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Z wielką przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce opracowanie przedstawiające dzieje sądownictwa na ziemiach stanowiących obecnie południową część
gliwickiego okręgu sądowego tj. Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Raciborza, Wodzisławia
Śląskiego i Żor.
Do publikacji skłoniło nas oddanie do użytku w styczniu 2011 roku w Rybniku nowej siedziby dla Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Historia Wydziałów Zamiejscowych sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Powołane zostały jeszcze jako jednostki organizacyjne Sądu Wojewódzkiego
w Katowicach.
W 2001 roku Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku składający się z II Wydziału
Cywilnego i IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń oraz Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu – V Wydział Karny znalazły się w strukturze nowo powołanego gliwickiego
okręgu sądowego.
W 2003 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz
władze Rybnika wspólnie podjęły starania o wybudowanie nowej, godnej Sądu
siedziby dla Ośrodka Zamiejscowego. Inicjatywa znalazła pełne poparcie Ministra
Sprawiedliwości. Wspólnym wysiłkiem doprowadzono do wzniesienia pięknego
i nowoczesnego gmachu, łączącego bezpieczeństwo, funkcjonalność z niewątpliwie
ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Władz Miasta Rybnika,
które przekazały nieodpłatnie na potrzeby Sądu Okręgowego odpowiednią nieruchomość. Miasto partycypowało również w kosztach inwestycji.
Do grudnia 2010 roku w ramach Ośrodka funkcjonowały II Wydział Cywilny
oraz IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia 2011 roku w strukturze znalazł się również V Wydział Karny z dotychczasową siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim. W nowym gmachu, mieszczącym się w Rybniku przy ul. Piłsudskiego
33, będą również pracowały Wydziały Sądu Rejonowego w Rybniku – V Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydział Gospodarczy oraz VII Wydział
Ksiąg Wieczystych.
Dziękując wszystkim, którzy rozumiejąc potrzeby nowoczesnego Państwa zaangażowali się w budowę gmachu Ośrodka Zamiejscowego, życzymy miłej lektury.
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
SSO Wojciech Hajduk

Szanowni Państwo,
jest mi niezwykle miło, z okazji otwarcia nowego gmachu rybnickiego Ośrodka
Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach, zaprezentować niniejszą publikację,
będącą owocem współpracy wymiaru sprawiedliwości oraz władz samorządowych
Miasta Rybnika. Powstała przy udziale naszej jednostki samorządowej – Muzeum
w Rybniku. Książka ta łączy w sobie, to co cenne z wiedzy o naszej przeszłości z dniem
dzisiejszym. Rzeczą niezwykle istotną jest, aby sądownictwo i jego infrastruktura
wpisywała się krajobraz życia społecznego miasta. Napawa nas dumą, iż powstał tak
reprezentacyjny obiekt w przestrzeni naszego rybnickiego centrum, które obecnie
może się poszczycić tyloma niezwykle udanymi przedsięwzięciami. Ambicją naszego
Miasta jest tworzenie coraz to nowocześniejszego wizerunku. Kolejnym krokiem jest
okazały i nowoczesny obiekt sądowy. Niech służy jak najgodniejszemu wizerunkowi
wymiaru sprawiedliwości a niniejsza publikacja niech będzie kolejnym wkładem
w poznanie naszej ziemi i jej instytucji.
Prezydent Miasta Rybnika
Adam Fudali

Wstęp
Problematyka funkcjonowania sądownictwa na obszarze współczesnych powiatów
rybnickiego, raciborskiego, wodzisławskiego oraz przyległych terenów, z perspektywy historycznej nie jest wystarczająco dobrze poznana. Niniejsze opracowanie
również nie może sobie rościć prawa do pełnego omówienia problemu, ale jedynie
jego zasygnalizowania. Skomplikowane dzieje, zmiany przynależności państwowej
i wiążące się z tym różne tradycje i obowiązujące systemy prawne nie ułatwiają
zadania. Przez krótki czas obszar ten funkcjonował w dwóch różnych państwach
(1922–1939) a przez ponad dwa lata znajdował się pod kontrolą międzynarodowej
komisji (okres plebiscytu 1920–1922), co dodatkowo mocno burzy prosty ogląd tej
problematyki. Sądownictwo, poza okresem międzywojnia (obszar autonomicznego
województwa śląskiego), znane jest fragmentarycznie, i jak dotąd nie powstało żadne
spójne opracowanie obejmujące tę interesującą, ale i trudną tematykę.
Niniejszą zwięzłą pracę podzieliliśmy na pięć rozdziałów, w ramach których
omawiamy funkcjonowanie sądownictwa w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu,
Wodzisławiu Śląskim oraz Żorach. Począwszy od krótkiego oglądu sądownictwa
średniowiecza i początków czasów nowożytnych, w kolejnym rozdziale więcej
miejsca poświęciliśmy słabiej poznanej epoce pruskiej. Trzeci rozdział wyłamuje się
z ogólnie przyjętej chronologii dziejów regionu, gdyż obejmuje okres 1919–1945.
W jego ramach przedstawiono sądownictwo okresu powstań i plebiscytu, następnie
funkcjonowanie polskiego sądownictwa w ramach województwa śląskiego, osobno
krótko omówiono sądownictwo na terenie Republiki Weimarskiej i III Rzeszy,
w tym w okresie II wojny światowej. Czwarty i piąty rozdział objęły czas Polski
Ludowej oraz ostatniego dwudziestolecia po przemianach politycznych 1989 r.
W niektórych rozdziałach pojawiły się mało znane fakty związane z najciekawszymi
procesami czy innymi zdarzeniami wynikającymi z zachowanych wspomnień osób
pracujących w sądownictwie na tym obszarze. W zakończeniu opracowania dodano
krótkie omówienie budowy nowego okazałego gmachu Wydziału Zamiejscowego
w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach. Dla zainteresowanych rozwijaniem tej
tematyki, udostępniliśmy również podstawowe dane o miejscach przechowywania
źródeł archiwalnych do dziejów sądownictwa interesującego nas obszaru.
Praca nie powstałaby bez owocnej współpracy Muzeum w Rybniku, Urzędu
Miasta w Rybniku a nade wszystko wymiaru sprawiedliwości. W tym miejscu
pragniemy podziękować za pomoc i udostępnienie materiałów: Dyrektorowi Sądu
Okręgowego w Gliwicach Panu Stanisławowi Malcowi, Prezesowi Sądu Rejonowe-
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go w Rybniku Sędziemu Sądu Rejonowego Krzysztofowi Fojcikowi, Prezes Sądu
Rejonowego w Żorach Sędziemu Sądu Rejonowego Joannie Jaworskiej oraz Kierownikowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim Jolancie
Myśliwiec, Pani Katarzynie Tokarz, jak również wszystkim tym, którzy przychylnie
potraktowali przygotowanie niniejszego opracowania. Wielkie podziękowania
składamy Panu dr. Norbertowi Mice za podjęcie trudu zrecenzowania tej pracy i za
krytyczne uwagi, które pozwoliły na jej sfinalizowanie.
Mamy nadzieję, iż praca ta nie będzie tylko pamiątką po uroczystym otwarciu
w dniu 11 lutego 2011 r. nowego gmachu Wydziału Zamiejscowego w Rybniku
Sądu Okręgowego w Gliwicach, ale także przyczyni się do wzrostu zainteresowania
tą tematyką i zainspiruje młode pokolenie historyków prawa i sądownictwa.

1. Początki sądownictwa na obszarze księstwa raciborskiego
i ziemiach przyległych w średniowieczu i w czasach nowożytnych
(do 1740 r.)
Początki sądownictwa na tym terenie wiążą się z ustanowieniem kasztelanii
w Raciborzu a jeszcze bardziej z powstaniem księstwa raciborskiego i podniesieniem
grodu nad Odrą do rangi stolicy księstwa w 1172 r.1 Wcześniej poprzez swoich
terytorialnych urzędników zadania te realizowali pierwsi władcy piastowscy (na
pewno po 1108 r.). Rządy Mieszka Władysławowica, którego nauka współczesna
określa przydomkiem Laskonogi, wzmocniły, także sądownictwo książęce2, które
zapewne sprawowano w grodzie a następnie zamku. Nie można wykluczyć, iż również
zjazd rycerstwa księstwa opolsko-raciborskiego (od 1202 r.), który odbył się latem
1228 r. w Rybniku pod przewodnictwem księcia Kazimierza, zajął się sądzeniem3.
Prócz sądownictwa dworskiego prawa polskiego (zwanego czudami)4 rozpoczęło
się rozwijać sądownictwo oparte o prawo zachodnie (ogólnie zwane niemieckim).
Niemniej pierwszym wzmiankowanym sędzią – urzędnikiem książęcym był niejaki
Włościbór (1280 r.), mający dość rozległą jurysdykcję obejmującą całą kasztelanię
raciborską oraz teren księstwa opolsko-raciborskiego5.
Początki XIII w. wiążą się z pojawieniem się osadnictwa flamandzkiego na terenie osady raciborskiej, co przyspieszyło powstanie lokacyjnego miasta. Na krótko
przed 1217 r. prawo flamandzkie zaczęło obowiązywać w stolicy księstwa, choć ze
względu na nikłe źródła, o sprawowaniu sądów w jego ramach można co najwyżej
przypuszczać powołując się na analogie z innymi lokacjami6. Wyróżnieniem dla
miasta nad Odrą było uzyskanie w 1286 r. od książąt raciborskich Mieszka i Przemysła przywileju udzielania pouczeń dla osad, które na obszarze księstwa przyjęły
1 N. Mika, Mieszko syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy
władca Polski, Racibórz 2006, s. 79.
2 Tamże, s. 37–43.
3 B. Kloch, Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku,
Rybnik 2002, s. 97.
4 K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005, s. 43.
5 N. Mika, Dzieje Ziemi Raciborskiej, Kraków 2010, s. 28.
6 S. Gawlas, Przemiany systemów prawa na Śląsku w dobie kolonizacji w XIII wieku, [w:]
Kultura prawna w Europie Środkowej, red. A. Barciak, Katowice 2006, s. 67; o przybyciu osadników
flamandzkich do Raciborza, por. N. Mika, Ustrój miejski Raciborza na przestrzeni wieków, [w:]
Z dziejów Ziemi Raciborskiej. Miejsca–Ludzie–Problemy, Racibórz 2003, s. 123.
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prawo flamandzkie. Jednocześnie władcy ustanowili w Raciborzu sąd wyższy jako
ostatnią instancję dla rozpatrywania spraw mieszczan7.
Poważne zmiany zaszły w roku 1299 gdy bogaty patrycjat raciborski uzyskał
nadanie prawa magdeburskiego8. Miastem nie miał rządzić wójt, lecz pięcioosobowa
rada miejska a w sprawach sądowych siedmioosobowa ława miejska. Jeden z aktów
prawnych z roku 1337 przytacza postać niejakiego Deczki, który według N. Miki
pełnił urząd sędziego ratusza lub sędziego dworu raciborskiego9. Jak wspomniano,
Racibórz uzyskał status miasta matki dla osad lokowanych na prawie flamandzkim.
Proces lokacji nowych miast w drugiej połowie XIII w. nabrał rozmachu. Być może
najwcześniej miała ona miejsce w Wodzisławiu, a na pewno po 1272 r. lokowano
miasto Żory a znacznie później Rybnik (przed 1308 r.) i Pszczynę10. W Rybniku
sądy mógł sprawować pierwszy znany ze źródeł wójt Wilhelm a w przypadku Żor
wójt Fryderyk11. Podobnie musiało być w Wodzisławiu. Nie można pominąć
sądownictwa sołtysów we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Zapewne
Pszów (1265 r.) i Pawłowice (1293 r.) były jednymi z pierwszych osad wiejskich
w regionie mających własne sądownictwo, choć z czasem pozycja sądów sołtysich
uległa pogorszeniu na rzecz sądownictwa właściciela wsi12. Wspomnieć również
trzeba o największej instytucji zakonnej regionu, czyli opactwie cysterskim w Rudach, które już na przełomie XIII i XIV w. posiadało w swoich posiadłościach
immunitet sądowy (m. in. Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice Rudzkie, Chwałęcice,
Maciowakrze, Stanica)13.
Kolejne zmiany w sądownictwie zaczęły zachodzić u schyłku średniowiecza.
Wiązało się to z powolnym wyłączeniem ze struktur księstwa raciborskiego terytorium z miastem Pszczyna i drugiego z miastem Wodzisław. Wydzielenie w roku
1502 terytorium wodzisławskiego z czasem jako Wolnego Mniejszego Państwa
Stanowego Wodzisław14, przekazanego przez króla czeskiego Władysława Jagiellończyka szlachcicowi Balthazarowi von Wiltschek (Welczek), zaowocowało także
przekazaniem sądownictwa w ręce panów na Wodzisławiu (potwierdzenie z roku
1521), choć wcześniej sądownictwo nad Wodzisławiem ponownie przekazano
7 W. Dziewulski, Dzieje Raciborza od najdawniejszych czasów do zaboru Śląska przez Prusy,
[w:] Szkice z dziejów Raciborza, Katowice 1967, s. 67.
8 N. Mika, Ustrój miejski Raciborza..., s. 125–126 .
9 Tamże.
10 B. Kloch, Miasta księstwa raciborskiego w końcu XIII i pierwszej połowie XIV wieku, [w:]
Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, red. D. Abramowicz, M. Furmanek,
M. Michnik, Gliwice 2004, s. 143, 146–148.
11 Tamże, s. 148.
12 L. Musioł, Monografia Pszowa oraz zarys historyczny gminy i parafii Krzyszkowice, Pszów 1998,
s. 19–20; B. Kloch Początki i rozwoj sieci parafialnej archiprezbiteratu żorskiego do końca średniowiecza,
„Studia i materiały z dziejów Śląska”, t. 26, Katowice 2005, s. 51.
13 A. Barciak, Klasztor cystersów w Rudach. Zarys dziejów, [w:] Opactwo cysterskie w Rudach
na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992–1995, red. L. Kajzer, Katowice 2001,
s. 27–29.
14 F. Henke, Die ehemalige minderfreie Standesherrschaft mit der darin liegenden gleichnamigen
Stadt, den Badeorten Königsdorff-Jastrzemb und Kokoschütz, den zugehörigen Gütern, Dörfern und
Kolonien, Pless 1864, s. 34.
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księciu raciborskiemu15. Niemniej, już w początkach XVI w., musiał działać sąd
ziemski w Wodzisławiu, na czele z sędzią ziemskim (Landrichter), składający się
z 12 ławników obieranych z pomiędzy przedstawicieli szlachty16. W sto lat później (1602 r.) kolejny właściciel państwa Jerzy Charwat von Plawecki przyrzekł,
iż gdyby doszło do podziału całego terytorium to i tak gwarantuje, iż na zamku
wodzisławskim będą dwa razy do roku odbywane sądy dla rozpatrywania spraw
mieszkańców i szlachty państwa wodzisławskiego17. Siedzibą sądu był w tym czasie
zamek wodzisławski18. W 1696 r. państwo wodzisławskie nabył książę Ferdynand
von Dietrichstein. W obszernym i zawiłym dokumencie potwierdzającym zakup
wspomniano o uprawnieniach wyższego i niższego sądownictwa jakie posiadał na
terytorium państwa, nad okolicznymi wsiami i szlachtą oraz miastem19. W przypadku
Pszczyny, miasto i rozległe terytorium przekształcono w Pszczyńskie Wolne Państwo
Stanowe (należały do niego m. in. wsie z Klucza Wisły Małej – Szeroka, Suszec,
Krzyżowice, a także Pielgrzymowice oraz Pawłowice)20. W akcie jego sprzedaży przez
księcia cieszyńskiego Kazimierza II na rzecz Aleksego Turzo z roku 1517, pierwszy
szlachecki właściciel uzyskał prawo do własnego sądownictwa, które miał sprawować
według norm jakie obowiązywały w cesarstwie lub zgodnie z zasadami opawskimi
i raciborskimi21. Z tego przywileju korzystali kolejni panowie na Pszczynie.
W Rybniku sądownictwo miejskie w okresie nowożytnym znalazło się w gestii panów tzw. państwa rybnickiego. W początkach XVII w., gdy Rybnik był już
miastem prywatnym sądownictwo należało do rodu Lobkowitz (Lobkowicz). Mogli
oni winnych karać śmiercią, ułaskawiać a także karać za drobniejsze wykroczenia22.
W Żorach sądownictwo po okresie zastawu w rękach szlachty (od 1532 r.), znalazło
się w posiadaniu władz miejskich, które w 1603 r. wykupiły tzw. państwo żorskie
i wraz z nim pozyskały prawo do sądownictwa i dochodów zeń płynących23. W Raciborzu u schyłku epoki habsburskiej działała izba ławnicza, która zajmowała się
sprawami mniejszej wagi. Liczyła ona ośmiu członków na czele z sędzią miejskim24.
Po przejściu pod panowanie pruskie nastąpiły istotne zmiany w całym sądownictwie
miejskim regionu.
W rzeczywistości XVII w. dochodziło także do wykorzystywania ławników
miejskich do sądzenia w dość niezwykłych sprawach. Późną jesienią lub w okolicach
świąt Bożego Narodzenia 1611 r. doszło do kradzieży w dworze leszczyńskim25
15 Tamże, s. 168–170; M.Furmanek, S. Kulpa, Zamek wodzisławski i jego właściciele,
Wodzisław Śląski 2003, s. 31–32.
16 Tamże, s. 29–30.
17 F. Henke, dz. cyt., s. 22.
18 M. Furmanek, S. Kulpa, K. Witosz, Wodzisław Śląski – Karviná. Karty z przeszłości,
Wodzisław Śląski 2005, s. 34.
19 Tamże, s. 177.
20 H. W. F. Schaeffer, Kronika Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego, cz. I i II, Pszczyna
b. d.w., s. 58–59.
21 F. Henke, dz. cyt., s. 19.
22 Dzieje miasta i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku na podstawie wydanej
w 1861 r. Kroniki Franciszka Idzikowskiego, opr. A. Trunkhardt, Rybnik b.d.w., s. 55.
23 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau in Oberschlesien, Sohrau 1888, s. 95–96.
24 P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu 1826–2006, b.d.m.w., s. 7.
25 B. Kloch, Zarys dziejów Leszczyn. Od wsi rycerskiej do miasta epoki PRL-u (1975 r.),
Katowice 2010, s. 30.
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(na terenie obecnego miasta Czerwionka-Leszczyny). Wieśniak Bartel (Bartłomiej)
Karperta z Leszczyn skradł zboże ze spichlerza oraz pewne przedmioty. Został jednakże
schwytany. Rozpoczął się wówczas spektakularny dramat. Panowie na Leszczynach,
rodzina Welczków, potraktowała sprawę z niezwykłą surowością. Można wręcz rzec,
że doszło do spektaklu, który miał zapewne ukrócić zdarzające się przestępstwa
kradzieży z dworu (choć zapewne powodem tego konkretnego czynu był głód).
19 stycznia 1612 r. sprowadzono do siedziby Welczków w Wielkim Dębieńsku
ławników miejskich z Gliwic, Żor oraz Rybnika. W majestacie miejskiego prawa
zdecydowano o losie wiejskiego plebejusza. Nieszczęśnikowi udowodniono winę
i wydano najsurowszy wyrok – śmierć przez powieszenie. Zapewne w wyznaczonym
miejscu, tak aby kara odstraszała, stracono leszczyńskiego wieśniaka. To zapewne
jeden z niezwykle rzadkich procesów z udziałem sędziów miejskich w obszarze nie
swojej jurysdykcji.
Pierwszy okres w dziejach sądownictwa zaczynał się niezwykle skromnie, ale co
istotne przez kilkaset lat Racibórz pełnił rolę centrum jurysdykcji sądowniczej. Stan
ten utrzymał się jeszcze przez kolejny okres, niemniej udział mniejszych ośrodków
w rozwoju sądownictwa zaczął być zauważalny.

