koœcielnym podczas
remontu w 1951 roku, na sklepieniach widoczne malowid³a w kszta³cie kwiatonów,
118
wzd³u¿ filarów - na bocznych œciankach - pas geometrycznych malowide³ .

118

Tam¿e.

143

31 Fragment malatury w kszta³cie kwiatonu po zniszczeniach wojennych
119
wykona³a firma Jana Wilka .

120

32. Fragment naœciennych dekoracji .

119 Tam¿e.
120 Tam¿e.
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33. O³tarz p.w. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej z naœcienna malatur¹ wykonan¹ po
121
zniszczeniach wojennych przez firmê Jana Wilka (1950-1951) .

122

34. Wnêka chrystusowa odkryta w 2006 roku podczas demonta¿u o³tarza .

121 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.
122 Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.

145

35. Wnêtrze koœcio³a z widokiem na chór, nad rozet¹ widoczny motyw malowid³a ,
nad ³ukiem pod chórem, w miejscu przedwojennych medalionów, znajduj¹ siê
geometryczne kwiatony.

124

36. O³tarz p.w. Chrystusa Króla na tle nowej malatury naœciennej. 1951 - 52 .

124

APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny

146

37. Koœció³ od strony ul. Koœciuszki i pierwszy ks. proboszcz
125
Adam Bie¿anowski .

125

Zbiory prywatne rodziny Keller.

147

38. Figurka œw. Antoniego od 17 czerwca 1951 znajduje siê w o³tarzu g³ównym za
126
obrazem patrona miasta, który podczas nabo¿eñstw jest ods³aniany .

126

APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.

148

127

39. O³tarz g³ówny z figurk¹ patrona miasta, czerwiec 1951 rok .

127

Tam¿e.

149
7

40. Ks. Sylwester Durczok pod figur¹ Matki Boskiej Fatimskiej zdobi¹cej
128
jeden z filarów prezbiterium (rok 1956) .

128

Tam¿e.

150

129

41. Po¿ar koœcio³a - 14/15 paŸdziernik 1959 rok .

129

Tam¿e.

151

130

42. Wnêtrze koœcio³a na pocz¹tku lat 60. odnowi³a firma malarska RDEST .

130

AArch.Kat., Koœció³ parafialny œw. Antoniego w Rybniku, sygn. AL. 2058.

152

131

43. Po po¿arze zbudowano najwiêksze organy na Œl¹sku .

131

APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.

153

44. Wokó³ prezbiterium widoczna nowa malatura w kszta³cie herbów. Fotografia
132
z uroczystoœci milenijnych i peregrynacyjnych, 1966/1967 .

132

Tam¿e.

154

133

45. Fragmenty malowide³ naœciennych z lat 60.

133

Zbiory prywatne rodziny Keller. APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.
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46. Prezbiterium z o³tarzem g³ównym po przebudowie w duchu Soboru
134
Watykañskiego II. Projekt wykona³ architekt K. Laske w latach 1977 - 78 .

134

Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.
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47. Symbole ewangelistów.

157

135

Fragmenty dekoracji .

135

Tam¿e.
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48. Wejœcie g³ówne (od 1993 roku, w tympanonie klucze piotrowe, symbol
136
podniesienia koœcio³a do godnoœci Bazyliki Mniejszej) .

136

Muz. Ryb., DHKR, sygn. MRy /ADH/ 1441.

159

49. Sprowadzenie relikwii padewskiego patrona. Relikwiarz z fragmentem
137
koœci œwiêtego Antoniego (rok 1995) .

138

50. Relikwiarz znajduj¹cy siê pod mens¹ o³tarza g³ównego .

137 APar. œw. Antoniego w Rybniku, Album fotograficzny.
138 Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.
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139

51. Ambona wykonana w 1911 roku w pracowni C. Buhla we Wroc³awiu .
Stan z roku 2006.

139 Muz. Ryb., DHKR, sygn. Mry /ADH/ 1441.
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140

52. Paramenty liturgiczne .

140

Tam¿e.
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141

53. Stan koœcio³a z 1998 roku .

141

Tam¿e.
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142

54. Projekt koœcio³a .

142 Inwentaryzacja budowlana zabytkowej bazyliki œw. Antoniego Rybniku wskazuj¹ca
wysokoœæ wie¿ 84,20 i 84,21.

164

144

55. G³ówne wejœcie do Bazyliki - 2 kwiecieñ 2005 roku .

16 paŸdziernik 2005 - poœwiêcenie pomnika Jana Paw³a II.

143

Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.

165

Ks. Abp. Damian Zimoñ i Prezydent Rybnika, Adam Fudali,
podpisuj¹ dokument Pro memoria

166

144

56. Fragment o³tarza g³ównego z obrazem œw. Antoniego, za którym stoi figurka .

145

57. Sygnatura warsztatu wroc³awskiego Carla Buhla .

144 Fragment o³tarza g³ównego po konserwacji. Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w
Rybniku.
145 APar. œw. Antoniego w Rybniku.
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58. O³tarz p.w. Chrystusa Króla wykonany w latach 1928 - 1931 przez rzeŸbiarza
146
rybnickiego Paw³a Kaizara .

146

Materia³ pomocniczy DHKR Muzeum w Rybniku.

168

147

59. Sedilia - tron biskupi i neogotycki konfesjona³ .

147

Tam¿e.
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60. Kaplica p.w. œw. Barbary powsta³a na pocz¹tku lat 50. XX w. w stylu
neogotyckim, w wyniku wtórnej kompilacji elementów pochodz¹cych z ró¿nych
148
o³tarzy (stan po konserwacji z 2005 r. z odtworzon¹ malatur¹ naœcienn¹) .

148

Tam¿e.
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61. Kaplica p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej. Obraz wstawiono do
skompilowanego wtórnie z elementów pochodz¹cych z o³tarzy i feretronów o³tarza
149
po 1969 roku, kiedy rzeŸbê Piety przekazano do koœcio³a MBB (stan z 2005 roku) .

149

Tam¿e.
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150

62. Kaplica p.w. Matki Boskiej Fatimskiej .

150

Tam¿e.
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151

63. Sentencje w jêzyku ³aciñskim na drzwiach g³ównych .

152

64. Wejœcie g³ówne, w tympanonie - klucze piotrowe .

151
152

Tam¿e.
Tam¿e.
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ZAKOÑCZENIE
Niezwyk³a jest historia powstania rybnickiej œwi¹tyni, bogate jej 100 - letnie losy. Zwana nowym koœcio³em, jest okaza³ym obiektem w przestrzeni miasta. Wszystko
mia³o pocz¹tek wraz z kultem œw. Antoniego, który wed³ug dziewiêtnastowiecznego
kronikarza Rybnika mia³ siêgaæ wieku XVI. Wed³ug najnowszych badañ mamy pewnoœæ, i¿ kult ten siêga schy³ku XVII wieku i by³ zwi¹zany z jedn¹ z ga³êzi zakonu franciszkañskiego, która w sposób szczególny czci³a padewskiego patrona. Kult ten zaszczepili w Rybniku mieszczanie kontaktuj¹cy siê z innymi miastami gdzie franciszkanie - reformaci mieli swe klasztory i koœcio³y.
W Rybniku najpierw pojawi³ siê o³tarz œw. Antoniego, postawiony w koœciele,
gdzie dzisiaj stoi kaplica akademicka. W nastêpstwie tego powsta³ w rybnickiej parafii
kult liturgiczny, który w XVIII stuleciu uleg³ rozbudowie, poczym zosta³ nieco zapomniany. W koœciele Matki Boskiej Bolesnej wznoszonym do 1801 roku powsta³ nowy
o³tarz ze œw. Antonim przedstawionym jako opiekun miasta. U schy³ku wieku XVIII
lub na pocz¹tku XIX wieku pojawi³a siê figurka œw. Antoniego z Dzieci¹tkiem, która
sta³a siê centralnym elementem kultu œw. Antoniego w Rybniku. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e ju¿ w pocz¹tkach XIX wieku œw. Antoni oficjalnie uchodzi³ za patrona miasta.
W latach dwudziestych wieku XIX kult œwiêtego pocz¹³ ponownie ¿yæ bardziej
intensywnie poprzez wzniesienie w roku 1828 u zbiegu ulic ¯orskiej i Miko³owskiej
ma³ej murowanej kapliczki. Przez nastêpne dziesiêciolecia oddawano tu czeœæ œw. Antoniemu. W drugiej po³owie XIX wieku zamierzano przebudowaæ kaplicê, co jednak
nie mia³o miejsca. Liczne ofiary mieszkañców miasta i okolicznych wsi nie mog³y siê
doczekaæ nowej bardziej monumentalnej budowli.
W XIX wieku parafia rybnicka ju¿ i tak bardzo rozleg³a powiêksza³a siê systematycznie w zwi¹zku z rozwojem przemys³u i wytwórczoœci. Przybywa³o mieszkañców
miasta, urzêdników, drobnych przemys³owców, kupców, rzemieœlników oraz pracowników najemnych zatrudnionych w przemyœle ciê¿kim i kolejnictwie. Potrzeby kultu
zaspokaja³ zbyt ma³y za ciasny koœció³ Matki Boskiej Bolesnej. Od lat 70. XIX wieku
próbowano wznieœæ nowy koœció³, ale pojawiaj¹ce siê przeciwnoœci utrudnia³y realizacjê planów. Dopiero ks. proboszcz Edward Bolik postanowi³ wznieœæ koœció³ oddaj¹c go zakonowi ojców franciszkanów. Prace budowlane rozpoczêto w roku 1898, ale
z powodu braku stosownego zezwolenia prace przerwano w tym samym roku.
Kolejna ods³ona zmagañ o nowy koœció³ rozpoczê³a siê w 1903 roku. Wówczas
potrzeby parafii po³¹czono z godnym uhonorowaniem patrona miasta. Nowy proboszcz, ks. dr Franciszek Brudniok podj¹³ to wyzwanie, traktuj¹c je jako jeden z celów
swojej dzia³alnoœci duszpasterskiej w Rybniku.
Pomimo pojawiaj¹cych siê trudnoœci budowlanych, finansowych, ekonomicznych i politycznych, budowa trwa³a zaledwie dwa lata, bowiem ukoñczono j¹ 18 listo175