Pocztówka przedstawiająca budynek sądu w Rybniku (Kgl. Amtsgericht) na początku XX w. (zbiory
Muzeum w Rybniku)

2. Początki nowoczesnego sądownictwa w epoce pruskiej
(1742–1918)
Błyskotliwa kampania wojenna młodego Fryderyka II, króla w Prusiech przeciwko cesarstwu Habsburgów, a dokładnie przeciwko Koronie Czeskiej i jej cennej
perle – księstwom śląskim w grudniu 1740 r. nieodwracalnie zburzyła dawny świat.
Śląsk, bez niewielkich skrawków, już w dwa lata później wszedł w skład monarchii
pruskiej (1742 r.). Rozpoczęło się gruntowne przekształcanie dawnych śląskich
małych światów – swoistej mozaiki – o różnorodnej pozycji prawno-ustrojowej.
Sądownictwo dotychczas oparte o wypracowane wzorce, o jeszcze średniowiecznej
genezie, stało się jedną z przestrzeni modernizacji. Obszar zmian w przestrzeni omawianego terenu dotykał kilku różnych tworów terytorialnych, takich jak: księstwo
raciborskie, państwo rybnickie, państwo żorskie, stanowe państwo wodzisławskie,
jak i pograniczne obszary Wolnego Pszczyńskiego Państwa Stanowego oraz terytorium opactwa cystersów w Rudach. W tak niejednorodnym obszarze struktury
sądownicze miały różne uprawnienia i zasięg funkcjonowania.
Choć Fryderyk II jest dla wielu postacią kontrowersyjną, to trzeba przyznać, iż
wiele zrobił dla zmiany wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Już w latach 1747–1748
sądom patrymonialnym nakazano by zatrudniały sędziów posiadających wykształcenie prawnicze i zatwierdzonych przez władze. Był to pierwszy krok by uporządkować i ograniczyć samowolę szlachty1. Już w roku wstąpienia na tron ograniczył
też stosowanie tortur, po czym w 1754 r. zakazał ich wykorzystywania w procesie
dowodowym. Zmniejszeniu uległa też liczba przestępstw karanych śmiercią. Niższe
sądownictwo nadal jednak opierało się na wcześniej wypracowanych wzorcach.
Działały sądy patrymonialne oraz sądy miejskie powiązane z administracją miast
(choć głównie w miastach królewskich). Miasta prywatne, a do tych zaliczały się
Rybnik (do 1788 r.), Wodzisław oraz Żory, podlegały jurysdykcji sądowej właściciela miasta2. W przypadku raciborskiego sądownictwa od 1742 r. powoływano
tzw. dyrektorów miejskich, którzy kierowali pracami sądu miejskiego, zaś u schyłku
XVIII w. na czele sądu stał zawodowy prawnik zwany dyrektorem sądowym3. Tutejsze
sądownictwo, nieco zmodyfikowane przez pruski aparat państwowy, nie przetrwa1 C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, Warszawa 2009, s. 165.
2 Oba miasta łączyły ścisłe związki podległości Wodzisławia jako „stolica” mniejszego państwa
stanowego, zaś Rybnik – tzw. państwa rybnickiego.
3 P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu..., s. 7.
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ło w tym kształcie zbyt długo, gdyż na horyzoncie pojawiły się odgłosy krwawej
francuskiej rewolty i burzenia starego porządku europejskiego.
Nim to nastąpiło Fryderyk II Wielki u schyłku swego życia nakazał rozpoczęcie
prac kodyfikacyjnych (1780 r.), celem stworzenia zrozumiałego dla współczesnych
zbioru praw oraz jego ujednolicenia, gdyż, tak jak terytorium tak i prawa w królestwie nie były jednorodne4. Kodyfikację zakończono w 1791 r. Składały się na nią
prawo państwowe, prawo karne, prawo dla spraw kościelnych oraz prawo cywilne.
Weszła ona w życie z oporami od 1 czerwca 1794 r. jako Powszechne pruskie prawo
krajowe. Nie burzyło ono jednak oparcia w systemie społeczeństwa stanowego5.
Był to zarazem ostatni akord dawnych idei jeszcze raz usankcjonowanych przez
królewską wolę.
Ciosy zadane państwu pruskiemu w roku 1806 przez Napoleona I Bonaparte
wstrząsnęły monarchią aż do jej podstaw. Upokarzający pokój w Tylży przyczynił się
do pojawienia się ożywczego ducha, który doprowadził do głębokich reform. Jedną
z nich było wprowadzenie ordynacji dla miast. Wolność dla miast w konsekwencji
wiązała się z ustanowieniem nowej struktury sądowniczej (1808–1810). Królewskie sądy miejskie powstały dla Rybnika, Wodzisławia oraz
Żor6. W przypadku Wodzisławia miasto zostało ponadto
wydzielone z obszaru państwa stanowego7. Królewskie
sądy miejskie były oddzielone od magistratu i składały się
z sędziego miejskiego, pisarza sądowego i egzekutora8. Niemniej aż do 1820 r. miejskie sądy były wspierane dotacjami
z kasy miejskiej9. Wydana wówczas ustawa wprowadziła
nakaz nieodpłatnego udzielania pomieszczeń dla sądów,
jak również zaprzestano udzielać dotacji komunalnej na
funkcjonowanie sądów. W Wodzisławiu pierwszym królew- Odcisk pieczęci Królewskim sędzią miejskim został radca Beindlich, a kolejnym, skiego Sądu Krajowego
po kilkunastu latach, niejaki Kühler, referendarz wyższego w Raciborzu (Kgl. Landsądu krajowego. Gdy ten zmarł w 1833 r., zastąpił go pan gericht), (zbiory Muzeum
von Schalscha10. W Żorach zmiany sędziów były częstsze. w Rybniku)
Pierwszym tymczasowym sędzią został Beniamin Henning.
Po krótkim czasie zmienił go pochodzący z Rybnika Józef Menzel. Krótko po nim
objął urząd Michał Wentzel, który pełnił swoje obowiązki do 1814 r.11. Dość częste
zmiany są uchwytne i w następnych latach. Jak na ówczesne warunki część sędziów
4 G. Kucharczyk, Przejawy kryzysu wewnętrznego państwa i zaczątki reformy ustroju, [w:]
Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), red. B. Wachowiak, Poznań 2010, s. 707–708.
5 Tamże, s. 709–715.
6 K. Orzechowski, Państwo i prawo na Śląsku w latach 1807–1850, [w:] Historia Śląska, t. II
(1763–1850), cz. II (1807–1850), red. S. Michalkiewicz, Wrocław 1970, s. 145; A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 576; tenże, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, wyd. polskie, Żory
1997, s. 397; F. I. Henke, Kronika czyli opis topograficzno-historyczno-statystyczny miasta i wolnego
mniejszego państwa stanowego Wodzisław na Górnym Śląsku, Wodzisław Śląski 2001, s. 112 (tekst
nie jest dokładnym tłumaczeniem wersji oryginalnej).
7 F. I. Henke, Kronika..., s. 112.
8 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 576; tenże, Historia miasta Żory..., s. 397.
9 F. I. Henke, Kronika..., s. 112.
10 Tamże.
11 A. Weltzel, Historia miasta Żory..., s. 397.
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mogła się poszczycić posiadaniem wykształcenia (na przykład ukończenia gimnazjum w Rudach). Nieobce tutejszym realiom były awanse na bardziej eksponowane
stanowiska sądowe. I tak sędzia miejski i powiatowy radca sądowy Witkowic awansował w kwietniu 1847 r. na dyrektora Krajowego i Miejskiego Sądu (Land- und
Stadtgericht) w powiatowym już wówczas (od 1818 r.) Rybniku12.
Obszar państwa pszczyńskiego, (m. in. wsie dzisiejszego miasta Jastrzębie-Zdrój
oraz gminy Pawłowice) obejmował zasięgiem sąd patrymonialny (Justizamt). Teren
ten był jednocześnie obsługiwany przez sędziów pracujących w sądzie książęcym
(Standesherrlisches Gericht), który w ramach reform w 1808 r. otrzymał własne kolegium sądowe. Na jego czele stanął radca sądowy Hausleutner13. W ciągu następnych ponad 30 lat dla obszaru państwa pszczyńskiego (od roku 1827 tytularnego
Księstwa Pszczyńskiego) funkcjonowały Sąd Patrymonialny (zatrudniający kilku
urzędników na czele z radcą prawnym) oraz Sąd Księstwa (na czele z tzw. dyrektorem
sądownictwa)14. Z dniem 1 października 1841 r. utworzono jednolite sądownictwo
w księstwie, łącząc w jeden: Sąd Księstwa, Sąd Patrymonialny oraz Sądy Miejskie
w Pszczynie i Mikołowie15.
W sądownictwie raciborskim działający Sąd Miejski
przez wiele lat (do 1829 r.) był kierowany przez Johanna
Friedricha Wentzla. Po nim urząd sędziego miejskiego
prowadził Georg von Tepper-Laski. W 1832 r. raciborski
Sąd Miejski przekształcono w Sąd Ziemski i Miejski16.
Podobnie w przypadku Rybnika wymiar sprawiedliwości
był zarządzany przez sędziego miejskiego17.
Przekształcenia administracyjne w roku 1815 powołały
do życia prowincję śląską (Provinz Schlesien), którą tworzyły
tzw. okręgi rejencyjne (Regierungsbezirk); jednym z nich była
Odcisk pieczęci Królew- rejencja opolska. Już w roku następnym, 12 czerwca 1816 r.,
skiego Sądu Okręgowego ustanowiono sądownictwo dla nowego tworu administraw Wodzisławiu (Kgl. Amts- cyjnego18. W Raciborzu powstał Wyższy Sąd Krajowy, który
gericht), (zbiory Muzeum rozpoczął działalność od 1 października 1817 r. Lecz jak
w Rybniku)
nadmienił N. Mika, urzędnicy sądowi pojawili się w Raciborzu już w 1813 r.19 Pierwszym prezesem Wyższego Sądu
Krajowego został Karl Friedrich Wilhelm von Falkenhusen. Sąd dzielił się na dwie
Izby – senaty. Dwóch prezesów oraz szesnastu radców miało do pomocy jeszcze 81
różnego stopnia urzędników sądowych. Początkowo zajmowali oni dwie kamienice
położone nieopodal rynku miejskiego, przy ulicy Nowej. W niespełna dziesięć lat
12 Tamże, s. 399.
13 H. W. F. Schaeffer, Kronika Pszczyńskiego..., z. I i II, s. 93.
14 Tenże, Kronika Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego, cz. III, Pszczyna b.d.w., s. 38–39,
57, 74, 93, 119, 135, 149.
15 Tenże, Kronika Pszczyńskiego..., cz. I i II, s. 112.
16 P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu..., s. 7.
17 F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, 2. Teilband, Sigmaringen 1984 (na
podstawie wydania z roku 1864), s. 745.
18 N. Mika, Pruskie powiaty na Górnym Śląsku w latach 1741–1871, [w:] Z kart historii
powiatu rybnickiego, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 6, Rybnik 2008, s. 38–39; tenże, Dzieje
Ziemi Raciborskiej..., s. 116.
19 Tamże.
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po rozpoczęciu działalności Wyższy Sąd Krajowy otrzymał, jak na lokalne warunki,
obszerny, reprezentacyjny, klasycystyczny budynek, wznoszony trzy lata (1823–1826)
według projektu cenionego architekta Karla Friedricha Schinkla. Był to pierwszy
nowoczesny obiekt na tym terytorium wzniesiony od podstaw dla sądownictwa20.
Jednocześnie sądownictwo patrymonialne, o ogromnym znaczeniu jeszcze
w XVIII w., nadal pozostało w użyciu mimo początku reform chłopskich (lata
1807–1810 i następne dziesięciolecia do 1850 r.). Dość ciekawym przykładem może
być sądownictwo patrymonialne w Żorach. Zajmował się nim, jak już wspomniano,
wykwalifikowany urzędnik. W roku 1825 aplikant sądowy Jacob realizował zadania
sądownictwa patrymonialnego na obszarze wsi: Rogoźna, Górne Jastrzębie, Dolne
Jastrzębie, Średnie Jastrzębie, Skrzeczkowice, Rudziczka, Średnie Łagiewniki, Dolny
Niewiadom, Bzie Dolne, Cisówka i Szczerbice. Działalność tych sądów zawieszono
w 1849 r. (por. Aneks)21. Należy jeszcze zauważyć, że Sąd Patrymonialny dla Powiatu
Rybnickiego działał w Rybniku co potwierdza zapis z 1848 r. (Patrimonial-Gericht
im Kreise Rybnik)22.
Wielkie reformy sądownictwa nastąpiły w okresie monarchii Fryderyka Wilhelma IV. Warto odnotować, że król zwiedził raciborski Wyższy Sąd Krajowy na
początku października 1846 r.23 Ferment rewolucji 1848 r. przyśpieszył zmiany.
Z dniem 1 kwietnia 1849 r. zawieszono sądownictwa prywatne i powołano do życia sądy powiatowe24. System łączył
w sobie dawne uprawnienia sądownictwa dla obszarów
wiejskich (jeszcze w ramach sądownictwa patrymonialnego,
które ustało ostatecznie w 1851 r.)25, sądownictwo miejskie
i funkcje sądów królewskich. Królewski Sąd Powiatowy
powołano w Rybniku (Königlisches Amtsgericht), a najbliższe
podobne jednostki funkcjonowały w Raciborzu, Pszczynie
i Gliwicach26. W powiecie raciborskim ustanowiono Sąd
Powiatowy w Raciborzu (z filią w Hulczynie, dziś Hlučin
w Republice Czeskiej). Obejmował on cały obszar powia- Odcisk pieczęci Komornika
tu oraz pełnił funkcję sądu przysięgłych w określonych Królewskiego Sądu Okręgo
przypadkach dla sąsiednich powiatów (rybnicki, kozielski wego w Rybniku (Gerichts
i głubczycki)27. Starania o powołanie równego rangą sądu vollzieher dem Königl. Preuss.
czyniły Żory, niemniej priorytet otrzymały miasta – sie- Amtsgericht Rybnik), (zbiory
dziby władz powiatowych28. Likwidacja sądów miejskich Muzeum w Rybniku)
20 P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu..., s. 10; tenże, Dzieje Raciborza..., s. 155; tenże,
Opowieści o dawnym Raciborzu, Racibórz 1996, s. 127–129.
21 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 579
22 „Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Oppeln“, 1848, St. 36.
23 P. Newerla, Dzieje Raciborza..., s. 156.
24 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 579.
25 P. Siemko, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, b.m.w 2006, s. 12; A. Weltzel, Geschichte
der Stadt Ratibor..., s. 622.
26 F. Triest, dz. cyt., s. 745; A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 579; W Pszczynie
już wcześniej skomasowane sądy w jeden sąd (1841 r.) przekształcono na Królewski Sąd Powiatowy
w Pszczynie (od 1 kwietnia 1849 r.), por.: H.W. F. Schaeffer, Kronika Pszczyńskiego..., cz. I i II, s. 113.
27 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Ratibor... s. 623; P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu..., s 13.
28 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 579; tenże, Historia miasta Żory..., s. 399. Wiązało
się to z podporządkowaniem od 2 stycznia 1849 r. sądów powiatom (N. Mika, Pruskie powiaty..., s. 40).

* 21 *

i królewskich doprowadziła w przypadku Żor oraz Wodzisławia do powołania tam
Komisji Sądowych (Gerichts-Commision)29. Kolejnym składnikiem reformy stało się
przekształcenie raciborskiego Sądu Krajowego w Sąd Apelacyjny (Königlisches Appellations-gericht) od roku 1851. Zgodnie z założeniami podlegało mu 16 górnośląskich
sądów powiatowych, w tym raciborski i rybnicki. Stan ten jednak nie był trwały,
bo kolejna reforma sądownicza z 1877 r. zniosła raciborski Sąd Apelacyjny. Rolę
Sądu Krajowego przejął Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu (Breslau), natomiast
w opuszczonym raciborskim gmachu zainstalowano Sąd Krajowy (Landgericht),
pełniący funkcję sądu apelacyjnego od wyroków sądów powiatowych w Głubczycach, Koźlu, Raciborzu, Rybniku, części zachodniej obszaru powiatu pszczyńskiego
(podlegającej sądowi w Rybniku – chodzi tutaj o miejscowości stanowiące potem
okręg sądu w Żorach) oraz sądów grodzkich30. Warto dodać, iż do lat czterdziestych
XIX w. w sądownictwie regionu funkcjonowała praktyka wydawania dokumentów
sądowych dla stron, których sprawy rozpatrywano, w języku niemieckim i polskim
o ile strony posługiwały się tylko jednym z tych języków31.
Nie będzie tu nadużyciem wspomnieć słowa Pawła Newerli: Sądownictwo było
istotnym elementem krajobrazu kulturalnego miasta Raciborza. Autor przypomniał
zapomniany fakt, iż to w Raciborzu od 1881 do najpewniej 1917 r. ukazywał się
tygodnik „Oberschlesische Gerichtszeitung” (Górnośląska Gazeta Sądowa). Podobnie
w latach 1890–1898 wydawano tu polskojęzyczną mutację tego pisma znaną jako
„Gazeta Sądowa”32.
W okresie po reformach sadownictwa połowy XIX w. poszczególne sądy powiatowe podlegały rozbudowie pod względem kadr. W 1867 r. sądem rybnickim
kierował dyrektor, któremu podlegało dziesięciu sędziów etatowych, 9 sekretarzy,
trzech tłumaczy i jeszcze 55 innych urzędników. Zapewne była to spora grupa
urzędnicza, niemniej do obszaru sądu przynależało oprócz miasta aż 78 wsi z ludnością w liczbie 42 290 mieszkańców, których obsługiwało ponadto 6 sędziów

Winieta wyroku sądowego (zbiory Muzeum w Rybniku)
29 Tamże; F. Triest, dz. cyt. s 772–791.
30 P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu..., s. 14.
31 N.Mika, Język raciborskich dokumentów na przestrzeni wieków, [w:] Dziedzictwo kulturowe
pogranicza śląsko-morawskiego. Materiały konferencji popularnonaukowej. red. K. Lach, Racibórz
2002, s. 42–43.
32 P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu..., s. 13.
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rozjemczych33. Dziewięć lat wcześniej (1858 r.) równorzędny sąd w Raciborzu
kierowany przez dyrektora Philippa liczył 70 urzędników sądowych34.
Reformy lat siedemdziesiątych XIX w. (1877 r.) kolejny raz przekształciły ustrój
sądownictwa. Ukształtował się nowy układ z sądami okręgowymi (zwane też dalej
powiatowymi lub obwodowymi)35. Sądy te (Königliche Amtsgericht) powołano w Raciborzu, Rybniku oraz po latach przerwy w Wodzisławiu i Żorach36. Nim doszło do
ustanowienia nowych sądów, na prośbę Sądu Apelacyjnego w Raciborzu, z dniem
1 stycznia 1874 r. zawieszono Komisję Sądową w Żorach, co jak podaje A. Weltzel
było smutnym zaskoczeniem dla społeczności miasta. W zamian ustanowiono stałe
roki sądowe (trzy razy w miesiącu)37. Mimo to starano się o zmianę niekorzystnej
decyzji. Jak już wspomnieliśmy rok 1879 tak w przypadku Żor jak i Wodzisławia
był szczególnie istotny gdyż wróciły do miast sądy. Dla Żor oznaczało to także powstanie nowego gmachu sądowego, znajdującego się obok ratusza, który oddano do
użytku z końcem 1879 r.38 Wodzisław doczekał się natomiast obszernego budynku
sądu, w stylu renesansu niderlandzkiego, w ćwierć wieku później, w roku 190439.
W problematyce sądownictwa regionu pojawił się zupełnie zapomniany problem
sądów pracy. Ich istnienie w przypadku sądu okręgowego w Rybniku jest uchwytne
w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. Informacje o jego funkcjonowaniu pojawiają się
w niecodziennym źródle jakim jest Pamiętnik górnika
Edwarda Jelenia mieszkańca Dębieńska. Został on
ławnikiem w sądzie pracy na przełomie XIX i XX w.
(nie podaje dokładnej daty). Początki związków z tą
strukturą sądownictwa tak wspomina: Któregoś dnia
przyszło na kopalnię wezwanie, by jednego chłopa
wyznaczyć do „Gewerbe Gierychtu” [sądu pracy –
B.K.). Zwołał nas Latacz do cajhauzu i mieliśmy
wybierać na kartkach. Kandydatów było dwóch: Babczyński, który jeszcze dziś żyje i ja. [...] Głosów oddano
osiemdziesiąt cztery. Babczyński dostał jeden, pan Jeleń
osiemdziesiąt trzy !”. [...] Zostałem w ten sposób na
sześć lat szefem od Gewerbe Gerychtu. Podobało mi się Pieczęć papierowa Królewskiego
to, gdyż mi szychtę, a oprócz tego dobrze płacili za ten Sądu Obwodowego w Rybniku
Ehrendienst [praca społeczna – B.K.]40. Autor opisuje (Kgl. Amtsgericht) (zbiory Muzeum
również jedno ze zdarzeń związanych ze stawieniem w Rybniku)
33 Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku..., s. 155–156.
34 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Ratibor..., s. 623.
35 Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku..., s. 156;
A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 582.
36 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 583.
37 Tamże, s. 581.
38 Tamże, s. 582–583. Warto odnotować, że ówczesny zasięg sądu w Żorach obejmował m.in.
część powiatu pszczyńskiego (Borynia, Golasowice, Szeroka, Woszczyce, Warszowice, Pawłowice,
Pielgrzymowice, Suszec); Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu, Zespół akt
Starostwa Powiatowego w Rybniku, sygn. 1857, s. 24 (s. 24–44: obszar pracy sądów w Rybniku,
w Wodzisławiu i Żorach).
39 P. Siemko, dz. cyt., s. 13–14.
40 E. Jeleń, Pamiętnik górnika. Pisany w siedemdziesiątym piątym roku życia od 1 października
1930 roku, Kraków 2002, s. 110–111.
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się w sądzie w Rybniku: Przy tej okazji muszę opisać jeden wypadek, który mi się przytrafil, a z którego widać, jak niektórzy Amts Dienerkowie (służba sądowa – B.K.) chłopa
mają za nic. Dostałem mianowicie wezwanie do Gerychtu na piątą po południu. Była
jesień, słońce już zachodziło i o tej porze, myślałem więc, że to pewnie jakaś pomyłka.
Z drugiej strony jednak bałem się mandatu, bo bardzo nas karali za niestawienie się bez
ważnej przyczyny41. Dalej opisał pogardliwe zachowanie pracownika służby sądowej
na widok skromnie ubranego mężczyzny. Gdy jednak ten przedstawił odpowiednie
dokumenty służący sądowy stał się wobec niego aż nadto uprzejmy. Warto jeszcze tu
przytoczyć jeden niewielki fragment Pamiętnika... odnoszący się do problematyki
rozpraw: Szybko skończyliśmy, gdyż tego dnia była tylko jedna sprawa, chłopa, którego
panowie wyrzucili z roboty bez Kündigungu [wypowiedzenie – B.K.] i ich zaskarżył;
przysądziliśmy mu zapłatę za dwa tygodnie42.
Kolejna reforma sądownicza wyprzedzała niejako podobne, acz znaczne zmiany w prawie cywilnym i handlowym. Zmian wymagał archaiczny już Landrecht
z 1794 r. Po wielu latach starań, dopiero projekt z roku 1896 zatwierdzony przez
Sejm Rzeszy wprowadził od 1 stycznia 1900 r. Bürgerlisches Gesetzbuch – tzw. BGB43.
Sądownictwo pozyskało nowe istotne narzędzie w znacznie bardziej sprawnym
funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
W całokształcie problematyki sądowniczej nie należy zapominać o urzędzie
sędziego rozjemczego. W latach dwudziestych XIX w. potrzeba utworzenia sądów
rozjemczych stała się niezwykle ważna. Sędziowie rozjemczy swoją działalność na
Śląsku rozpoczęli w 1832 r. Pierwszy wykaz miast i osad wiejskich posiadających
sędziów rozjemczych opublikowano w 1835 r.44 W Żorach pierwszymi rozjemcami
obrano burmistrza Ludwika Pelchrzima i radnego Jana Hensela z zawodu rzeźnika, co nastąpiło w lutym 1833 r.45 Praca tych sędziów jak i ich zastępców (działali
w parach) była niezwykle potrzebna skoro np. sędzia Wagner w latach 1844–1845
rozstrzygnął 167 spraw46. W kolejnych latach liczba ta nie zmniejszała się znacznie. Nie dysponujemy wiedzą na temat funkcjonowania tych sądów, szczególnie
w gminach wiejskich w II połowie XIX i w początkach XX w. Nie prowadzono
badań poświęconych temu zagadnieniu. W większości gmin wiejskich powiatu
rybnickiego sądy rozjemcze najpewniej tworzono w ostatnim ćwierćwieczu XIX w.
oraz na początku następnego. Sądy te opierały swoje funkcjonowanie na ordynacji
pruskiej z 29 marca 1879 r.47 W typowo wiejskiej gminie Leszczyny (dziś część miasta
Czerwionka-Leszczyny) urząd sędziego rozjemczego powołano do życia w sierpniu
1901 r. Jego działalność dokumentowała księga spraw jakie podejmował, która do
dziś, kompletna, znajduje się w zbiorach Muzeum w Rybniku48. Przez 21 lat (do
roku 1922) sędzia leszczyński rozpatrzył aż 452 sprawy o obrazę, zniesławienie,
groźbę pobicia czy posądzenie o drobne kradzieże49. Dla przykładu można tu
41  Tamże, s. 111.
42 Tamże, s. 112.
43 K. Orzechowski, Państwo i prawo na Śląsku w latach 1890–1918, [w:] Historia Śląska, t. III
(1850–1918), cz. 2 (1891–1918), red. S. Michalkiewicz, Wrocław 1985, s. 66.
44 A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 585.
45 Tamże.
46 Tamże, s. 586.
47 B. Kloch, Zarys dziejów Leszczyn..., s. 91.
48 Tamże, s. 91.
49 Tamże, s. 92.
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wspomnieć o jednej z łagodniejszych form obrazy a mianowicie zajściu, w którym
jedna z mieszkanek oczerniła publicznie wójta gminy Leszczyny Karola Kurpanika
(1902 r.) używając następujących słów: Foitcie, wyście są głupi trąba, nie možcie być
foitem, bo nie umiecie po niemiecku (zapis uczyniony przez sędziego rozjemczego
Thomasa Wrobla – kierownika szkoły w Leszczynach)50.
U początków XX w. sądownictwo regionu zakończyło pewien etap rozwoju.
W znacznej części pozyskało obszerne budynki po przebudowach jaki i wzniesione
od podstaw. O ile nowe miały już wiele nowoczesnych udogodnień i mediów to
te starsze trzeba było odpowiednio wyposażyć. Rybnicki sąd powiatowy w 1905 r.
uzyskał podłączenie do sieci wodociągowej, dotąd opierając się głównie o mało
wydajną studnię51. Zresztą różnych remontów i przebudów musiało być wiele52,
co jednak nadal stanowi uboczny, ale interesujący temat, chociażby w kontekście
wysokości nakładów budżetu państwa pruskiego na tego typu służby państwowe.
Sąd rybnicki pod względem posiadanej powierzchni użytkowej nie uległ rozbudowie, a w okresie I wojny światowej pracowało tu ośmiu sędziów. Ostatnim pruskim
prezesem sądu był radca sądowy Schnorrenpfeil53.

Pocztówka przedstawiająca dziedziniec sądu w Rybniku na pocz. XX w. (zbiory Muzeum w Rybniku)
50 Protokollbuch 1901–1939 – księga protokołów na okręg nr 2 Leszczyny, Zbiory Muzeum
w Rybniku: Dział Historii i Kultury Regionu: sygn. MRy/H/2637, s. 9.
51 B. Kloch, D. Keller, Wodociągi i kanalizacja Rybnika. Zarys dziejów, Rybnik 2007, s. 47.
52 O jednym z remontów elewacji sądu – zamku wspomina E. Jeleń, dz. cyt., s. 111. Por.
I.Panic, W. Iwanek, Zamek rybnicki, „Zeszyty Rybnickie” 1, Rybnik 1990.
53 Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku..., s. 156. Por.
M. Materniak-Pawłowska, Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003,
s. 122–148. (ustrój sądownictwa w byłym zaborze pruskim); P. Gut, Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1808–1945, „Szczeciński Informator Archiwalny” 1997, s. 25–53.
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Kolejne przekształcenia dla okresu tuż przed pierwszą wojną światową (1913 r.)
dotyczyły dostosowania podziału terytorialnego sądów do potrzeb społeczeństwa.
Kwestia dotyczyła np. Knurowa, którego przyłączenia do okręgu sądowego w Gliwicach (Amtsgericht Gleiwitz) życzyły sobie władze sądowe w Gliwicach oraz tamtejszy magistrat. Położenie oraz związki gospodarcze wskazywały na Gliwice, a nie
zależność sądową od Rybnika54. Podobne pismo burmistrza Wodzisławia odnosiło
się do przyłączenia m.in. wsi Gorzyce, Gorzyczki, Syrynka, Osiny, Uchylsko, które
podlegały sądowi w Raciborzu, do obszaru jurysdykcji sądu w Wodzisławiu55. We
wrześniu 1913 r. władze zwierzchnie wyraziły zgodę na przyłączenie gminy Knurów
do okręgu sądu w Gliwicach56.
Wielka Wojna (1914–1918) jak i jej dramatyczny koniec nieco osłabiły sprawną działalność sądownictwa. Wielu pracowników powołano do służby wojskowej
a rewolucyjna atmosfera jesienią 1918 r., już bez tak istotnych symboli monarchii,
wróżyła poważne zmiany.

Pocztówka przedstawiająca wejście do sądu w Rybniku na początku XX w. (zbiory Muzeum w Rybniku)

54 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu, Zespół akt Starostwa Powiatowego w Rybniku, sygn. 1855, pismo z 23 stycznia 1913 r., s. 168.
55 Tamże, s. 172–174. Por. s. 158–166.
56 Tamże, pismo z 6 września 1913 r., s. 179.
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Dokument z 21 stycznia 1866 r. (zbiory prywatne – N. Mika)

3. Sądownictwo w burzliwym okresie lat 1919–1945
3.1. Okres walk o Górny Śląsk – czas plebiscytu i III powstania śląskiego
Upadek cesarstwa niemieckiego, a tym samym również i monarchii pruskiej
w listopadzie 1918 r. spowodował ogromny wstrząs ideowy. Całość państwa oparta
na autorytecie dynastii i monarchy przestała istnieć i jak cytuje Christopher Clark,
autor jednej z nowszych monografii dziejów Prus, przytaczając słowa prezesa Ligi
Sędziów Niemieckich (1919 r.): wszelki majestat upadł, w tym majestat prawa1.
Symbole władzy i panowania tak skrzętnie gromadzone i wprowadzane w ideowy
obieg i świadomość społeczeństwa uległy zdezawuowaniu, choć nie całkowitej zagładzie. Z sądów zniknęły symbole monarchii a tym samym sądownictwo musiało
wypracować sobie nowy wizerunek w ramach rodzącej się Republiki Weimarskiej.