pada 1905 roku. Nastêpne lata to czas doprowadzania obiektu do u¿ywalnoœci dla celów liturgicznych. Poœwiêcenie koœcio³a mia³o nast¹piæ ju¿ w roku 1906, co jednak
z powodu utrudnieñ nie doczeka³o siê realizacji. Dopiero 29 wrzeœnia 1907 roku dokonano poœwiêcenia œwi¹tyni, a w osiem lat póŸniej, 29 wrzeœnia 1915 roku odby³a siê
konsekracja. W tym momencie œwi¹tynia sta³a siê drugim koœcio³em parafii. Utar³ siê
wówczas termin stary dla koœcio³a p.w. Matki Boskiej Bolesnej oraz nowy dla nowo
wzniesionego koœcio³a p.w. œw. Antoniego. Koœció³ pe³ni³ rolê drugiej œwi¹tyni parafii
przez ponad czterdzieœci lat. W tym czasie dwukrotnie by³ powa¿nie uszkodzony:
w trakcie powstañ œl¹skich w 1921 roku oraz w trakcie II wojny œwiatowej, w roku
1945. Zniszczenia wy³¹czy³y go na jakiœ czas z u¿ytku, a nawet grozi³a mu rozbiórk¹.
Jednak¿e dziêki ofiarnoœci wiernych, koœció³ odratowano i odbudowano, z roku na rok
upiêkszaj¹c.
Parafiê planowano za³o¿yæ ju¿ w latach trzydziestych, ale ostatecznie wojna zahamowa³a ten proces. Dopiero 10 lutego 1952, pomimo zawirowañ politycznych, koœció³ œw. Antoniego zosta³ podniesiony do rangi kuracji na czele z ksiêdzem Adamem
Bie¿anowskim. Natomiast z dniem 28 maja 1957 r. utworzono parafiê nieusuwaln¹
p.w. œw. Antoniego w Rybniku. Œwi¹tyniê ju¿ w dwa lata póŸniej dotknê³a prawdziwa
tragedia, bowiem w dniu 14 paŸdziernika 1959 roku sp³onê³a pó³nocna wie¿a oraz
czêœæ dachu. Powa¿nie uszkodzone zosta³y sklepienia, a wiele cennych przedmiotów
liturgicznych zosta³o zniszczonych.
Odbudowana i odremontowana nadal stanowi³a wa¿ny symbol miasta. Tu odbywa³y siê uroczystoœci peregrynacyjne obrazu czêstochowskiej Madonny, tu organizowano œwiêta padewskiego patrona, a tak¿e spotyka³a siê katolicka inteligencja rybnicka podczas Tygodni Kultury Chrzeœcijañskiej.
W okresie proboszczowania ks. pra³ata Alojzego Klona œwi¹tynia zosta³a podniesiona do godnoœci Bazyliki Mniejszej. W czerwcu 1993 roku papie¿ Jan Pawe³ II wyda³ specjalna bullê potwierdzaj¹c¹ nowy tytu³ koœcio³a.
W ostatnich latach, z wielkim zaanga¿owaniem ks. proboszcza Franciszka
Musio³a przeprowadzana jest modernizacja tej cennej budowli p.w. œw. Antoniego
Padewskiego, który w 2006 roku Uchwa³¹ Rady Miasta, zosta³ Patronem Rybnika.
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KALENDARIUM
XVI w.
schy³ek XVII w.

- na wpó³legendarne pocz¹tki kultu œw. Antoniego w Rybniku
- udokumentowane pocz¹tki kultu œw. Antoniego w parafii rybnickiej
1719 r.
- pierwsza znana wzmianka o o³tarzu œw. Antoniego w rybnickim
koœciele parafialnym (Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny na tzw. Górce)
XVIII w. [?]
- pozyskanie przez rybnick¹ parafiê figurki œw. Antoniego z Dzieci¹tkiem
pocz. XIX w.
- budowa nowego o³tarza œw. Antoniego z obrazem ukazuj¹cym
go jako obroñcê miasta w koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej
1823 r.
- pocz¹tki odnowienia kultu œw. Antoniego w Rybniku i pierwsze
decyzje maj¹ce na celu wzniesienie kapliczki
1828 r.
- wybudowanie kapliczki œw. Antoniego Padewskiego
lata 70.-80. XIX w. - plany budowy nowego koœcio³a na obecnej ul. Ogródki
pocz. l. 90. XIX w. - plany budowy koœcio³a (kaplicy) i klasztoru dla franciszkanów
w pobli¿u starej kapliczki œw. Antoniego
1899 r.
- budowa fundamentów i przerwanie prac ze wzglêdu na brak zezwolenia
04.1903
- pismo do Kurii w sprawie zezwolenia na budowê
05.1903
- zezwolenie na budowê nowego koœcio³a
1903
- wykonanie projektu koœcio³a przez architekta Ludwiga Schneidera
14.09.1903
- rozpoczêcie budowy koœcio³a
18.09.1903
- budowa fundamentów pod filary i wie¿e
02.10.1903
- budowa fundamentów pod prezbiterium
06.10.1903
- budowa fundamentów po bocznymi filarami
15.10.1904
- budowa fundamentów pod lew¹ nawê krzy¿ow¹
23.11.1903
- zabezpieczenie murów i coko³u przed zim¹
14.03.1904
- kontynuowanie budowy po zimie
14.05.1904
- zakoñczenie sklepienia okien, budowa murów i filarów
13.06.1904
- poœwiêcenie kamienia wêgielnego
01.08.1904
- rozpoczêcie prac przy konstrukcji dachu
15.10.1904
- ukoñczenie zasklepiania bocznych naw
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20.03.1905
23.05.1905
06.07.1906
22.08.1905
29.08.1905
30.10.1905
18.11.1905
1906
06.09.1906