Komornicy sądowi apelacji katowickiej w roku 1922 (zbiory Muzeum w Rybniku)
1 C. Clark, dz. cyt., s. 549.
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Sądownictwo tutejsze zrazu nie doznało głębszych przemian, choć konstytucja
Republiki Weimarskiej z 1920 r. zagwarantowała niezawisłość sędziowską i niezależność od polityki2. Niemniej prężny ruch polski rozwijający się od schyłku 1918 r.
świadczył, iż stan ten będzie musiał ulec poważnym zmianom.
Pierwsza zbrojna odsłona konfliktu o Górny Śląsk – I powstanie śląskie – przyczyniło się do podjęcia działań zmierzających do rozstrzygnięcia sporu. Na mocy
artykułu 88 traktatu pokoju wersalskiego z 1919 r. mówiącego o przeprowadzeniu
plebiscytu na Górnym Śląsku powołano do życia Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku. Swoją władzę na obszarze plebiscytowym
pełniła ona od 11 lutego 1920 r. do 10 lipca 1922 r. W ramach jej struktur powołano Departament Sprawiedliwości pod kierunkiem włoskiego przedstawiciela
Bindo Galli3. Tereny powiatu raciborskiego oraz rybnickiego stanowiły część obszaru
plebiscytowego. Rozporządzeniem Komisji z 11 lutego 1920 r. powołano Sąd Najwyższy (SN) w Opolu (Oppeln), który przejął dla tego terenu jurysdykcję należącą
dotąd do Wyższego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht) we Wrocławiu (Breslau).
Tym samym sądownictwo cywilne obszaru plebiscytowego zostało wyłączone z jego
dawnych struktur. Oprócz SN w Opolu powołano również tamtejszy Sąd Apelacyjny,
który rozpatrywał sprawy w trzyosobowym składzie. W tym samym dniu powstał
również Sąd Specjalny dla osądzania przestępstw m. in. przeciwko Komisji oraz
służbom mundurowym działającym pod jej egidą4. Struktury niższego rzędu nie
uległy zmianom, niemniej sędziowie i urzędnicy sądów musieli składać deklarację
lojalności wobec władz międzynarodowych. Stan ten trwał do 15 czerwca 1922 r.
gdy Sąd Najwyższy i Sąd Apelacyjny zostały rozwiązane, zaś kompetencje Sądu
Specjalnego zostały przekazane 14 czerwca 1922 r. polskiemu Nadzwyczajnemu
Sądowi Wojskowemu, dla obszaru przyznanego Polsce5.
Wraz z wybuchem III powstania (2/3 maja 1921 r.) strona powstańcza poczęła
tworzyć zalążki własnego sądownictwa. Manifest Do ludu Górnośląskiego z 3 maja
1921 r. ogłoszony przez Wojciecha Korfantego zakładał powołanie do życia sądów
polowych, którym na terenie opanowanym przez powstańców podlegali żołnierze
oddziałów powstańczych oraz ujęte przez nich osoby cywilne, podejrzane o dokonanie czynów zabronionych6. Kolejne akty prawne Naczelnej Władzy na Górnym
Śląsku z 21 maja 1921 r. z następnymi uzupełnieniami (z 25 maja w przedmiocie
sądownictwa wojskowego oraz najważniejszym aktem – rozporządzeniem z 27 maja
w sprawie oddania osób cywilnych pod sądownictwo wojskowe) wprowadzały Sądownictwo Wojskowe Wojsk Powstańczych oraz potwierdzały zdecydowanie strony
powstańczej w tworzeniu własnego sądownictwa7. Opisywany w pracy obszar znalazł
się w zasięgu Grupy Operacyjnej „Południe” z kwaterą w Wodzisławiu Śląskim8.
Przypisano jej Sąd Polowy przy Dowództwie Grupy „Południe” pod kierunkiem
2 Tamże.
3 Encyklopedia powstań śląskich, red. F. Hawranek, A. Kwiatek, W. Lesiuk, M. Lis, B. Reiner,
Opole 1982, s. 300–301.
4 Tamże, s. 497–498.
5 Tamże.
6 J. Musioł, Nim nastała Polska, [w:] 80-lecie sądownictwa polskiego na Górnym Śląsku
1922–2002, Katowice 2003, b.p.
7 Tamże.
8 Tamże.
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kpt. Ludwika Groecle9. Sądownictwo to przestało funkcjonować po 30 czerwca
1921 r., tj. wraz z ogłoszeniem amnestii dla osób podlegających górnośląskiemu
sądownictwu (ogłoszone 6 lipca 1921 r.). Wyłączono z niej jednak przestępstwa
pospolite i zbrodnie z chęci zysku10.
Wraz z podziałem obszaru plebiscytowego w czerwcu 1922 r. teren powiatu
rybnickiego z sądami w Rybniku, Żorach i Wodzisławiu Śląskim przypadł Polsce
i na tym obszarze rozpoczęto tworzyć zręby polskiego sądownictwa. Z kolei sądownictwo raciborskie pozostało w ramach państwowości niemieckiej. Sąd w Raciborzu przeszedł burzliwy okres Republiki Weimarskiej i zmian jakie dokonywały się
w sądownictwie. Dopiero nazyfikacja życia politycznego-społecznego Niemiec po
dojściu Adolfa Hitlera do pełni władzy spowodowała powolną destrukcję sądownictwa
i jego niezawisłości. Brunatny system powoli zawładnął sądownictwem raciborskim,
z wybuchem II wojny światowej stało się to również udziałem sądownictwa w zagarniętym powiecie rybnickim.
Wilhelm Fojcik – kolejarz, powstaniec śląski przed Nadzwyczajnym Sądem
Wojennym w Raciborzu w 1919 r.
Wilhelm Fojcik w swoim zeznaniu przyznał się do sporządzenia zestawienia
stanu liczbowego wagonów osobowych i towarowych znajdujących się na
obszarze Górnego Śląska oraz projektu obsady dyrekcji kolei w Katowicach,
gdyby Śląsk oddzieliłby się od Niemiec. [...] W procesie Fojcik przyjął linię
obrony, w której stwierdzał, iż znalezione dokumenty miały charakter jedynie
szkoleniowy, że w języku polskim zna jedynie kilka wyrazów oraz, że dla Polski
nigdy nie pracował. [...] Prokurator zażądał dla Fojcika 7 lat więzienia i utraty
praw honorowych [...] W ostatnim słowie Fojcik dodał, iż o istnieniu Polskiej
Organizacji Wojskowej dowiedział się dopiero w więzieniu. Sąd nie dał jednak
wiary jego twierdzeniom i w świetle zebranych dowodów, stwierdził, iż obaj
wymienieni kolejarze świadomie zdradzili niemiecką ojczyznę, a powyższe
świadczą jednoznacznie o pragnieniu oderwania Górnego Śląska i przyłączenie
go do Polski, a nie jak suponował Fojcik, jedynie planów autonomicznych tego
terenu, [...]. Sąd nie orzekł takich wyroków jak proponowane przez prokuratora.
(D. Keller, Związek Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnym
Śląsku do czasu wybuchu III powstania (1919 – maj 1921), „Rocznik Koła
Naukowego Historyków Studentów KUL JP II ››Ibidem‹‹”, t. 3 (2005), s. 88–89)

9 Tamże.
10 Tamże. W 1921 r. w sądzie w Rybniku zatrudniano 8 sędziów, w Wodzisławiu Śląskim
4 a Żorach 2. Rok później było to odpowiednio 3, 2 i 1 (B. Cybulski, Sądy powszechne w województwie śląskim w latach 1922–1928, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1193, Wrocław 1992,
s. 164); por. tenże, Geneza polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku (1920–1922), „Studia Śląskie”,
t. XLVIII, 1990, s. 113–141.
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3.2. Sądownictwo polskie w powiecie rybnickim w ramach autonomicznego województwa śląskiego w latach 1922–1939
Okres lat 1919–1921 naznaczony politycznymi, dyplomatycznymi, propagandowymi a nade wszystko militarnymi zmaganiami pomiędzy polską a niemiecką
opcją zakończył się podziałem obszaru plebiscytowego. Wschodnia część Górnego
Śląska została przyznana II Rzeczypospolitej stanowiąc część województwa śląskiego.
Dysponowało ono ściśle określoną, na podstawie Statutu Organicznego z 15 lipca
1920 r., autonomią11.
Podstawowym aktem prawnym związanym z przejmowaniem sądownictwa na
przyznanej Polsce części Górnego Śląska był polsko-niemiecki układ z 12 kwietnia
1922 r.12 Określał on zasady rozstrzygania cywilnych spraw spornych, spraw karnych, spraw niespornych, pomoc prawną i uwierzytelnienie dokumentów. Już 18
marca 1922 r. wyznaczono osoby odpowiedzialne za przejęcie sądów – w Rybniku
(J. Kisielewski), w Wodzisławiu Śląskim (I. Szczęk) oraz Żorach (L. Ginia)13.
Doniosłe znaczenie dla ustanowienia polskiego sądownictwa w województwie
śląskim miały rozporządzenia z 16 czerwca 1922 r.: zapowiadające zmiany w ustroju
sądownictwa w górnośląskiej części Województwa Śląskiego (m.in. zmiany nazw
Amtsgericht in – Sąd Powiatowy w; Landgericht in – Sąd Okręgowy w). Podobne
zmiany nastąpiły w przypadku całości terminologii ustrojowej14.
Dla sądownictwa polskiego interesującego nas obszaru kluczowe znaczenie
miało rozporządzenie z tego samego dnia o zmianach w terytorialnej organizacji
sądów w Województwie Śląskim15. Potwierdzało ono funkcjonowanie powiatowych
11 Fragment ustawy dotyczący sądownictwa ostatnio był cytowany: W. Marcoń, Autonomia
Śląska 1922-1939 (wybrane zagadnienia), Toruń 2009, s. 137–138.
12 W. Marcoń, Unifikacja województwa śląskiego z II Rzeczypospolitą, Toruń 2004, s. 135;
J. Polewka, Ustanowienie polskiego sądownictwa na Śląsku w 1922 r. Jego znaczenie dla świadomości
narodowej mieszkańców oraz dla porządku prawnego tej ziemi, [w:] 80-lecie sądownictwa..., b.p.; DzU
RP 1922, nr 51, poz. 448.
13 L. Krzyżanowski, Kadry polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku w pierwszych latach
istnienia katowickiego okręgu apelacyjnego, „Śląski Kwartalnik Historyczny ››Sobótka‹‹”, 2007, z. 4,
s. 421; Żory. Zarys dziejów. Wypisy, opr. B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory 1994, s. 372.
Por. B. Cybulski, Pomoc Małopolski i Wielkopolski w tworzeniu apelacji śląskiej (1920–1922), „Acta
Universitatis Wratislaviensis”, nr 823, Wrocław 1986, s. 175–213.
14 DzU RP 1922, nr 46, poz. 390.
15 DzU RP 1922, nr 46, poz. 391.
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sądów w Rybniku, Wodzisławiu oraz Żorach (w ramach apelacji katowickiej)16.
Dokonano jednakże pewnych korekt terytorialnych. Okręgowi Sądu Powiatowego
w Rybniku przypisano wcześniej podporządkowane sądowi w Gliwicach (Gleiwitz)
a pozostałe po podziale Górnego Śląska w Polsce miejscowości Gierałtowice i Przyszowice, oraz z okręgu sądu w Raciborzu Adamowice, Bogunice, Brzezie, Kobylę,
Kornowac i Raszczyce. Natomiast w przypadku sądu w Wodzisławiu jego zasięg
rozszerzono o miejscowości podlegające wcześniej sądowi w Raciborzu: Bełsznica,
Bluszczów, Buków, Gorzyce Małe (Gorzyczki, z folwarkiem), Gorzyce Wielkie
(z folwarkiem), Kamień, Ligotę Tworkowska, Lubomię, Nieboczowy, Odrę, Olzę,
Pogrzebień, Rogów, Syrynię i Uchylsko. To samo rozporządzenie potwierdziło funkcjonowanie Sądu Okręgowego w Katowicach, któremu podlegały Sądy Powiatowe
w Rybniku, Wodzisławiu oraz Żorach. Jeden z kolejnych aktów prawnych (z 20
lipca 1922 r.) odnosił się do ustawy niemieckiej z 30 czerwca 1919 r. w sprawie
funkcjonowania sądów doraźnych i zezwalał na ich powoływanie również na na
tym terenie17. Życie pozytywnie zweryfikowało tę decyzję gdyż mamy do czynienia
w późniejszym czasie z przynajmniej z jednym przykładem działań tego sądu, który
odbył się w Rybniku. W kwestii dalszej reorganizacji sądownictwa należy nadmienić, że aby odciążyć pracę Sądu Okręgowego w Katowicach, utworzono w apelacji
śląskiej Zamiejscowe Izby Karne (wydziały zamiejscowe) tego sądu18. Jedna z nich

Wezwanie do uiszczenia wymaganych opłat skierowane przez Sąd Grodzki w Rybniku (zbiory
Muzeum w Rybniku)
16 B. Ustjanicz, Struktura organizacyjna i zasady działania sądownictwa na przestrzeni 80-lecia,
[w:] 80-lecie sądownictwa..., b.p.
17 DzU RP 1922, nr 60, poz. 542.
18 T. Pietrykowski, Sądownictwo polskie na Śląsku 1922–1937, Katowice 1939, s. 34; F. Serafin, Sądownictwo powszechne. Adwokatura. Notariat, [w:] Województwo śląskie (1922–1939). Zarys
monograficzny, Katowice 1996, s. 429; L. Krzyżanowski, Sądownictwo powszechne w Królewskiej
Hucie – Chorzowie w okresie międzywojennym, „Zeszyty Chorzowskie”, t. 8, 2005, s. 43–44. Por.
B. Cybulski, Wpływ wytyczenia zachodniej granicy II Rzeczypospolitej na strukturę wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech, „Dzieje Najnowsze”, R. XVIII, z. 3–4, s. 55–79; Województwo śląskie
(Ustawy konstytucyjne – sądownictwo, niektóre inne ustawy i rozporządzenia). Wojewodschaft Schlesien
(Verfassungsgesetze – Gerichtswesen, einige andere Gesetze und Verodnungen), oprac. Z. Przybylski,
Warszawa–Poznań 1922 (wykaz okręgów sądowych: tamże, s. 432–434); A. Konieczny, Przejście
wymiaru sprawiedliwości na Polskę i Niemcy po podziale górnośląskiego obszaru plebiscytowego, „Studia
Śląskie”, t. XXXVIII, s. 297–337.
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powstała w Rybniku. Warto tu wspomnieć, iż już jesienią 1921 r., a zatem jeszcze
przed przejęciem sądownictwa na terenie powiatu rybnickiego, pojawił się pomysł
aby w Rybniku w ramach przyszłej apelacji śląskiej powołać sąd okręgowy – obok
Katowic i Królewskiej Huty (Chorzów). W marcu 1922 r. plan ów upadł i pozostał
tylko jeden Sąd Okręgowy w Katowicach19.
Kolejne rozporządzenie (z 16 czerwca 1922 r.) regulowało także kwestię
funkcjonowania urzędu sędziego pokoju20. Przy sądzie powiatowym, o ile kadra
sędziowska była bardzo skromna (jeden lub dwóch sędziów), miał pracować jeden
sędzia pokoju i jeden jego zastępca. Gdy sędziów sądów powiatowych było trzech
lub więcej, liczba sędziów pokoju powinna wzrosnąć do dwóch oraz uznaniowej
liczby zastępców. Niemniej pozostaje kwestia istnienia sędziów rozjemczych, którzy
raczej nie są tożsami z sędziami pokoju. Jest to zupełnie nie zbadany wątek historii
regionu. Sędziowie rozjemczy działali w gminach, głównie wiejskich. Wielu z nich
w momencie zmiany państwowości zaniechało swojej działalności, jednakże sądy
rozjemcze pozostały, choć może w formie szczątkowej. Ciekawym przykładem jest
tu działalność, cytowanego już, sędziego rozjemczego w gminie Leszczyny. Do dziś
zachowała się księga spraw rozpatrywanych przez sędziego leszczyńskiego, która była
prowadzona aż do lata 1939 r.21 Zawiera ona (dla lat 1922–1939) opis kilkuset spraw,
głównie o pomówienie, naruszenie czci, obelgi, posądzenie o kradzież ale i sprawy
na tle obyczajowym oraz dotykające polityki (sprawy narodowościowe oraz „ataki”
na polskie organizacje społeczno-polityczne), co automatycznie kwalifikowało je
do rozpatrzenia przez sądy powszechne22.
W następnych latach doszło do kilku zmian w organizacji sądownictwa. W maju
1926 r. na terenie województwa śląskiego uległy likwidacji sądy pokoju23. Istniejące
Sądy Powiatowe w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach (podobnie jak i inne
w apelacji katowickiej) zostały przemianowane w 1928 r. na Sądy Grodzkie24.
Potrzeba rozpatrywania spornych spraw gospodarczych występowała na co
dzień. Po podziale w 1922 r. powiat rybnicki został odcięty od sądownictwa przemysłowego istniejącego dotąd w Raciborzu. W tej sytuacji Związek Pracowników
Budowlanych i Pokrewnych Zawodów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
złożył w 1923 r. wniosek w sprawie utworzenia sądu przemysłowego dla powiatu
19 Tamże, s. 42–43.
20 Dz.U. RP 1922, nr 46, poz. 394. Por. B. Cybulski, Wielkopolskie sądy pokoju w II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 982, Wrocław 1988, s. 143–184
21 Pierwsze jeszcze dość ogólne omówienie źródła przedstawił B. Kloch, Zarys dziejów Leszczyn..., s. 91–92; 157.
22 Tamże; Księga protokołów sędziego rozjemczego na okręg Leszczyny, Muzeum w Rybniku,
Dział Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/H/2637.
23 J. Polewka, dz. cyt., b.p.
24 F. Serafin, dz. cyt., s. 428; W. Marcoń, Unifikacja województwa śląskiego..., s. 137. Por.
Prawo o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. (S. Grodziski, Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej
Polskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIII, 1981, z. 1, s. 47–80; M. Pietrzak, Sąd Najwyższy w II Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIII, 1981, z. 1, s. 83–102;
M. Materniak-Pawłowska, dz. cyt., s. 201–260; S. Plaza, Kodyfikacja prawa w Polsce międzywojennej,
„Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LVII, 2005, z. 1, s. 219–230; M. Mohyluk, Prawo o ustroju
sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Białystok 2004).
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Pismo Sądu Powiatowego w Rybniku z okresu międzywojennego (zbiory Muzeum w Rybniku)

rybnickiego25. Władze nie były chętne do tworzenia dodatkowego specjalistycznego
sądownictwa26. Starania trwały długo i ostatecznie udało się powołać Powiatowy
Sąd Kupiecki (jesień 1932 r.)27.
Po zmianach państwowych, rybnicki sąd w 1923 r. posiadał siedmiu sędziów,
23 urzędników sądowych, czterech komorników oraz czterech woźnych. Obsada
25 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu, Zespół akt Wydziału Powiatowego w Rybniku 1922–1939, sygn. 60, s. 1.
26 Tamże, s. 18. Problemem była różnorodność organizacyjna zachodząca w pierwszych
latach na terenie Polski. Miedzywojenny kraj organizowany z kilku systemów prawnych próbował
stworzyć własne ramy prawne. Ukazała się m.in. polska nowelizacja ustawy o sądach przemysłowych
i sądach kupieckich (17 lipca 1924 r.; DzU RP 1924, nr 72, poz. 697; por. tamże, s. 20) oraz ustawa
o sądach pracy (22 marca 1928 r.; DzU RP 1928, nr 37, poz 350; por. rozporządzenie z 4 grudnia
1928 r. przekształcajace sądy przemysłowe w Krakowie, Bielsku i Lwowie w sądy pracy – DzU RP
1928, nr 98, poz. 870). Spór (na gruncie centralnym), co przyznawano w aktach (tamże, sygn. 61,
s. 8–9, pismo z 25 maja 1929 r.), dotyczył bowiem pozycji dotychczasowych niemieckich sądów
przemysłowych, które, w swej istocie, stanowiły rodzaj sądów polubownych. W tej sytuacji tworzyły
odrębną sieć, w znacznie mniejszym stopniu kontrolowaną przez państwo. Po sukcesie powołania
sądu w Katowicach (na początku lat trzydziestych; tamże, s. 18–41; statut tego sądu był wzorem
dla powołanego w Rybniku) udało się ukończyć procedurę powoływania tej jednostki w Rybniku
(pierwszy statut przesłano do zatwierdzenia do ministerstwa sprawiedliwości, już w 1924 r.; innym
zagadnieniem jest sama kwestia doboru instytucji zatwierdzającej). Szerzej w zachowanym materiale źródłowym.
27 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu, Zespół akt Wydziału Powiatowego w Rybniku 1922–1939, sygn. 61, a. 1–9, 62–77.