-

rozpoczêcie prac murarskich po zimowej przerwie
prace na wie¿ach
pozwolenie na benedykcjê dzwonów
ustawienie krzy¿y na wie¿ach
poœwiêcenie krzy¿y
usuwanie p³otu i uk³adanie pod³ogi we wnêtrzu
zakoñczenie budowy koœcio³a
porz¹dkowanie placu i urz¹dzanie wnêtrza œwi¹tyni
przeniesienie figury œw. Antoniego do koœcio³a Matki Bo¿ej Bolesnej
19.09.1906
- rozbiórka kaplicy œw. Antoniego
04.10.1906
- przywiezienie dzwonów na plac koœcielny
07.10.1906
- poœwiêcenie dzwonów
21.01.1907
- pozwolenie policyjne na u¿ytkowanie œwi¹tyni
22.05.1907
- poœwiêcenie organów firmy Schlag i Syn wg projektu L. Schneidera
09.07.1907
- udzielenie odpustu zupe³nego wiernym podczas œwiêta patrona
27.09.1907
- umieszczenie relikwii œwiêtych w relikwiarzu pod mens¹ o³tarza g³ównego
29.09.1907
- poœwiêcenie koœcio³a p.w. œw. Antoniego w Rybniku
08.03.1908
- poœwiêcenie stacji Drogi Krzy¿owej
30.09.1915
- konsekracja œwi¹tyni
22.06.1922
- eksplozja dynamitu na dworcu kolejowym podczas III powstania œl¹skiego przynios³a znaczne zniszczenia koœcio³a
1923
- w zwi¹zku z chorob¹ ks. Fr. Brudnioka, stanowisko proboszcza
obejmuje ks. T. Reginek
10.02.1926
- umiera ks. Fr. Brudniok, zgodnie z jego wol¹ zostaje pochowany w koœciele œw. Antoniego
1931
- Uroczystoœci religijne z okazji:
25 - lecia koœcio³a œw. Antoniego
40 - lecia encykliki „Rerum Novarum”
700 - letniej rocznicy œmierci œw. Antoniego Padewskiego
lata 30. XX w.
- plany utworzenia odrêbnej parafii œw. Antoniego
II wojna œwiatowa --osadzenie pierwszego kap³ana (ks. Juraszek) przy koœciele œw.
Antoniego
1945
- szkody koœcio³a po dzia³aniach wojennych zaliczono do szkód
wielkich
178