* 37 *

dwóch pozostałych sądów w Wodzisławiu i Żorach była nieco mniejsza. W Wodzisławiu pracowało czterech sędziów, 15 urzędników, dwóch komorników oraz dwóch
woźnych. Najmniej pracowników zatrudniano w sądzie w Żorach: dwóch sędziów,
pięciu urzędników, komornika oraz woźnego. W ciągu kolejnych czternastu lat (do
1937 r.) we wszystkich sądach omawianego obszaru obsada ulegała zmniejszeniu.
Pomiędzy 1930 i 1936 rokiem w sądzie grodzkim w Rybniku było już tylko pięciu
sędziów, w wodzisławskim ich liczba spadła z czterech do trzech, zaś w Żorach był
w tych latach tylko jeden sędzia. Ogółem przez sąd rybnicki przewinęło się 28
sędziów i asesorów, wodzisławski 19, zaś żorski tylko sześciu28. Nieco zmniejszała
się liczba pozostałych pracowników sądów grodzkich. Również sytuacja kadrowa
utworzonego Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Katowicach rysowała się
dość skromnie. W 1932 r. pracowało tam ogólnie sześciu urzędników w tym dwóch

Budynek Sądu Grodzkiego w Rybniku (zbiory Muzeum w Rybniku)
28 W rybnickim sądzie grodzkim w okresie międzywojennym pracowali: Józef Kisielewski,
Jan Jamrozik, Mieczysław Nędzyński, dr Karol Ogórek, Eugeniusz Stodolak, Jan Bonczkowicz,
dr Jerzy Badura, Bogusław Staszak, dr Adam Stawarski, dr Rudolf Gawłowski, Jan Kowalski, dr Franciszek Głowacki, Antoni Kiejnot, dr Józef Nitribitt, Józef Broy, Alfons Kuszka, Karol Poloczek,
Paweł Kałuża, dr Tadeusz Bugajski, Alfons Patka, dr Antoni Mac, Augustyn Dorynek, Benedykt
Draczyński, Teodor Pawlicki, Stefan Lebedyński, Hieronim Konwiński, Tadeusz Świderski, Stefan
Slanin; w Wodzisławiu Śląskim pracowali: Jan Oleksy, Bolesław Szczęk, Maksymilian Ładyżyński,
Eugeniusz Stodolak, dr Edward Schmidt, Tadeusz Adamski, Zachusz Dombek, Edward Reszka,
dr Wojciech Wielgus, dr Jan Kipta, dr Franciszek Dziadkowiec, Józef Oślizło, dr Józef Nitribitt,
Benedykt Darczyński, Jan Kłosok, dr Antoni Mac, Henryk Kłodnicki, Stanisław Matula, Władysław
Müller; w Żorach: Ludomir Gina, Edward Śliwa, Ludwik Rompolt, Jan Kowalski, Stefan Hanik,
Henryk Kurzawa, zob.: T. Pietrykowski, dz. cyt., s. 34, 49–50, 54–56.

* 38 *

sędziów, a w 1937 r. trzech sędziów i pięciu urzędników29. Przez rybnicki Wydział
Zamiejscowy do 1938 r. przewinęło się 22 dyrektorów, wiceprezesów oraz sędziów.
Warto tu dodać, iż w pierwszym okresie (1922–1923) sądownictwo w powiecie
rybnickim organizowano w oparciu o sędziów z apelacji lwowskiej i krakowskiej30.
Jedynie Karol Ogórek miał za sobą pracę i doświadczenie w działalności w ramach
Amtsgericht Rybnik przed 1922 r. Dzięki temu znał specyfikę tego terenu.
Wśród kadry sądowej interesującego nas obszaru znajdowały się osoby wyróżniające się nie tylko w służbie Temidzie ale także działaniami społecznymi.
Taką postacią niewątpliwie był Ludwik Rompolt31. Aplikację sędziowską odbył
w Rybniku, by od 1925 r. (aż do 1935 r.) kierować pracami Sądu Powiatowego
a następnie Grodzkiego w Żorach. Zastąpił na tym stanowisku L. Ginię. Pozostawił
po sobie niezwykle cenny pamiętnik, w którym opisuje swoją działalność społeczną
oraz życie prywatne. Co warte podkreślenia włożył wiele wysiłku w kształtowanie
czytelnictwa polskiego w Żorach i życia kulturalnego tego miasta. Okazał się
świetnym obserwatorem zachowań społecznych, częstokroć piętnującym niewłaściwe zachowania grup inteligenckich i negatywny wpływ jaki ten stan wywierał
na ludność górnośląską. Jego pamiętnik do dziś jest jeszcze słabo wykorzystanym
źródłem do międzywojennej historii regionu. Odejście L. Rompolta było zapewne
stratą dla życia społecznego Żor. Urząd po nim objął Adam Hanik32. Warto zatrzymać się nieco nad obrazem sądownictwa jaki pozostawił Rompolt w swoich
wspomnieniach. Jest to jedyne tego typu źródło do dziejów sądownictwa tak Żor
jak i Rybnika. O swoich początkach w sądzie rybnickim (powiatowym, o którym
w tym czasie pisze jako o grodzkim, używając późniejszej terminologii) tak pisał: Do
służby zgłosiłem się pierwszego grudnia [1922 r. – B.K.]. Przysięgę odebrał ode mnie
naczelnik sądu Kisielewski. Praktykę zacząłem od protokołowania przy przesłuchaniu
stron i Ślązaków. Po kilku tygodniach przeniesiono mnie do cywilnego, a za jakiś czas
do niespornego. [...] Sami sędziowie nie robili wrażenia uczonych w prawie. Jeden,
zbyt pedantyczny nawet w sprawach błahych, nieistotnych, ciągle zaglądał do kodeksu.
[...] Drugi w „niespornym”, opasły, z wąsem zawiesistym, starał się czynić wrażenie na
drugich swą nadmierna tuszą banalnymi dowcipami. Nie grzeszył ani inteligencją ani
znajomością prawa [...]33. Jego opis, choć wydaje się niezmiernie krytyczny a nawet
złośliwy wobec wielu osób, to jednak dowodzi, że sądownictwo wymagało wielkiej
troski i pozyskiwania światłych prawników, dobrze obeznanych w swoim rzemiośle
a zarazem ludzi z klasą, którzy stanowiliby kwiat inteligencji regionu. W dalszej
kolejności autor wspomina o swojej praktyce w Izbie Karnej Sądu Okręgowego,
tak pisząc o jej początku: Po sześciu miesiącach skończyłem aplikację w sądzie grodzkim, po czym przeniesiono mnie na dalszą praktykę do „Izby Karnej Sądu Okręgowego
w Katowicach, z siedzibą w Rybniku”. Przewodniczącym tej izby był dyrektor, sędzia
okręgowy Lesser. Gentelman w wieku 50 lat, przystojny, spokojny, zrównoważony,
stale na pół uśmiechnięty, niezwykle oszczędny w rozmowie [...]34. Dalej wspominał
o następującym po uzyskaniu egzaminu sędziowskiego przejęciu obowiązków p.o.
kierownika sądu w Żorach od sędziego Śliwy, któremu wystawił bardzo negatywną
29
30
31
32
33
34

Tamże, s. 34.
L. Krzyżanowski, Kadry polskiego sądownictwa..., s. 430.
L. Rompolt, Tych lat nie można zapomnieć..., opr. M. Gorczyńska, Wojnicz 2004, s. 5–9.
Żory. Zarys dziejów..., .s 372.
L. Rompolt, dz. cyt., s. 161–162.
Tamże, .s. 169.
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opinię, wspominając także o odejściu tego na emeryturę z powodu nałogu alkoholowego35. Dziesięć lat pracy sędziowskiej w Żorach (1925–1935) przyniosło mu
awans, o którym tak pisał: Z dniem 1 czerwca 1935 roku otrzymałem nominację na
sędziego okręgowego w Rybniku. Miałem prowadzić wydział karny co mi nie odpowiadało
tym bardziej, że przygotowywałem się do spraw cywilnych. W Rybniku, dokąd dojeżdżałem codziennie pociągiem – zastałem poważne zaległości. Na koziołkach pełno akt.
Wokół ścian akta na wysokość metra. W kancelarii akta nie ruszane od długiego czasu.
1600 spraw zaległych, nie mówiąc o sprawach bieżących [...]36. Dalej nasz bohater
wspominał o nacisku na jak najszybsze uporządkowane spraw, przy tym rozprawy
w tym czasie miały się odbywać nie dwa a trzy razy w tygodniu. Sędzia L. Rompolt
zasłynął wtedy z surowszych wyroków, na co adwokaci podnieśli bunt, apelacje od
wyroków posypały się jak nigdy dotąd37. Powyższe uwagi jakie przedstawiał sędzia
L. Rompolt, wnoszą dużo nowych informacji, ukazując wiele problemów z życia
rybnickiej i żorskiej Temidy.
Sytuacja lokalowa polskiego sądownictwa nie była łatwa. Przejęte w spuściźnie obiekty były w większości dostosowane do celów sądownictwa w XIX w. (byłe
zamki lub dawne klasztory opustoszałe po kasacji z 1810 r.). Brak było nowych czyli
nowoczesnych pomieszczeń. Rybnicki zamek hrabiów Węgierskich kilkakrotnie
modernizowany od końca XVIII w. nadal miał realizować swoje funkcje sądowe.

Pismo Sądu Grodzkiego w Rybniku z 1931 r. (zbiory Muzeum w Rybniku)
35 Tamże, s. 186–187.
36 Tamże, s. 244. Por. B. Cybulski, Sądy powszechne..., s. 137–171 (tam również porównanie pracy sądu w Rybniku z innymi jednostkami w województwie oraz powtórzenie obserwacji
L. Rompolta cytowanych w pracy].
37 L. Rompolt, dz. cyt., s. 244.
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W Żorach funkcję siedziby sądu pełniły pomieszczenia w siedzibie magistratu, na
pierwszym i drugim piętrze38.
Siedemnaście lat polskiego sądownictwa w powiecie rybnickim zaowocowało
tysiącami spraw. Po wielu nie został nawet ślad. O części ślad zachował się w doniesieniach prasowych, głównie z powodu ich wagi albo osób, których dotyczyły
przewody sądowe. Pewnym wyjątkiem w sprawowaniu sądów w Rybniku były
wspomniane sądy doraźne. W grudniu 1932 r. miała miejsce rozprawa sądu doraźnego przeciwko grupie osób posądzonych o napad z użyciem broni w miejscowości
Cisówka39. Czy podobnych spraw było więcej tego nie wiemy, niemniej kwestia
wymaga dogłębnej analizy. Miasto i powiat żyły skandalami i szumem prasowym
wynikającym z odbywających się procesów. Głośna była sprawa zabójstwa komendanta
posterunku policji województwa śląskiego w Golasowicach – powiat pszczyński, do
którego doszło jesienią 1930 r., gdyż sprawcy zaliczali się do mniejszości narodowej
(akredytowano 15 przedstawicieli mediów krajowych i zagranicznych). Proces odbywał się przed rybnickim sądem – Wydziałem Zamiejscowym Sądu Okręgowego
w Katowicach w styczniu 1931 r.40.
U schyłku okresu równie wielkiego rozgłosu nabrała sprawa bankructwa Górnośląskiej Fabryki Skór. Sądzono wówczas właściciela tej fabryki Rudolfa Straussa
stawiając mu zarzut sfingowania bankructwa oraz działania na niekorzyść wierzycieli tego przedsiębiorstwa. Prócz niego osądzono w Rybniku jeszcze sześć osób.
Sprawa została zakończona 14 lutego 1939 r.41 Procesy w sprawach gospodarczych
były dość częstym zjawiskiem w działalności tutejszych sądów. Co jednak ciekawe
przed sądem stawali także dziennikarze. W październiku 1936 r. przed Izbą Karną
w Rybniku pod przewodnictwem L. Rompolta odbył się proces, w którym głównym wątkiem była kwestia ujawnienia nieprawidłowości zachodzących w Hucie
38 Żory. Zarys dziejów..., s. 372. W dniach 18–19 lipca 1922 r. sąd powiatowy w Wodzisławiu Śląskim został skontrolowany przez radcę rachunkowego Janusza. Wśród problemów jakie
istniały przed tą placówką wymieniano ok. 200 spraw hipotecznych, które zostały wszczęte przed
przejęciem sądu i kolejnych 200 rozpoczętych na początku lipca 1922 r. Odnotowywano także, że
budynek sądu znajdował się w katastrofalnym stanie (najgorszym z wszystkich na terenie polskiej
części Górnego Śląska) (B. Cybulski, Sądy powszechne..., s. 162). Obszerna zachowana dokumentacja pozwala również na wskazanie problemów sądu w Żorach. Inspekcja przeprowadzona przez
tego samego pracownika w sierpniu 1922 r. wskazała na zajmowanie przez sąd I i II piętra ratusza,
niewłaściwe oznakowanie obiektu, brud oraz liczne nieprawidłości (zaległości głównie dotyczące
spraw gruntowych, brak druków czy nieuporządkowane zakresy czynności pracowników). Rekontrola w październiku 1922 r. powtórzyła część tych zarzutów. Z kolei kolejna, przeprowadzona
w maju 1923 r., wskazała na znaczny spadek ilości podejmowanych przez sąd spraw (jako okres
porównawczy wykorzystano rok 1913). W literaturze wskazuje się jednak, że było to ogólną cechą
ówczesnego życia społecznego, które dopiero w tym czasie powracało do regularności po okresie
zmiany państwowości. Warto zauważyć, że w prokole pokontrolnym zachowała się informacja, że
w 1913 r. w sądzie tym zatrudniano dwóch sędziów, trzech sekretarzy, pisarza pomocniczego, komornika i woźnego, natomiast 10 lat później sędziego, starszego sekretarza, podsekratarza, kandydata
sekretarskiego, rejestratora, praktykanta, trzech kancelistów, komornika i woźnego. W kolejnych
latach nastąpiło zmniejszenie obsady (w 1927 r. sędzia, aplikant, siedmiu urzędników sądowych
i woźny) (tamże, s. 163–164).
39 „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1932, nr 147.
40 „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1931, nr 4.
41 „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1939, nr 20.
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„Paweł” w Żorach42. Sprawa miała posmak polityczny a także narodowościowy,
gdyż właściciele byli żydowskiego pochodzenia, zaś sądzony dziennikarz ujawnił
szkodliwą politykę właściciela huty względem swoich pracowników.
Zapewne jedną z najgłośniejszych spraw, mającą dodatkowo posmak niezwykle
dramatycznego zdarzenia, okazał się proces pewnego mieszkańca Golejowa. Sprawa
dotyczyła zabójstwa z premedytacją43. Ale co istotne do zastrzelenia ofiary – teścia
podsądnego – doszło na sali sądowej w Rybniku (26 maja 1937 r.) w trakcie rozprawy w sporze o majątek. Proces zabójcy odbył się w cztery miesiące później i zapadł
surowy wyrok – 15 lat więzienia.
Do historii przeszedł również szczególny proces znanego dziennikarza Artura
Trunkhardta, z pochodzenia Niemca z Westfalii, choć ideowego Polaka. A. Trunk
hardt znany był z ostrej krytyki nazizmu a szczególnie osoby Adolfa Hitlera i to
jeszcze przed jego dojściem do władzy kanclerskiej. Były to czasy budowania polityki międzynarodowej Polski na płaszczyźnie poprawnych stosunków z Niemcami
i Związkiem Sowieckim. Rybnicki dziennikarz o niemieckich korzeniach wyraźnie
piętnował rodzący się terror narodowosocjalistyczny w Niemczech. Sierpniowy
numer (1934 r.) „Katholische Volkszeitung” kolejny raz uderzył w Hitlera. Riposta skupiła się na jego redaktorze. Pod wpływem nacisków ambasady niemieckiej
udało się wytoczyć A. Trunkhardtowi proces, który rozpoczął się w rybnickiej Izbie
Karnej Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Katowicach (21 października
1934 r.). Proces był wielką sensacją i obfitował w burzliwe pojedynki słowne pomiędzy oskarżonym a prokuratorem, do tego stopnia, że oskarżenie proponowało
na świadka w sprawie samego Hermanna Göringa. Z racji wielkich emocji sędzia
Stawarski na kilka dni odroczył rozprawę, po czym uznano winę redaktora Trunkhardta i skazano go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Jednak
na tym sprawa się nie zakończyła, gdyż złożono apelację. Konflikt i sądowe utarczki
ciągnęły się jeszcze jakiś czas44.
W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do ewakuacji polskich placówek sądowych w Rybniku, Żorach i Wodzisławiu.
Sędziów i ich rodziny przygotowano do wyjazdu w bezpieczne miejsca z dala od
pogranicznego obszaru powiatu rybnickiego. Zagrożenie wzrastało a nastroje były
coraz bardziej napięte. W piątek 1 września już około godziny 9.00, Wehrmacht
jak i niemieckie bojówki, zajęły Rybnik, wraz z wszystkimi urzędami, w tym rybnicką siedzibę sądu45. Do południa polskie sądy, także w Wodzisławiu oraz Żorach,
znalazły się w rękach agresora.

42 „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1936, nr 117.
43 „Gazeta Żorska”, 1937, nr 39.
44 R. Adler, Artur Trunkhardt (1887–1965) – westfalski antyhakatysta, katolicki antyfaszysta,
polski Ślązak, [w:] Z kart historii powiatu rybnickiego, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 6, Rybnik
2008, s. 293–312, szczególnie strony 309–310.
45 G. Bębnik, J. Ryt, Walki o Rybnik we wrześniu 1939 r., [w:] Rybnik i powiat rybnicki
w okresie II wojny światowej, red. B. Kloch, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 8, Rybnik 2009, s. 41–42.