1945 - 1948
13.03.1950
16.06.1950

- plany i realizacja napraw koœcio³a przez ks. Garusa
- ks Adam Bie¿anowski zostaje administratorem parafii rybnickiej
- rozdzielenie parafii MBB na dwie odrêbne: MBB i œw. Antoniego, od tego dnia ks. A. Bie¿anowski zosta³ administratorem koœcio³a œw. Antoniego
27.08.1950
- og³oszenie z ambony o utworzeniu samodzielnej stacji duszpasterskiej przy koœciele œw. Antoniego
01.02.1952
- dekret erekcyjny dla kuracji p.w. œw. Antoniego podpisuje
ks. bp St. Adamski
10.02.1952
- erygowanie kuracji p.w. œw. Antoniego
01.12.1955
- ks. Adam Bie¿anowski odchodzi z parafii do Ligoty
05.12.1955
- mianowanie ks. Franciszka Klimzy kuratusem kuracji œw. Antoniego
22.12.1956 - 16.01.1957 - tymczasowy administrator parafii œw. Antoniego ks. S. Durczok
16.01.1957
- przekazanie agend parafialnych ks. Sylwestrowi Durczokowi
28.05.1957
- dekret uznaj¹cy kuracjê p.w. œw. Antoniego jako parafiê nieusuwaln¹
14/15.10.1959
- po¿ar koœcio³a œw. Antoniego
1975
- nowy proboszcz ks. Alojzy Klon
1977/78
- przebudowa prezbiterium zgodnie z wymogami Soboru Watykañskiego II
25.11.1991
- koœció³ œw. Antoniego, zabytkiem sztuki klasy „A”
06.1993
- og³oszenie o ustanowieniu koœcio³a Bazylik¹ Mniejsz¹
1998
- na emeryturê odchodzi ks. pra³at Alojzy Klon
1998
- nowy probosz cz ks Franciszek Musio³
05.1999
- ustanowienie koœcio³a œw. Antoniego koœcio³em Roku Jubileuszowego
1999 - 2006
- przygotowania do jubileuszu 100 - lecia koœcio³a
16.10.2005
- poœwiêcenie pomnika Jana Paw³a II
2006
- uchwa³¹ Rady Miasta Rybnika œw. Antoni zosta³ og³oszony Patronem Miasta
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The Church of Saint Anthony of Padua in Rybnik
A hundred-year-old history of the basilica in Rybnik is unusual and rich. It is an
impressive building in the city, known as „the new church”. Its history began with the
veneration of Saint Anthony which according to the nineteenth-century chronicler of
Rybnik was to date back to the 16th century. Taking the latest research into account it
th
has been proved that this cult dates from the close of the 17 century and was connected with one of the branches of the Order of the Franciscans who peculiarly venerated
the patron of Padua. This cult was initiated in Rybnik by townsmen who kept in touch
with other towns where the Order of the Franciscan Reformati had their monasteries
and churches.
The altar of Saint Anthony was the first to appear in the church of Rybnik. Today
there is a university chapel. As the result, the liturgical cult began, which in the 18th
century was extended and finally forgotten. In the church of Painful Mother of God,
which was under construction until 1801, the new altar of Saint Anthony was built. He
was shown as a guardian of the city. At the close of the 18th century or at the beginning
th
of the 19 century a statuette of Saint Anthony with the baby Jesus appeared and became the central element of the Saint Anthony veneration in Rybnik. Saint Anthony is
believed to be officially recognized as the patron of Rybnik as early as at the beginning
of the 19th.
In 1820s the veneration of Saint Anthony revived and became more intensive. At
the junction of ¯orska Street and Miko³owska Street a small shrine was built. For the
next decades people worshiped Saint Anthony at that place. In the latter half of the 19th
century that shrine was going to be converted, however, the plans failed. Citizens from
the nearby towns and villages made a lot of offerings of money but they did not see
a new, more monumental building.
In the 19th century the parish of Rybnik became to extend systematically. It resulted from industry and production development. The number of citizens, clerks, petty
industrialists, merchants, craftsmen and hired workers employed in the heavy industry
and the railway increased. The need for veneration was satisfied by too cramped
church of Painful Mother of God. Since 1870s there had been made a lot of effort to
build a new church, unfortunately, too many problems occurred and the plan implementation was impeded. No one but Edward Bolik, a parish priest, decided to build
a church and give it to the Order of Franciscans. Building works began in 1898 but in
the same year all actions had to be discontinued due to lack of the right permit.
The next endeavours to build a new church were made in 1903. The parish needs
were linked to duly honouring of the city patron. A new parish priest, dr Franciszek
Brudniok met this challenge treating it as one of his pastoral activities in Rybnik.
The church was built according to the design of the well-known architect Ludwig
Schneider. Among then designed sacred buildings, the church of Rybnik is the only
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neo-Gothic temple with two towers. Thanks to its location on the hill, the church has
become the signpost of the veneration place of Saint Anthony and is an important and
extremely decorative element of the city. It can be visible from a distance. The building
of Rybnik has typical decorative elements that distinguish Ludwig Schneider from
other artists. These are: two towers situated on the axis of the main body of the church,
decorated with a slender little bell on the ridge of the dome and the use of the ambulatory. The temple of Rybnik has three aisles, a transept, an extended chancel and all typical elements of this style, which are: cross-ribbed vaults, a system of abutments, pinnacles, pyramid forms of the towers' dome and tracery decorations. The architect built
the church from glazed and profiled brick. He used classical and Gothic plan of the
cathedral with an apse, chapels and porches. He made some use of the area by designing the sacristy, small rooms and chapels. The surface of the outside walls was made
of face brick which added variety to the blendes and the background of the brick friezes highlighting cornices and separate storeys of the towers. The blendes were made of
light stuccos and situated in shallow alcoves in the buttresses. There are blank brick
pinnacles with stuccos in the background and tracery windows' parts decorated with
brick forms. The temple is the example of the building oriented towards Jerusalem.
Despite building, financial, economic and political problems the building lasted
only two years and was finished on 18 November 1905. In the following years the
church was being adapted for liturgical use. The church was to be consecrated in 1906
but the aim was not accomplished. It was consecrated (dedicare) on 29 September
1907 and eight years later, on 30 September 1915 it was consecrated (consecrare). At
that moment the temple dedicated to Saint Anthony became the second church of the
parish. It was called „the new church” in order to distinguish it from „the old church”
of Painful Mother of God. The church functioned as the second parish temple for over
forty years. At that time it was twice severely damaged: during the Silesian Uprising
(1921) and the Second World War (1945). The damage was so considerable that the
church was unused for some time and finally designated for demolishion. Nevertheless, thanks to the dedication of the faithful, the church was reconstructed and it was
getting more and more beautiful by the year.
The parish was planned to be established in the thirties but in the end the war hindered this process. In spite of political turbulence, on 10 February 1952, the church of
Saint Anthony rose to the rank of curatio led by priest Adam Bie¿anowski. Then on
28 May 1957 the permanent parish dedicated to Saint Anthony was established. A real
th
tragedy affected the temple two years later. On 14 October 1959 the northern tower
and a part of the roof were burnt. The church vault was seriously damaged and a lot of
precious liturgical objects were destroyed.
The reconstructed and renovated temple was still an important symbol of the city.
The peregrination celebrations of the painting of the Madonna of Czêstochowa took
part in this church. The saint patron's feasts and meetings of the catholic intelligentsia
of Rybnik, held during the Weeks of the Catholic Culture, were organized there, too.
When prelate Alojzy Klon was a parish priest the rank of Basilica was conferred
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on the temple. In June 1993 Pope John Paul II issued a special bull confirming the new
title of the church.
Recently, on the initiative of parish priest Franciszek Musio³ the precious church
dedicated to Saint Anthony of Padua has been undergoing a modernization. The City
Council passed a resolution that Saint Anthony has became the Patron of Rybnik.