3.3. Sądownictwo w powiatach raciborskim i rybnickim pod jarzmem
ideologii nazistowskiej w okresie po 1933 r. oraz w latach 1939–1945 (powiat rybnicki)
Objęcie władzy w Niemczech przez partie nazistowską i obsadzenie przez jej
działaczy najważniejszych urzędów dało początek III Rzeszy Niemieckiej. Wśród
zbrodni i ofiar, tak ludzkich jak i pogwałconych praw i instytucji, niemiecki wymiar
sprawiedliwości stał się jedną z najbardziej upodlonych instytucji praworządnego
państwa. Jak podkreślał Richard Grunberger, jeszcze u początków III Rzeszy wielu
łudziło się, że nowa ideologia państwowa funkcjonowała w ramach prawa, co jednak
okazało się iluzją46. Flirt wymiaru sprawiedliwości z narodowym socjalizmem z czasem stał się toksycznym związkiem zatracającym powagę niemieckiego sądownictwa.
Swoistym symbolem stało się przejście na stronę nazistów sędziego Bumcke, przewodniczącego Reichsgericht – Najwyższego Trybunału Rzeszy w Lipsku (Leipzig)47.
W sądownictwie pojawiało się coraz więcej innowacji. Zarzucono samorządność
sądów. Nowe ustawodawstwo znalazło środki dyskryminacji starszych wiekiem
sędziów którzy niezbyt gorliwie „służyli” nazistowskiej Rzeszy, poprzez odsyłanie
ich na przymusową emeryturę48. Im bliżej było końca systemu hitlerowskiego, tym
bardziej rosła rola prokuratorów. Sądy traciły powoli swe prerogatywy, stając się
wręcz figurantem w przestrzeni coraz bardziej krwawego wymiaru „sprawiedliwości”.
Dekrety rozszerzające kompetencje prokuratorów zdobywały wręcz namaszczenie
Führera, wydawane były bowiem z jego woli i rozkazu49.
Sądownictwo niemieckie, a tym samym również raciborskie, do momentu
objęcia władzy przez A. Hitlera opierało się na ustroju sądów z roku 1877. Zależność ograniczała się do powiązań administracyjnych, gdyż Sąd Najwyższy Rzeszy
w Lipsku podlegał ministrowi sprawiedliwości Rzeszy. Kres tej organizacji położyły
ustawy z 1934 r. „Ujednolicenie” spowodowało zniesienie odrębności administracji
sądowej poszczególnych krajów a ich uprawnienia przejął minister sprawiedliwości
Rzeszy50. Novum w nazistowskim sądownictwie było utworzenie sądów specjalnych
(Sondergericht) w marcu 1933 r. i Trybunału Ludowego (Volksgerichtshof) sądzącego
46 R. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1994, s. 144.
47 Tamże, s. 145–146.
48 Tamże, s. 146.
49 Tamże, s. 147.
50 F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy,
Wrocław 1985, s. 384, 388.
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sprawy zdrady głównej i przestępstwa przeciw Rzeszy, dotąd będących w gestii Trybunału Rzeszy w Lipsku51. Owe sądy były również instancją kasacyjną od wyroków
niższych instancji. Niżej funkcjonowały wyższe sądy krajowe (Oberlandesgericht) zaś
najniżej sądy lokalne – okręgowe (Amtsgericht)52. W przypadku Raciborza tamtejszy sąd był Sądem Krajowym, pod koniec okresu międzywojennego kierował nim
dyrektor dr Seehafer, któremu powierzono po wkroczeniu Wehrmachtu na polski
Górny Śląsk kierowanie Sądem Specjalnym w Katowicach53. Ów sąd specjalny był
elementem polityki tworzenia tymczasowego wymiaru sprawiedliwości na terenach
zajętych przez Wehrmacht. 11 września gen. W. List wydał rozporządzenie w sprawie
natychmiastowego utworzenia Sądu Specjalnego w Katowicach54. Sąd ten w pierwszej
kolejności miał rozpatrywać sprawy o rozboje, kradzieże i inne drobne przestępstwa
w okresie budowy struktur niemieckiego sądownictwa. Swoją działalność rozpoczął
w dniu 20 września 1939 r., w szesnaście dni po zakończeniu działań wojennych
na terenie polskiego Górnego Śląska55. Innym rozkazem (gen. Brauchitscha) 12
września powołano sądy wojskowe, które zajmowały się nielegalnym posiadaniem
broni, konspiracją oraz działalnością antyniemiecką na okupowanym terytorium56.
Niemniej po 21 września zajmowały się one tylko sprawami działalności skierowanej
przeciwko armii niemieckiej.
Jednocześnie podjęto starania o stworzeniu niemieckiego cywilnego wymiaru
sprawiedliwości. Już 14 września do działań tych został zobowiązany prezydent
Wyższego Sądu Krajowego we Wrocławiu57. I tak, jeszcze niejako tymczasowo, we
wrześniu podporządkowano dawną rybnicką Izbę Karną Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądy Grodzkie w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, Sądowi
Krajowemu w Raciborzu58. 22 września 1939 r. ogłoszono, że na tym obszarze
a zatem w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim oraz Żorach rozpoczną działalność Sądy
Lokalne59.
Zakończenie okresu zarządu wojskowego i wcielenie z dniem 8 października
1939 r. zajętych terenów Górnego Śląska i skrawków województw kieleckiego i krakowskiego do Rzeszy wytworzyło zupełnie nową sytuację. Późną jesienią 1939 r.
rozpoczęto dalsze starania celem uporządkowania administracji sądowej regionu.
Według projektu z 16 grudnia Sądy Lokalne w Rybniku, Wodzisławiu i Żorach
miały być podporządkowane Sądowi Krajowemu w Raciborzu60, a zatem tak jak
to ustalono jeszcze we wrześniu. Kolejny projekt z sierpnia 1940 r. przyjmował,
iż sądy w Rybniku, Wodzisławiu oraz Żorach zostaną podporządkowane Sądowi
Krajowemu w Gliwicach. Wreszcie 26 listopada 1940 r. zatwierdzono sierpniowy
projekt struktury sądowniczej dla całego włączonego obszaru polskiego Górnego
51 Tamże, s. 391–393.
52 Tamże, s. 388–389.
53 A. Konieczny, Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk 1939–1945,
Warszawa–Wrocław 1972, s. 142.
54 I. Sroka, Policja hitlerowska w rejencji katowickiej w latach 1939–1945, Opole 1997, s. 48.
55 A. Konieczny, dz. cyt., 143.
56 R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty
narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006, s. 238.
57 I. Sroka, dz. cyt., s. 51; R. Kaczmarek, dz. cyt., s. 247.
58 I. Sroka, dz. cyt., s. 51.
59 A. Konieczny, dz. cyt., s. 146.
60 Tamże, s. 148.
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Śląska, z tym, że trzy interesujące nas Sądy Lokalne pozostawiono podporządkowane sądowi w Raciborzu61. Istotna zmiana zaszła w roku 1941. Do grudnia 1940 r.
obszar interesujących nas sądów funkcjonował w ramach prowincji śląskiej i podlegał Wyższemu Sądowi Krajowemu we Wrocławiu. Ustawa z 20 grudnia 1940 r.
wprowadziła podział na prowincję dolnośląską oraz górnośląską. W konsekwencji
powołano Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach (20 marca 1941 r.), któremu podporządkowano Sąd Krajowy w Raciborzu i podlegle mu sądy lokalne62. Według stanu
na rok 1941 na czele Sądu Krajowego w Raciborzu stał prezes Bogdan, podlegali
mu dyrektorzy Pritsch i dr Seehafer, radcami byli: Herrmann, dr Less, dr HansJoachim Müller, dr Reinhard, dr Alfred Scholz, Schönborn, dr Styra i dr Franz
Witaschek. Podległemu mu Sądowi Lokalnemu w Koźlu przewodniczył sędzia
Rudolph zaś w Rybniku dr Bieger. Brak natomiast informacji o Sądach Lokalnych
w Wodzisławiu oraz Żorach63.
Struktura sądownictwa nie uległa zmianie do końca wojny. Sądownictwo
nazistowskich Niemiec w miarę sprawnie działało tylko do pierwszych dni 1945 r.
Sowiecka ofensywa i marsz w kierunku ziem powiatu rybnickiego spowodowały, iż
już w końcu stycznia większość instytucji opuściła Rybnik, Żory oraz Wodzisław.
Miasta te znalazły się w strefie przyfrontowej na dwa miesiące, będąc częściowo
systematycznie niszczone (Żory i Wodzisław). Nazistowski aparat ucisku w pierwszej
kolejności ewakuował się na zachód. Podobna sytuacja nastąpiła także w Raciborzu.
W ostatnich dniach marca 1945 r. obszar ten został zajęty przez armię sowiecką,
która wprowadziła tu swoje prawo, w tym także na krótko swój wojenny wymiar
„sprawiedliwości”64. Nie obyło się również bez symbolicznych zdarzeń. Według
relacji Pawła Korzucha, powojennego członka Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację, przybył on do Rybnika celem zabezpieczenia mienia administracji
powiatowej i to on miał zawiesić pierwszą polską flagę narodową na gmachu sądu65.
Nadchodził czas powojennych przekształceń i odbudowy już w cieniu komunistycznego reżimu.

61 Tamże, s. 150–151.
62 Tamże, s. 153–154.
63 Tamże, s. 160.
64 R. Kaczmarek, dz. cyt, s. 416; C. Duffy, Czerwony szturm na Rzeszę, wyd. polskie: Warszawa 2007, s. 157–158; szczegółowo drastyczność rządów sowieckiego terroru w Raciborzu w roku
1945 opisuje: N. Mika, Dzieje Ziemi Raciborskiej..., s. 160, 163–167; Równiez wiele wnosi: Koniec
wojny w Raciborzu i na Raciborszczyźnie w świetle źródeł historycznych i wspomnień świadków, opr.
zbior., Racibórz 2007.
65 B. Kloch, Mieszkańcy ziemi rybnickiej w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach
powojennych w świetle materiałów ZBoWiD-u znajdujących się w zbiorach Muzeum w Rybniku, [w:]
Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942–1947, red. A. Dziurok,
Rybnik 2004, s. 17.

4. Sądownictwo epoki Polski Ludowej 1945–1989
Zakończenie wojny przyniosło znaczne zniszczenia miast gdzie mieściły się
sądy. Centra Żor jak i Wodzisławia zostały całkowicie zniszczone w wyniku sowieckiego ostrzału i ataków lotniczych. W tym czasie powołano specjalną grupę
operacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. grupa krakowsko-śląska, w składzie
Józef Ordyniec, Janina Bogucka-Ordyńcowa, Szymon Zwiebel oraz wiceprokurator
Specjalnego Sądu Karnego Jagielski), której część przybyła do Katowic już 10 lutego
1945 r. Organizację i tymczasowe kierowanie Sądem Apelacyjnym w Katowicach
powierzono E. Krahlowi1. Na obszar powiatu rybnickiego i dalej za Odrę polska
administracja sądowa mogła wejść dopiero po zakończeniu krwawych walk. Na
przełomie marca i kwietnia sowieci opanowali oba powiaty (rybnicki i raciborski).
Większość obiektów sądowych albo była zdewastowana lub całkowicie zniszczona,
w przypadku Żor proponowano nawet aby tamtejszy Sąd Grodzki miał siedzibę
w Rybniku2. Do objęcia Raciborza strukturami polskiego sądownictwa skierowano
sędziego T. Kaczkowskiego – kierującego utworzoną raciborską grupą operacyjną3.
Już 4 kwietnia sędzia F. Bortel przejął, nie bez trudności, budynki sądowe w Rybniku, tym samym reaktywując działalności polskiego wymiaru sprawiedliwości4.
Struktury, które tworzono, mimo wielkich ciągot w kierunku sądowniczego
ludowładztwa, opierały się o ustrój sądów II RP5. Z jednej strony odtwarzano stan
1 G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002,
s. 99; Z. Woźniczka, Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, Katowice 2010, s. 145.
2 K. Mieroszewski, Aparat przymusu i wymiar sprawiedliwości w województwie śląsko-dąbrowskim, [w:] Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim, red. A. Topol, Katowice 2004, s. 188.
3 G. Jakubowski, dz. cyt., s. 100; Z. Woźniczka, dz. cyt., s. 145.
4 K. Mieroszewski, dz. cyt., s. 189.
5 A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 129; tenże, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005, s. 13–14. Por. K. Czajkowski, L. Schaff, W. Siedlecki,
Prawo sądowe, [w:] Dziesięciolecie prawa Polski Ludowej 1944–1954. Zbiór studiów, Warszawa 1955,
s. 315–352; A. Gerecka-Żołyńska, System procesu karnego w okresie budowy tzw. demokracji ludowej
w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LIX, 2007, z. 2, s. 173–185; A. Rzepliński, Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach 1944–1956, [w:]
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce w latach 1944–1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński,
Warszawa 2001, s. 9–37; A. Bosiacki, Prawo stalinowskie i jego recepcja w Polsce 1944–1956 – zarys
problematyki, [w:] tamże, s. 39–47; A. Stawarska-Rippel, O prawie sądowym Drugiej Rzeczypospolitej
w początkach Polski Ludowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LV, 2001, z. 2, s. 113–138.
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Budynek Sądu w Rybniku na pocztówce z 1964 r. (zbiory Muzeum w Rybniku)

Budynek Sądu w Rybniku (foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)
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Rehabilitacja w powiecie rybnickim
Rozpoczęte na terenie powiatu w drugiej połowie 1945 r. procesy rehabilitacyjne
toczyły się w rybnickim, wodzisławskim i żorskim sądzie grodzkim. Podobnie,
jak na obszarze całego przedwojennego województwa śląskiego, tak i tu instytucje
zalane wręcz zostały wnioskami o rehabilitację, a ich działalność – nieomal
zablokowana. Do końca 1946 r., miejscowi „dwójkarze” złożyli ich łącznie ponad
12 tys. [...] z czego do ostatniego maja 1946 r. zakończyło się jedynie 2,5 tys.
(20,16 %) postępowań. [...] Przebieg akcji rehabilatacyjnej składał się w zasadzie
z dwóch etapów. Pierwszy z nich zakończył się 11 września 1946 r. [...] w tym czasie
sądy grodzkie z około 146 tys. złożonych wniosków zdołały zakończyć około 40 tys.
wszczętych na ich podstawie postępowań (w tym około 5 tys. z wynikiem negatywnym).
Za: J. Mokrosz, Wobec niemieckiej listy narodowościowej. Problem rehabilitacji w powiecie
rybnickim w latach 1945–1946, [w:] Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny..., s.
229–230.
przedwojenny (obszar autonomicznego województwa śląskiego) a z drugiej budowano
organizację sądownictwa od podstaw (powiat raciborski – dawny obszar państwa
niemieckiego). Niemniej było to sądownictwo o dużym stopniu represyjności6.
22 marca 1946 r. wprowadzono w życie prawo o sądach obywatelskich. Według
niego tego typu sądy miały być utworzone w każdej gminie miejskiej i wiejskiej. Na
obszarze naszego zainteresowania w 1949 r. działał tylko jeden taki sąd (w Wodzisławiu Śląskim) podlegający Sądowi Okręgowemu (SO) w Raciborzu7. Sądownictwo
raciborskie uruchomiono właściwie dopiero w pierwszej połowie 1946 r. Wówczas
powstał (SO) w Raciborzu kierowany przez prezesa dr. Kazimierza Jareckiego8.
Uruchomiono również Sąd Grodzki w Raciborzu, podlegający jak i Sądy Grodzkie
w Głubczycach, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim Okręgowi raciborskiemu9.
Już w 1945 r. odtworzono rybnicki Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego
w Katowicach, który istniał do połowy 1946 r. W tym samym czasie wyłączono Sądy
Grodzkie w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim z okręgu katowickiego Sądu Okręgowego i włączono je w granice okręgu SO w Raciborzu, który swoją siedzibę znalazł
w pomieszczeniach byłego sądu krajowego10. W ramach tego okręgu sądowego
znalazł się również Sąd Grodzki w Żorach, niemniej prezes Sądu Apelacyjnego
w Katowicach, mając na uwadze sugestie społeczeństwa, sugerował o wyłączenie
SG w Żorach z SO w Raciborzu i przeniesienie go do okręgu SO w Katowicach11.
6 K. Szwagrzyk, Rola terroru w funkcjonowaniu systemu stalinowskiego, [w:] Stalinizm i rok 1956
na Górnym Śląsku, red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarek, Katowice–Opole–Kraków 2007, s. 26–27.
7 G. Jakubowski, dz. cyt., s. 40–41, 287 (załącznik nr 4). Szerzej o orzecznictwie tych sądów,
tamże, s. 55.
8 K. Mieroszewski, dz. cyt., s. 188.
9 G. Jakubowski, dz. cyt., s. 117-118.
10 Tamże, s. 133; P. Newerla, Sąd Rejonowy w Raciborzu..., s. 16.
11 G. Jakubowski, dz. cyt., s. 140.
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Jedno z pierwszych rozporządzeń powojennych z 4 listopada 1947 r. zdecydowało o nadaniu uprawnień Sądowi Grodzkiemu w Rybniku do prowadzenia ksiąg
wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu Sądu Grodzkiego w Rybniku12.
Istotne zmiany w sądownictwie rybnickim zaszły w 1950 r. Był to czas tzw. małej
reformy sądownictwa (do lipca 1950 r.)13. Wydana wówczas ustawa wprowadzała
nową strukturę organizacyjną sądownictwa (sądy powiatowe, wojewódzkie i Sąd
Najwyższy), co było odpowiedzią na podział administracyjneyw Polsce Ludowej14.
Zmiany ustrojowe w państwie wpłynęły na decyzję, aby Sąd Grodzki w Rybniku
podnieść do rangi Sądu Powiatowego dla terytorium powiatu, co było zgodne
z trzyszczeblową strukturą sądów powszechnych (ustawa z 20 lipca 1950 r.)15. Wejście
aktu w życie nastąpiło z dniem 1 stycznia 1951 r. Wcześniej jednak zmodyfikowano
to postanowienie (30 grudnia 1950 r. – funkcjonowanie Sądu Powiatowego w Rybniku
dla miasta Rybnika i powiatu rybnickiego). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 1951 r.16
Zaszła ona w ramach tzw. reformy zasadniczej sądownictwa (lipiec 1950 – styczeń
1951)17. W jej wyniku zlikwidowano Sądy Grodzkie w Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim
oraz w Żorach18. Pełnej likwidacji uległ Sąd Okręgowy w Raciborzu (sądownictwo
raciborskie podporządkowano Sądowi Wojewódzkiemu w Opolu)19. Jednakże przeładowanie rozprawami sądu w Rybniku oraz problemy komunikacyjne petentów
przyczyniły się do wprowadzenia z dniem 1 lutego 1951 r. stałych roków sądowych
sądu w Rybniku, w Wodzisławiu Śląskim20. Likwidując sądy w Żorach i Wodzisławiu
Śląskim dokonano jednocześnie przesunięć w przynależności poszczególnych gmin
i osad do okręgów sądowych. I tak z SG w Żorach do SP w Rybniku włączono
Palowice, Szczejkowice, Folwarki, Rowień, Rój, Baranowice, Kleszczów, Osiny
i Rogoźną, a z SG w Mikołowie – Bujaków, Chudów i Paniówki. Z SG w Żorach
do okręgu sądowego w Pszczynie przyłączono: Borynię, Bzie Dolne, Bzie Górne,
Bzie Załeckie, Golasowice, Królówkę, Krzyżowice, Pawłowice, Pielgrzymowice,
Pniówek, Rudziczkę, Suszec, Szeroką, Warszowice, Woszczyce i Zazdrość21.
Wydzielenie w 1954 r. z obszaru powiatu rybnickiego nowej jednostki administracyjnej w postaci powiatu wodzisławskiego spowodowało utworzenie dla
tego terytorium Sądu Powiatowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego
wygospodarowano pomieszczenia w jednej z kamienic przy rynku starego miasta,
a dawny budynek sądowy zajęty został przez władze powiatowe22. W latach sześć12 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej cyt.: Dz.U. MinSpraw), 1947,
nr 69, poz. 429.
13 G. Jakubowski, dz. cyt., s. 260. Rys historyczny sądownictwa w Wodzisławiu, opr. K. Cichy,
K. Mroczek, mps, s. 2.
14 B. Ustjanicz, dz. cyt., b.p.
15 A. Lityński, O prawie i sądach..., s. 229–230.
16 Dz.U. MinSpraw 1951, nr 4, poz. 34.
17 G. Jakubowski, dz. cyt., s. 260.
18 DzU RP, 1950, nr 54, poz. 496, G. Jakubowski, dz. cyt., s. 311.
19 G. Jakubowski, dz. cyt., s. 320. Była to konsekwencja wejścia Raciborza do województwa opolskiego.
20 Dz.U. MinSpraw 1951, nr 1, poz. 1; Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział
w Raciborzu, Zespół akt Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku, sygn. 1429, Plany
organizacji przyszłej sieci sądowej, s. 6–7.
21 Tamże, s. 5–7.
22 Dz.U. MinSpraw 1954, nr 56, poz. 281.
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dziesiątych sąd ponownie zajął odbudowane pomieszczenia poklasztorne23. Należy
jednak zauważyć, że rozporządzenie z 8 grudnia 1954 r. nałożyło na Sąd Powiatowy
w Rybniku prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla
Sądu Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim24. Powojenne realia społeczne wskazywały na wielką potrzebę stworzenia nowych ram funkcjonowania sądownictwa do
spraw nieletnich. Rozporządzeniem z 2 lipca 1956 r. powołano do życia Wydział
dla nieletnich (sąd dla nieletnich) przy Sądzie Powiatowym w Rybniku dla okręgów
Sądów Powiatowych w Pszczynie, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim25. Zmiany w tej
materii nastąpiły w 1973 r. W marcu rozporządzenie ministra sprawiedliwości powołało do życia Wydział dla nieletnich Sądu Powiatowego w Rybniku dla okręgu
tego sądu26.
Ciemną kartą sądownictwa stała się działalność Wojskowego Sądu Rejonowego
w Katowicach, który w procesach politycznych dopuścił się wielkich niegodziwości.
Od 1946 r., przez dziesięć kolejnych lat orzekł 264 wyroki śmierci, z czego wykonano 154. Część z procesów odbywała się w sesjach wyjazdowych. Wśród miejsc,
w których orzekano zbrodnicze wyroki był również Rybnik oraz okazjonalnie
Racibórz. Procesy miały miejsce głównie w 1946 r. i jeszcze w 1948 r.27

Budynek sądu w Rybniku jako tło targowiska w Rybniku, koniec lat 80-tych XX w. (foto Zenon
Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)
23 Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju..., s. 14.
24 Dz.U. MinSpraw 1954, nr 56, poz. 281.
25 Dz.U. MinSpraw 1956, nr 32, poz. 150.
26 Dz.U. MinSpraw 1973, nr 13, poz. 94.
27 Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946–1955, opr.
T. Kurpierz, Katowice 2004, s. 10–21, 36–102.
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Osobną strukturą, w wyniku powojennych przekształceń, były Kolegia do
Spraw Wykroczeń (Kolegia Orzekające), działające od 1951 r.28 W Rybniku takowe
funkcjonowało przy Powiatowej Radzie Narodowej. Oprócz drobnych wykroczeń
działało represyjnie na społeczeństwo. Wykorzystywano je m.in. jako instrument
w zwalczaniu postaw niezgodnych z komunistyczną rzeczywistością. I tak np.
ks. Sylwester Durczok, proboszcz rybnickiej parafii p.w. św. Antoniego wielokrotnie
był karany mandatami za przeprowadzanie bez zgody władz ślubowanej procesji
w uroczystość odpustową św. Antoniego29. Inną „przygodę” z Kolegium miał
jeden z parafian w Leszczynach, którego Kolegium w Rybniku ukarało w 1960 r.
za zbiórkę datków, z której środki przeznaczono na samochód jako dar parafian
na jubileusz 25. lecia kapłaństwa tamtejszego proboszcza ks. Wilhelma Dłucika30.
Pierwsze miesiące w służbie sądownictwa powszechnego ujawniały spore
problemy kadrowe. W 1945 r. czterech sędziów w Rybniku rozpatrzyło 9162 sprawy, gdy w tym samym okresie w Wodzisławiu jeden sędzia aż 3673 sprawy31. Owa
dysproporcja daje wiele do myślenia. Jednym z częstych w tym czasie tematów
spraw były wnioski o rehabilitację (osoby posiadające tzw. Volkslistę)32.
Z dostępnych informacji wynika również, iż w 1958 r. Sąd Wojewódzki
w Opolu miał sesje wyjazdowe w Raciborzu33. Na jednej z nich 2 lipca rozpatrywano sprawę Joachima R., któremu ówczesne władze komunistyczne, zapewne na
podstawie denuncjacji, postawiły zarzut – pochwały zbrodni na Polakach w okresie
II wojny światowej. Druga sprawa z tego dnia dotyczyła łapówki34. Na początku
lipca również Sąd Wojewódzki w Katowicach odbywał sesję wyjazdową w Rybniku, gdzie rozpatrywano sprawę kierowcy wywrotki, który doprowadził do kolizji
z innym pojazdem, w wyniku czego jeden z jego nielegalnych pasażerów (było
ich aż 12) – uczestników zabawy tanecznej, zginął na miejscu zdarzenia35. Sesja
wyjazdowa w Raciborzu - Sądu Wojewódzkiego w Opolu (początek września 1965
r.) rozpatrywała także sprawy w ramach odprysków tzw. afer mięsnych – o sprzedaż nadwyżek mięsa i jego przetworów przez kierowników sklepów w Raciborzu.
Zostały oskarżone aż 23 osoby. Zapadły wyroki skazujące (do 5 lat więzienia oraz
grzywny)36. Ówcześnie na drogach powiatu rybnickiego szerzyła się swoista anarchia (brawura, jazda pod wpływem alkoholu) efektem czego były m. in. w końcu
lutego 1959 r. wzmożone kontrole i tylko w ciągu trzech dni (25–27 lutego) Milicja
Obywatelska skierowała 332 wnioski do Kolegium37. Wielkiego rozgłosu nabrały
w początkach 1957 r. bandyckie napady w okolicach Rybnika. 27 stycznia jedna
z zabaw karnawałowych w Popielowie zakończyła się śmiercią mieszkańca Niedo28 Materiał do dziejów sądownictwa w Żorach, opr. prezes SSR w Żorach Joanna Jaworska, mps.
29 B. Kloch, A. Grabiec, Kościół p. w. św. Antoniego w Rybniku, „Zeszyty Rybnickie” 4,
Rybnik 2006, s. 87.
30 B. Kloch, Zarys dziejów Leszczyn..., s. 249–250.
31 K. Mieroszewski, dz. cyt., 189.
32 Tamże. Por.: J. Mokrosz, dz. cyt., s. 223–234. Autor podaje, że w sądzie w Rybniku
złożono do maja 1946 r. 7814 wnioski, z których 1232 rozpatrzono (1198 pozytywnie), w sądzie
w Wodzisławiu Śląskim złożono 3175 wniosków a w Żorach – 1049 wniosków (tamże, s. 230).
33 Racibórz znajdował się wówczas w województwie opolskim.
34 „Nowiny” 1958, nr 22.
35 „Nowiny” 1958, nr 26.
36 „Nowiny”, 1965, nr 36.
37 „Nowiny”, 1959, nr 10.
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Budynek sądu w Rybniku na pocztówce z 1980 r. (zbiory Muzeum w Rybniku)

bczyc oraz zranieniem 11 osób. Napastnikami byli mieszkańcy Domów Młodego
Górnika (DMG). Zatrzymano głównych prowodyrów dramatycznego zajścia.
Epilogiem wydarzeń popielowskich był proces, który zakończył się w Sądzie Powiatowym w Rybniku w czerwcu tego samego roku38. Zapadły wyroki od 4 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Nie ustalono jednak kto zabił młodego
mieszkańca Niedobczyc. Oskarżeni nie przyznali się do winy. W komentarzu do
wyroku wspomniano, że do bójki po jednej stronie stanęli zwerbowani mieszkańcy
DMG z różnych stron Polski a po drugiej miejscowa ludność.
Z postępującą laicyzacją życia społecznego pojawił się problem udzielania
rozwodów przed obliczem sądu. Kolejne rozporządzenie ministra sprawiedliwości
z 7 marca 1965 r. powierzyło sądowi powiatowemu w Rybniku rozpatrywanie spraw
o rozwód39. Przy czym w Rybniku rozpatrywano sprawy dla okręgów rybnickiego
oraz wodzisławskiego. Stan ten utrzymał się do roku 1971 gdy rozporządzenie z 30
listopada nadało takowe uprawnienia również Sądowi Powiatowemu w Wodzisławiu
Śląskim. Jednocześnie w części dotyczącej tego powiatu traciło moc rozporządzenie
z 7 marca 1965 r.40
Wraz ze zmianami administracyjnymi epoki gierkowskiej – likwidacją podziału
na powiaty – dokonano zmiany struktury sądowniczej w Polsce. Przekształcono sądy
powiatowe w rejonowe41. Stworzono wówczas trzy znaczące struktury terytorialne
38 „Nowiny”, 1957, nr 26.
39 Dz.U. MinSpraw 1965, nr12, poz. 81.
40 Dz.U. MinSpraw 1971, nr 36, poz. 314.
41 B. Ustjanicz, dz. cyt., b.p..
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„Zarabiali” na tapetach
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim rozpatrywał ostatnio kilka spraw
o charakterze spekulacyjnym. Okazuje się, że trafiają się jeszcze osoby, które
– nie posiadając do tego odpowiedniego zezwolenia – wykupują niektóre
deficytowe artykuły i sprzedają je po cenach odpowiednio wyższych, z czego
czerpią dla siebie wysokie zyski.
Za tego rodzaju przestępstwo odpowiadali przed Sądem Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim – [...] z Jastrzębia Zdroju, którzy w okresie od 1981 r.
do marca 1983 r. w Jastrzębiu Zdroju, Łodzi, Oświęcimiu i Częstochowie –
działajac wspólnie i w porozumieniu – nie posiadając wymaganego zezwolenia,
nabyli w celu odsprzedaży z zyskiem towar w postaci tapet wartości co najmniej
23.600 zł, a w okresie od jesieni 1981 r. do połowy roku 1983, w Jastrzębiu
Zdroju nabyli celem odsprzedaży z zyskiem alkohol wartości co najmniej 100
tys. zł, które to towary sprzedali po cenach wyższych niż detaliczne, czyniąc
sobie z tego stałe źródło dochodu. Sąd wymierzył im kary po 2 lata pozbawienia
wolności i po 100 tys. zł grzywny z zamianą – w razie nieuiszczenia jej w terminie
– na 250 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. [w innych procesach sąd
wymierzył m.in. – D.K.] na mocy ustawy o zwalczaniu spekulacji [...] zakaz
zajmowania stanowisk związanych z materialną odpowiedzialności na okres
3 lat [czy też] karę 1 roku ograniczenia wolności przez potrącenie 10 proc.
z wynagrodzenia za pracę na rzecz Społecznego Komitetu Odnowy Krakowa.
[„Nowiny” 1984, nr 4]

sądownictwa dla rejonów: Racibórz, Rybnik oraz Wodzisław42. Rozporządzenie z 31
maja 1975 r. powoływało Sąd Rejonowy w Rybniku. Właściwość miejscową tego
sądu tworzyły miasta Knurów, Leszczyny, Rybnik i Żory oraz gminy Gaszowice,
Gierałtowice, Leszczyny, Lyski, Świerklany i Żory. Z kolei na miejsce dawnego
Sądu Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim powołano do życia Sąd Rejonowy
w Wodzisławiu dla tego miasta i Jastrzębia-Zdroju oraz gmin: Godów, Gorzyce,
Lubomia, Mszana, Pawłowice i Zebrzydowice, zaś na miejsce Sądu Powiatowego
w Raciborzu powstał Sąd Rejonowy w Raciborzu dla miast Racibórz i Kuźnia
Raciborska oraz gmin: Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza,
Pietrowice Wielkie i Rudnik.
Równocześnie za zmianami tworzącymi nowy podział sądowniczy przy Sądach
Rejonowych w Rybniku, Raciborzu oraz Wodzisławiu Śląskim powołano Wydziały dla
Nieletnich oraz ich właściwości miejscowe zgodne z ogólnymi sądów rejonowych43.
Kolejne rozporządzenie nieznacznie zmodyfikowało strukturę poprzez utworzenie
42 Dz.U. MinSpraw 1975, nr 18, poz. 99.
43 Tamże.
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Surowe kary dla sprawców napadu na rybnickiego taksówkarza
W piątek, 21 czerwca zapadł wyrok w sprawie napadu na taksówkrarza
w Rybniku–Golejowie, o którym to wydarzeniu informowaliśmy już naszych
Czytelników. Zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu procesu toczącego się
w sali Zakładowego Domu Kultury Huty „Silesia” [kino „Hutnik” – D. K.]
wszystkie miejsca były zajęte. Świadczy to o tym, jak mocno to brutalne
wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną naszego regionu.
Oskarżeni [...], którym prokurator zarzucił, iż działając wspólnie dokonali
napadu, zamierzając pozbawić życie taksówkarza w celu zdobycia pojazdu,
przyznali się do winy w pierwszym dniu procesu.
Sąd wysłuchał opinii lekarzy z Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii
Medycznej, psychiatrów oraz psychologów. Następnie jako świadek zeznawał
napadnięty taksówkarz [...] Po złożeniu zeznań przez ofiarę o głos poprosili
oskarżeni, którzy wyrazili skruchę. [...]
Sąd uznał oskarżonych [...] winnymi zarzucanych im czynów i skazał obu na
łączne kary po 25 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na lat
10, grzywnę po 200 tys. zł oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Wyrok nie jest prawomocny.
W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia zwrócił uwagę na szczególnie brutalny
charakter napadu, jego dużą szkodliwość społeczną oraz na premedytację
w działaniu obu sprawców.
[„Nowiny” 1985, nr 26]

Rozprawa w procesie niedoszłych zabójców rybnickiego taksówkarza (foto Zenon Keller, zbiory
Muzeum w Rybniku)
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w Sądzie Rejonowym w Rybniku dwóch Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich (sąd
rodzinny), który obejmował właściwość tego sądu (26 czerwiec 1980 r.)44. Kosmetyczne zmiany zachodziły jeszcze w 1982, 1983 i nieco poważniejsze w 1985 r.45
W tym czasie Sąd Rejonowy w Rybniku przestał odpowiadać za obszar Knurowa,
Gierałtowic i Suszca. Dla istniejącego obszaru działały w sądzie rejonowym dwa
Wydziały Rodzinne i Nieletnich. Nowa struktura rozpoczęła działalność z dniem
1 stycznia 1986 r.
W właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim zaszły
znacznie poważniejsze przemiany. Jastrzębie-Zdrój w ciągu ćwierć wieku ze zbiorowiska wiejskich osad oraz obszaru uzdrowiska przekształciło się w ośrodek miejski
(od 1 lipca 1962 r.) – typowe miasto sypialnię, zaplecze przemysłu wydobywczego46.
Znaczny wzrost ludności odbijał się także na kwestii większych zadań w zakresie
wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też rozporządzeniem z dnia 26 czerwca 1980 r.
utworzono w Jastrzębiu-Zdroju Sąd Rejonowy dla tego miasta oraz gmin Pawłowice i Zebrzydowice. Równocześnie w tym sądzie utworzono Wydział Rodzinny
i Nieletnich47.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania struktur sądowniczych omawianego
obszaru okazało się mieć rozporządzenie z 10 czerwca 1985 r.48 Utworzono
wówczas w sądach wojewódzkich sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. W Sądzie Wojewódzkim w Katowicach powołano cztery wydziały. Jednym z nich był
Wydział Ubezpieczeń Społecznych (Sąd Ubezpieczeń Społecznych) do spraw
z zakresu ubezpieczeń społecznych dla m. in. Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni
Raciborskiej, Leszczyn, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Żor oraz

Rozprawa w procesie niedoszłych zabójców rybnickiego taksówkarza (foto Zenon Keller, zbiory
Muzeum w Rybniku)
44
45
46
47
48

Dz.U. MinSpraw 1980, nr 15, poz. 54.
Dz.U. MinSpraw 1985, nr 62, poz. 324.
Przewodnik po Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej, opr. I. Libura, Katowice 1965, s. 116.
Dz.U. MinSpraw 1980, nr 15, poz. 54.
Dz.U. MinSpraw 1985, nr 28, poz. 121.
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m. in. gmin: Gaszowice, Godów, Gorzyce, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia
Raciborska, Leszczyny, Lubomia, Lyski, Mszana, Nędza, Pawłowice, Pietrowice
Wielkie, Rudnik, Suszec i Świerklany49.
Ostatnim znaczącym aktem w dziejach struktur sądowniczych dla omawianego
obszaru w epoce PRL stało się utworzenie rozporządzeniem z 16 sierpnia 1989 r.
w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach dwóch wydziałów gospodarczych jeden
z nich obejmował swym działaniem obszar Sądów Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju,
Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim. Również w Sądzie Rejonowym w Zabrzu powołano Wydział Gospodarczy dla obszaru działania Sądów Rejonowych
w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku Wodzisławiu Śląskim50. Od października
1989 r. sądy gospodarcze miały jako odrębne jednostki sądownictwa powszechnego
rozpatrywać spory, które dotąd były w gestii arbitrażu gospodarczego51.
O ile w ciągu pierwszych lat po zakończeniu wojny sądownictwo na omawianym obszarze przeszło daleko idące przekształcenia a nawet ograniczenie liczby
placówek, zgodnie z odgórnymi wytycznymi, o tyle o ostatniej dekadzie PRL dostrzec można ponowną rozbudowę struktur nie tylko w Rybniku, Raciborzu czy
Wodzisławiu Śląskim ale również w Jastrzębiu-Zdroju. Kolejne zmiany miały już
nastąpić po obaleniu systemu komunistycznego.