Kirche des Hl. Antoni Padewski in Rybnik
Außergewöhnlich ist die Entstehungsgeschichte des Tempels in Rybnik und sein
100-jähriges Schicksal. Genannt als „neue Kirche”, ist es eine prachtvolle Anlage im
Stadtraum. Alles fing mit dem Kult des Hl. Antonie an, der laut dem aus dem XIX.
Jahrhundert stammenden Chronisten aus Rybnik, in das XVI. Jahrhundert zurück griff.
Gemäß den neusten Forschungen sind wir sicher, dass der Kult ans Ende des XVII.
Jahrhunderts zurückgreift und mit dem Zweig des Franziskaner Ordens verbunden
war, der auf eine spezielle Art und Weise den Schutzheiligen Padewski verehrte.
Diesen Kult impften in Rybnik die Bürger, die mit anderen Städten, wo die
Franziskaner Reformierer ihre Kloster und Kirchen hatten, in Kontakt traten.
In Rybnik erschien als erster der Altar des Hl. Antonie, errichtet in der Kirche, wo
heute akademische Kapelle steht. In Folge dessen entstand in der Gemeinde Rybnik
liturgischer Kult, der im XVIII. Jahrhundert einer Ausbauung unterlag, wobei er später
in Vergessenheit geriet. In der Kirche der Schmerzhaften Mutter Gottes, die bis zum
1801 errichtet wurde, entstand ein neuer Altar mit dem Hl. Antoni, der wie ein Stadtbeschützer dargestellt wurde. Am Ende des XVIII. Jahrhunderts oder am Anfang des
XIX. Jahrhunderts erschien das Figürchen des Hl. Antonie mit dem Christkind, das zu
einem zentralen Element des Kultus des Hl. Antonie in Rybnik wurde. Man kann
vermuten, dass schon am Anfang de XIX. Jahrhunderts der Hl. Antonie offiziell als der
Stadtbeschützer anerkannt wurde.
In den 20- er Jahren, des XIX. Jahrhunderts fing der Kult des Hl. Wieder durch die
Errichtung im Jahre 1828, bei der Durchstreifung der Straßen ¯orska und
Miko³owska, einer kleinen gemauerten Kapelle, intensiv zum Leben zu erwachen. Im
Laufe der nächsten Jahrzehnten ehrte man hier den Hl. Antonie. In der zweiten Hälfte
des XIX. Jahrhundert beabsichtigte man die Kappelle umzubauen, was aber nicht
geschah. Zählige Spenden der Stadt-und Dorfbewohner, konnten nicht das neue monumentale Gebäude erwarten.
Im XIX. Jahrhundert wuchs die Gemeinde Rybnik systematisch in Zusammenhang mit der Entwicklung der Industrie und der Kleingewerbes. Die Zahl der Stadtbewohner, Beamten, kleiner Unternehmer, Käufer, Handwerker sowie Mietarbeiter in
der Schwerindustrie und Eisenbahnwesen wuchs. Das Bedürfnis des Kultus überfüllte
die zu kleine, knappe Kirche der Schmerzhaften Mutter Gottes. Seit den 70- er Jahren
des XIX. Jahrhunderts versuchte man die neue Kirche zu bauen, jedoch die Hinder182

nisse verhinderten die Realisation der Pläne. Erst Pfarrer Edward Bolik beschloss die
Kirche zu errichten, und sie dem Orden der Franziskaner zu übergeben. Die Bauarbeiten begannen im Jahre 1898 aber wurden gegen der früheren Arbeitserlaubnis im
gleichen Jahr abgebrochen.
Nächste Enthüllung des Kampfes um die neue Kirche begann im Jahre 1903. Die
Gemeindebedürfnisse wurden mit der ehrenwerten Ehrung des Stadtbeschützers
verbunden. Der neue Pfarrherr, Pfarrer dr Franciszek Brudniok übernahm diese
Herausforderung und behandelte sie, als eins der Ziele seiner seelsorgerischen
Tätigkeit in Rybnik. Die Kirche wurde gemäß dem Projekt des populären damals
Architekten Ludwig Schneider erbaut. Inmitten des damals entworfenen Sakralbaus,
ist die Kirche in Rybnik ein im neogotischen Still gebauter Tempel mit zweitürmiger
Fassade. Die Standortbestimmung auf der Anhöhe, führte zu ihrer Einkomponierung
in die Stadtbebauung ein, so dass es gemäß den Grundsetzen des Autors zum
Wegweiser in die Kultplätze wurde. Es ist zugleich ein wichtiges und dekoratives
Stadtelement, das aus allen Seiten von Rybnik und der Umgebung sichtbar ist. Charakteristisch für das Schaffen von Ludwig Schneider sind in dem Rybniker Bau Auflösungen und Schmuckelemente, die den Autoren von anderen Autoren unterschieden.
Zweitürmige Fassade angesiedelt auf der Achse des Schiffblocks, beschmückt mit
Dachfirst, Dachhelm, Ambiteinsatz, obwohl laut dem Autor, das ein sehr großes Erzeugnis ist. Es gibt aber keine Steh-und Sitzplätze. Raum, das alles bezeugt vom
Ansichtseinsatz im Praktikum projektierten von Schneider auf dem Grundriss der
Dreischiff Kirche, mit Transept und ausgebautem Presbyteriumteil des Rybniker Tempels, besitzt sie alle charakteristische Merkmale für diesen Still: Kreuz-Rippen Gewölbe, Strebepfeilersystem, Pyramiden Form des Turmhelms, Dekorationen. Der Architekt baute die Kirche in einer Hallenstruktur. Benutzt wurde Glasur-und Profilziegel.
Er setzte reichhaltige Lösungen ein, die den klassischen, gotischen Domriss mit Rundgang, Kapellen und Kirchenvorhalle entsprachen. Den Raum nutzte er in dem er die
Sakristei, Säle und Kapellen entwarf. Die Ebenen der Außenwände fertigte er aus Verblenderziegel an, die von Blenden aus hellem Putz belebt werden und die die flachen
Nischen in der Böschung sowie den Hintergrund der Ziegelfriese ausfüllen. Sie heben
die Simse und einzelne Turmkondignationen hervor. Die Dekorierung der Kirchenfassade bilden blinke, ziegelnde Maßwerke mit Putz im Hintergrund sowie maßwerkliche Fenstergliederung, die mit Ziegelprofilsteinen beschmückt wurden. Dieser Bau
ist ein Beispiel der orientierten Bauweise.
Trotz den aufgetretenen Bau-, Finanz-, Politischen- und Ökonomischen Schwierigkeiten, dauerte der Bau nur zwei Jahre, denn er wurde am 18. November 1905
abgeschlossen. Die nächsten Jahre verliefen in den Vorbereitungen für die liturgische
Zwecke. Die Kirchenweihe sollte schon im Jahre 1906 folgen, was aber wegen
aufgetretenen Schwierigkeiten nicht stattfand. Erst am 19. September 1907 wurde der
Tempel geweiht und 8 Jahre später am 30. September 1915 wurde er konsekriert. Zu
diesem Zeitpunkt wurde der Tempel zur zweiter Kirche dieser Gemeinde. Benutzt
wurde damals der Name alte Kirche für die Kirche der Schmerzhaften Heiligen
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Gottesmutter sowie neue für die erbaute Kirche des Hl. Anoni. Die Kirche führt die
Rolle des zweiten Tempels der Pfarre im Laufe der über 40 Jahren. In dieser Zeit wurde
sie stark beschädigt: während der schlesischen Aufständen im Jahre 1921 und während
des II. Weltkriegs im Jahre 1945. Die Zerstörungen waren so groß, dass der Kirche der
Abbruch drohte. Dank den Spenden der Gläubigen, wurde die Kirche gerettet und
rekonstruiert. Vom Jahr zu Jahr wurde sie schöner.
Die Pfarre sollte schon in den 30- er Jahren errichtet worden, aber der Krieg führte
zur Aufhebung des Prozesses. Erst am 10. Februar 1952, trotz dem politischen Wirbel,
wurde die Kirche in die Range der Kuraction mit dem Pfarrer Adam Biezanowski
erhoben. Mit dem 28. Mai 1957 gründete man die nicht zu behobene Pfarre des Hl.
Antonie in Rybnik. Zwei Jahre später kam es zu einer Tragödie. Am 14. Oktober 1959
verbrand der nördliche Turm sowie ein Teil des Daches. Beschädigt wurde das Gewölbe und viele liturgische Gegenstände.
Rekonstruierung und Renovierung wurde zum wichtigen Stadtsymbol. Hier fanden Feierlichkeiten verbunden mit der Peregrination des Bildes der Czestochowskiej
Madonna statt. Hier veranstaltete man die Feste des Padewski Beschützers sowie treffen sich die Rybniker Geistesschaffenden während der Wochen der Christikultur.
In der Zeit wo die Pfarre Pfarrer Alojzy Klon führte, kam es zur Gradierung zum
Ehren der kleinen Basilika. Im Juni 1993 der Papst Jan Pawel der II gab eine spezielle
Bulle heraus, in der er sie als neue Kirche bestätigte.
In den letzten Jahren, dank dem großen Interesse des Pfarrers Franciszek Musio³,
wird eine Modernisierung dieses außergewöhnlichen Baus des Hl. Antonie Padewski
durchgeführt. Laut dem Beschluss des Stadtrats im Jahre 2006 wurde der Hl. Antonie
Padewski zum Rybniker Patron.

L'église de Saint Antoine de Padoue à Rybnik
Les 100 ans d'histoire de l'église de Rybnik et celle de sa fondation sont vraiment
insolites. Cette église, appelée aujourd'hui „nouvelle”, est un édifice imposant qui
occupe une place importante dans l'espace de la ville. Le début de son histoire remonte,
d'après un chroniqueur du XIXe siècle, jusqu'au XVIe siècle, et il est lié au culte de
Saint Antoine. Les études les plus récentes mettent en évidence que ce culte date de la
fin du XVIIe siècle et fut lié à une branche de l'ordre franciscain qui vénérait tout particulièrement le patron de Padoue. Il fut implanté à Rybnik par les bourgeois en contact
avec d'autres villes où les franciscains reformés possédaient leurs monastères et leurs
églises.
A Rybnik le premier autel consacré à Saint Antoine apparut d'abord dans une église située à l'emplacement actuel de la chapelle universitaire. Cet évènement donna
naissance dans la paroisse de Rybnik à un culte liturgique qui se développa au XVIIIe
siècle pour tomber ensuite dans l'oubli. Un nouvel autel représentant Saint Antoine en
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tant que protecteur de la ville fut installé en l'église de la Douloureuse Mère de Dieu,
dont la construction commença en 1801. A la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle
apparut la statue de Saint Antoine portant l'Enfant Jésus. Elle devint l'élément
fondamental du culte de Saint Antoine à Rybnik. On peut supposer que dès le début du
XIXe Saint Antoine était officiellement considéré comme patron de la ville.
Le culte du saint connu un renouveau grâce à l'édification en 1828 d'une petite
chapelle en pierre, au confluent des rues ¯orska et Miko³owska, où durant les décennies suivantes on honora Saint Antoine. Dans la seconde moitié du XIXe un projet
d'agrandissement de la chapelle resta sans suite jusqu’à ce que les nombreuses offrandes déposées par les habitants de la ville et des villages voisins permissent la construction d'un nouvel édifice monumental.
Au XIXe siècle la paroisse de Rybnik, déjà bien étendue, s'agrandit systématiquement par suite du développement de l'industrie et de la production. Le nombre d'habitants, d'employés, d'industriels, de commerçants, d'artisans et de travailleurs
salariés embauchés dans l'industrie lourde et aux chemins de fer devint de plus en plus
important.
L'église de la Douloureuse Mère de Dieu devint alors trop petite. Depuis les années 1870 on aspirait à édifier une nouvelle église, cependant différents obstacles empêchaient la réalisations du projet. Il fallut attendre que Monsieur le curé Edward Bolik décide d'élever l'église et de la confier aux pères franciscains. Les travaux de construction commencèrent en 1898, mais faute du permis de construire adéquat ils furent
interrompus la même année.
Les nouvelles démarches pour construire une nouvelle église commencèrent en
1903. Le nouveau curé de la paroisse, le docteur Franciszek Budniok, releva le défi
et en fit l'objectif de son activité pastorale à Rybnik.
L'église fut construite selon le projet du célèbre architecte Ludwig Schneider. Parmi d'autres bâtiments religieux, l'église de Rybnik fut la seule construite en style néogothique avec une façade à deux tours. Son emplacement sur une hauteur permit son
insertion dans l'aménagement de la ville, ainsi l'église était non seulement parfaitement visible de tous les coins de la ville de Rybnik et des environs, mais elle constituait un élément embellissant l'architecture et, conformément au le projet de son
concepteur, elle devenait le signal du lieu du culte. L'église de Rybnik possède un
grand nombre de solutions architecturales et d'éléments de décorations caractéristiques de l'œuvre de Ludwig Schneider.
La façade à deux tours, placée dans l'axe de la charpente de la nef, décorée d'une
signature sur le faîtage, l'application du déambulatoire, ces éléments prouvent la mise
en pratique des idées du constructeur. L'architecte était plutôt défavorable à la construction du déambulatoire, qui selon lui était un espace peu utile sans places assises,
sans possibilité de se mettre debout pendant la messe. L'église conçue par Schneider
présente un plan à trois nefs, avec un transept et un grand presbyterium. L'église de
Rybnik possède tous les éléments caractéristiques pour son style: la voûte à croisée
d'ogives, le système de contreforts, des pinacles, des formes pyramidales des coupoles
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des tours et des remplages décoratifs.
L'architecte conçut une église avec des nefs égales en utilisant la brique vitrifiée
et profilée. Il utilisa les techniques riches en imitant le classique plan gothique de la cathédrale avec le déambulatoire, les chapelles et le porche. Il remplit l'espace de l'église
par la sacristie, les salles, les chapelles. Il couvrit les surfaces extérieures de brique de
revêtement et les décora de fausses baies en crépi clair, placées dans des niches peu
profondes de contreforts. Les frises en brique mettent en relief les corniches et les
étages des tours. Les façades de l'église sont ornées de faux remplages avec du crépi en
fond de toile et de fenêtres à meneau, décorées de brique. L'église constitue l'exemple
d'une construction orientée.
Malgré les difficultés apparues au cours de la construction, financières, économiques et politiques, les travaux ne durèrent que 2 ans et furent achevés le 18 novembre
1905. Les années suivantes furent consacrées à l'adaptation du bâtiment aux besoins liturgiques. La consécration de l'église avait été prévue pour l'an 1906. Mais ce n'est que
le 19 septembre 1907 que l'église fut consacrée et 8 ans plus tard, le 30 septembre
1915, eut lieu sa consécration solennelle. Le sanctuaire devint alors la deuxième église
de la paroisse. L'église de la Douloureuse Mère de Dieu fut dès lors appelée „vieille” et
l'église de Saint Antoine „nouvelle”. L'église fit fonction de deuxième sanctuaire pendant plus de quarante ans. Pendant ces temps-là elle fut gravement endommagée par
deux fois: d'abord pendant les insurrections en Silésie en 1921, ensuite pendant
la Deuxième Guerre Mondiale, en 1945. Les dégâts furent tels que l'église tomba en
désuétude, et on la condamna même à la démolition. Grâce au dévouement des fidèles,
l'église fut reconstruite et embellie d'année en année.
Le projet de fonder une paroisse, apparu dès les années 1930, fut interrompu par
la guerre. Le 10 février 1952, malgré certains problèmes politiques, l'église de Saint
Antoine, avec le prêtre Adam Bie¿anowski, fut élevée au rang de la cure pour devenir
le 28 mai 1957 paroisse de Saint Antoine. Deux ans plus tard eut lieu une grande
tragédie. Le 14 octobre 1959 une incendie ravagea la tour du nord et une partie du toit.
La voûte fut gravement endommagée, et beaucoup d'objets liturgiques furent abîmés.
L'église reconstruite devint à nouveau un symbole important de la ville. C'est ici
qu'eurent lieu les cérémonies organisées à l'occasion du pèlerinage du fameux tableau
de la Vierge de Czêstochowa ou les fêtes du patron de Padoue. C'est encore ici que
l'intelligentsia catholique se réunissait pendant les Semaines de la Culture Catholique.
Le sanctuaire a depuis été élevé à la dignité de Basilique Mineur. En juin 1993
le pape Jean Paul II a publié une bulle confirmant la nouvelle appellation de l'église.
Ces dernières années, grâce à l'engagement du père Franciszek Musio³, l'édifice
a été modernisé. Depuis 2006, par un Arrêté du Conseil Municipal, Saint Antoine est
devenu le patron de la ville de Rybnik.
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