Handel na targowisku przed sądem w Rybniku, lata 80-te XX w. (foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)
49 Dz.U. MinSpraw 1986, nr 3, poz. 22.
50 Dz.U. MinSpraw 1989, nr 49, poz. 284.
51 B. Ustjanicz, dz. cyt., b.p.
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Budynek Sądu Rejonowego w Rybniku

Budynek Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim (foto Dawid Keller)

5. Przekształcenia sądownictwa po upadku komunizmu (1990–2010)
Przemiany społeczno-polityczne i nade wszystko gospodarcze zmieniły obraz
całej Polski i regionu. Przekształcenia dotknęły także sądownictwo i jego struktury1. Wiosną 1991 r. ogłoszone zostało rozporządzenie powołujące dwa Wydziały
Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Rybniku2. Pierwszy Wydział Ksiąg
Wieczystych obejmował obszar miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny,
Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski i Świerklany. Drugi Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żorach dotyczył Żor. Podobne wydziały powstały
również przy Sądach Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu oraz przy placówce
w Wodzisławiu Śląskim3. Już w kolejnych miesiącach przeprowadzono dość istotne
przekształcenia. Z dniem 1 września 1991 r. rozpoczął funkcjonowanie w Sądzie
Wojewódzkim w Katowicach Sąd Gospodarczy składający się z trzech wydziałów 4.
Jeden z nich Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmował swym
zasięgiem właściwość sądów rejonowych m. in. w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu,
Rybniku oraz w Wodzisławiu Śląskim. Z kolei w Sądzie Rejonowym w Rybniku
powołano Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości wspomnianych sądów. W tym samym dniu swoje funkcjonowanie rozpoczęły także sądy
pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustalono ich właściwość5. Powołany Wydział
Pracy do spraw prawa pracy część spraw przekazywał do Ośrodka Zamiejscowego
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Rybniku. W roku następnym rozporządzenie z 22 września zmieniło rozporządzenie z 7 sierpnia 1991 r., powołując
Wydział Ubezpieczeń Społecznych do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
który objął m. in. miasta: Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz Żory a także gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Godów,
Gorzyce, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Mszana,
Nędza. Pawłowice, Pietrowice Wielkie i Świerklany6.
1 T. Słomka, Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk
politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003, s. 914.
2 Dz.U. MinSpraw 1991, nr 53, poz. 230.
3 Tamże.
4 Dz.U. MinSpraw 1991, nr 77, poz. 343.
5 Tamże.
6 Dz.U. MinSpraw 1992, nr 73, poz. 365.
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W tym samym czasie ustalono też obszar działania sądów rejonowych obowiązujący od 1 października 1992 r.7 I tak Sąd Rejonowy w Rybniku rozpatrywał
sprawy z Rybnika i Żor oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice,
Kornowac, Lyski i Świerklany. Podobnie ustawodawca ustalił właściwość Sądów
Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju (dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin: Pawłowice oraz Zebrzydowice), Raciborzu (dla miasta: Racibórz oraz gmin Krzanowice,
Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik) oraz Wodzisławiu Śląskim (dla miast Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin oraz Rydułtowy jak
również gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana).
W sprawie sądownictwa z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń przeprowadzono kolejne zmiany. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o utworzeniu
w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego dla rozpoznawania spraw
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla obszaru funkcjonowania Sądów
Rejonowych: Jastrzębiu-Zdroju, Mikołowie, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim oraz gmin: Gierałtowice i Ornontowice z obszaru właściwości
Sądu Rejonowego w Gliwicach. Rozporządzenie wydano 21 grudnia 1993 r. (ważne
od 1 stycznia 1994 r.)8. Z kolei na podstawie decyzji z 13 maja 1994 r. rozszerzono
zakres terytorialny właściwości o Sąd Rejonowy w Tychach9. Również Oddział Zamiejscowy Sądu Wojewódzkiego miał rozpoznawać sprawy cywilne oraz z zakresu
prawa rodzinnego z obszaru Sądów Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu,
Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.
Przekształcenia gospodarcze po upadku komunizmu z czasem wymogły podejmowanie przez sądownictwo wyzwań związanych z sprawami gospodarczymi na większą
niźli poprzednio (w czasach gospodarki sterowanej) skalę. Stąd też rozporządzenie

Budynek Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju
7 Dz.U. MinSpraw 1992, nr 70, poz. 352.
8 Dz.U. MinSpraw 1993, nr 129, poz. 605.
9 Dz.U. MinSpraw 1994, nr 65, poz. 282.
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ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 1997 r. powołało sądy gospodarcze w sądach
wojewódzkich i rejonowych10. W Sądzie Wojewódzkim w Katowicach – powołano
sąd gospodarczy złożony z trzech wydziałów, w tym Wydział Gospodarczy powołany
do orzekania w sprawach gospodarczych obejmujących obszar właściwości sądów
m. in. w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim. W Sądzie
Rejonowym w Rybniku powołano także Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości wyżej wymienionych sądów rejonowych.
Kolejne poważne przemiany sądownictwo omawianego regionu przeszło w grudniu 1998 r. W związku z ze zmianami administracyjnymi Polski, sądy wojewódzkie
przekształcono w sądy okręgowe, a sam proces dostosowania trwał aż do 2001 r.11
Rozporządzeniem z 30 grudnia 1998 r. w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego
w Katowicach powołano do życia Sąd Okręgowy w Katowicach z Ośrodkiem
Zamiejscowym w Rybniku dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim12. Później (od 1 lipca
1999 r.) przy Sądzie Okręgowym w Katowicach utworzono Wydział Zamiejscowy
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim do rozpoznawania w pierwszej i drugiej instancji
spraw karnych z obszaru jurysdykcji sądów w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku,
i Wodzisławiu Śląskim13. Równocześnie z powołaniem Wydziału Zamiejscowego
utworzono w Sądzie Okręgowym Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku rozpatrujący sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku oraz
Wodzisławiu Śląskim. Kolejne rozporządzenie pod tą samą datą ustaliło istnienie

Budynek Sądu Rejonowego w Żorach
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Dz.U. MinSpraw 1997, nr 160, poz. 1093.
B. Ustjanicz, dz. cyt., b.p.
Dz.U. MinSpraw 1998, nr 166, poz. 1253; DzU RP 1998, nr 166, poz. 1253.
DzU RP 1999, 2r 59, poz. 630.
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w Sądzie Rejonowym w Rybniku dwóch wydziałów ksiąg wieczystych: dla gmin
Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski i Świerklany, oraz
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żorach prowadzący takowe
dla miasta Żory14. Ustalono także funkcjonowanie Wydziałów Ksiąg Wieczystych
przy Sądach Rejonowych w Raciborzu oraz Wodzisławiu Śląskim. Ponownie
ustalono właściwość miejscową sądów rejonowych i uległa ona zmianie wyłącznie
dla sądu w Jastrzębiu-Zdroju, gdyż wyłączono z jego zasięgu gminę Zebrzydowice
(pozostały Pawłowice)15.
Ostatnią zmianę w XX w. wniosło rozporządzenie z 7 grudnia 1999 r., na
podstawie którego w Sądzie Rejonowym w Rybniku utworzono dwa Wydziały
Cywilno-Karne: dla miasta Rybnika i gmin Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice,
Jejkowice, Kornowac, Lyski i Świerklany oraz Zamiejscowy z siedzibą w Żorach dla
miasta Żory, które prowadziły sprawy cywilno-karne do rozpoznawania niektórych
kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. Podobne Wydziały
Cywilno-Karne powstały w Sądach Rejonowych w Raciborzu oraz Wodzisławiu
Śląskim16.
Ostatnie dziesięciolecie to w sądownictwie interesującego nas obszaru czas
kolejnych przemian. Rozporządzenie ministerialne z 18 maja 2001 r. w znacznym
zakresie powtórzyło akt prawny z 30 grudnia 1998 r.17 Znaczącą różnicę stanowiło
jednak wyodrębnienie z dniem 1 stycznia 2001 r. Sądu Okręgowego w Gliwicach,
w skład którego włączono (z zachowaniem właściwości) Ośrodek Zamiejscowy
w Rybniku Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim tego Sądu18. Z kolei 21 czerwca 2001 r. wydano rozporządzenie

Budynek Sądu Rejonowego w Raciborzu
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Dz.U. MinSpraw 1998, nr 166, poz. 1258.
Dz.U. MinSpraw 1998, nr 166, poz. 1253.
Dz.U. MinSpraw 1999, nr 99, poz. 1164.
Dz.U. MinSpraw 2001, nr 64, poz. 654.
DzU RP 2000, nr 119, poz 1261.
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modyfikujące nieznacznie akt z 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów
pracy, sądów ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach
rejonowych19. W ramach Sądu Okręgowego w Gliwicach rozpoczął funkcjonowanie
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku dla obszaru sądów
rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.
Utworzono też sądy gospodarcze w sądach okręgowych i sądach rejonowych. Powołano zatem w Sądzie Rejonowym w Rybniku – Wydział Gospodarczy do spraw
gospodarczych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju,
Raciborzu, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim. Również z tą samą datą ponownie
określono sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste20. W zasadzie potwierdzono
stan wynikający z rozporządzenia uchwalonego 30 grudnia 1998 r.
Niezwykle istotne znaczenie miała zmiana ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r., która wprowadziła m. in. samodzielność finansową
sądów realizowaną poprzez dyrektorów (w sądach apelacyjnych i okręgowych) oraz
prezesów sądów lub kierowników finansowych (w sądach rejonowych)21. Zmiany te
pozwoliły na przyspieszenie procesów inwestycyjnych w okręgu gliwickim. Należy
tu wymienić przeprowadzenie remontu siedziby Sądu Rejonowego w Raciborzu
(w latach 2004–2006), adaptację budynku pouzdrowiskowego w Jastrzębiu-Zdroju
na potrzeby tamtejszego Sądu Rejonowego (w latach 2004–2006) a także na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Żorach oraz Ośrodka Zamiejscowego
w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Doniosłe znaczenie dla struktur sądownictwa miało rozporządzenie z 26
września 2001 r. wprowadzające sądy grodzkie, które przejęły działające w ramach
organizacyjnych sądów rejonowych kolegia do spraw wykroczeń22. Na podstawie
rozporządzenia w Sądzie Rejonowym w Rybniku utworzono dwa Wydziały Grodzkie obejmujące obszar właściwości tego sądu. Podobne (pojedyncze wydziały)
powstały w Sądach Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu oraz Wodzisławiu
Śląskim. Dzień później wydano rozporządzenie, które na obszarze właściwości Sądu
Okręgowego w Gliwicach powołało w Sądzie Rejonowym w Rybniku – Wydział
Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru Sądów Rejonowych w Raciborzu
i Rybniku23. Tym samym wyłączno z rozpoznawania spraw przez ten sąd sprawy
z obszaru jurysdykcji Sądów Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim.
Rok później, 12 czerwca 2002 r., rozporządzenie ministerialne określiło, iż Sąd
Rejonowy w Rybniku będzie prowadził księgi wieczyste dla obszaru właściwości
tego sądu24. Poważną zmianą okazała się ta, która weszła w życie na mocy rozporządzenia z 16 października 2002 r.25 Zniesiono wówczas w Sądzie Rejonowym
w Rybniku – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Żorach. Z tą samą datą
minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenie o utworzeniu Sądu Rejonowego
w Żorach oraz ustalił siedziby i obszar właściwości sądów okręgowych, co skutkowało tym, iż Sąd Okręgowy w Gliwicach – obejmował swym zasięgiem Sądy
Rejonowe w: Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku,
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Dz.U. MinSpraw 2001, nr 66, poz. 673.
Dz.U. MinSpraw 2001, nr 66, poz. 674.
DzU RP 2001, nr 98, poz. 1070.
Dz.U. MinSpraw 2001, nr 106, poz. 1160.
Dz.U. MinSpraw 2001, nr 116, poz. 1247.
Dz.U. MinSpraw 2002, nr 95, poz. 843.
Dz.U. MinSpraw 2002, nr 180, poz. 1508.
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Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu oraz w Żorach. Ustalono też,
iż obszar nowego sądu w Żorach będzie podlegał Ośrodkowi Zamiejscowemu Sądu
Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku. Również Wydział Zamiejscowy
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dla rozpoznawania w pierwszej i drugiej instancji
spraw karnych objął swym zasięgiem właściwości sądu rejonowego w Żorach.
Jedna z ostatnich zmian jaka nastąpiła w pierwszej dekadzie XXI w. miała
miejsce w 2006 r. Na mocy podpisanego wówczas rozporządzenia od 1 stycznia
2007 r. powołano ponownie w sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie)26. W Sądzie Rejonowym w Rybniku powołano dwa wydziały obejmujące obszar
właściwości tego sądu, tym samym potwierdzając stan prawny struktur z jesieni
2001 r. Niemniej w trzy lata później (od 1 stycznia 2009 r.) zarządzono zniesienie
Sądu Grodzkiego (Wydziału Grodzkiego) w Sądzie Rejonowym w Rybniku27. Od
połowy roku 2009 zniesienie Sądu Grodzkiego nastąpiło w Sądzie Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim28. Z początkiem 2010 r. Sąd Grodzki przestał funkcjonować
także w Jastrzębiu-Zdroju29.
Upowszechnienie narzędzi informatycznych w życiu codziennym wymusiło
także w funkcjonowaniu sądownictwa wprowadzenie nowinek w zapisie danych
w ramach ksiąg wieczystych. Proces ten jest złożony i wymaga odpowiednich narzędzi, stąd rozłożono go w czasie. Migracja ksiąg wieczystych czyli przeniesienie
do systemów informatycznych rozpoczęła się w Sądach Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju i w Żorach od 1 kwietnia 2006 r., w Raciborzu od 1 lutego 2008 r.,
w Wodzisławiu Śląśkim od 1 sierpnia 2010 r., a w Rybniku od 1 września 2010 r.30
Proces ten w dalszym ciągu trwa.
Krótkiego osobnego omówienia wymaga jeszcze kwestia współczesnego sądownictwa żorskiego. Już z pobieżnego oglądu treści rozdziału wynika, iż Żory
rozpoczęły odgrywać ponownie rolę w funkcjonowaniu struktur sądowniczych. Od
1 lipca 1990 r. funkcjonowały żorskie Roki Sądowe Sądu Rejonowego w Rybniku31.
Na posiedzeniach rozpoznawano sprawy z zakresu prawa cywilnego procesowego
i nieprocesowego oraz rodzinnego i nieletnich. Z tą samą datą powołano do życia
Kolegium ds. Wykroczeń w Żorach przy sądzie rejonowym w Rybniku, które
funkcjonowało aż do likwidacji z końcem 2000 r.32 W 2002 r. działały w Żorach
Roki Sądowe, Zamiejscowy Wydział Grodzki oraz Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych – sądu rejonowego w Rybniku. Z dniem 15 lipca 2002 r. wszystkie te
Wydziały przeniosły się do nowoczesnego obiektu przy Alei Zwycięstwa 15 (obecnie Jana Pawła II 15), który spełnia normy nowoczesnego sądownictwa w pełni
26 Dz.U. MinSpraw 2006, nr 241, poz. 1753.
27 Dz.U. MinSpraw 2009, nr 221, poz. 1745.
28 Dz.U. MinSpraw 2009, nr 102, poz. 847.
29 Dz.U. MinSpraw 2009, nr 221, poz. 1745.
30 Ustawa z dnia 13 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury
księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (DzU RP 2003, nr 42, poz. 363) oraz
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych (Dz.U. MinSpraw z 17 listopada 2003
z późniejszymi zmianami).
31 Materiał do dziejów...
32 Tamże.
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wyposażonego w środki dozoru i ochrony33. Obiekt wznoszono nieco ponad rok
(12 czerwiec 2001 – 25 czerwiec 2002) jako inwestycję miasta Żory, przekazaną
sądownictwu. Rozporządzenie z 16 października 2002 r. z dniem 1 stycznia 2003 r.
powołało do życia Sąd Rejonowy w Żorach, posiadający pięć Wydziałów (I Cywilny,
II Karny, III Rodzinny i Nieletnich, IV Gospodarczy i V Ksiąg Wieczystych)34.
Trzeba tu zaznaczyć, iż przypadek Żor i nowego obiektu jaki przypadł tamtejszemu sądowi nie jest, o czym już wspomniano, jedynym. Niemniej budynki
sądowe w Rybniku, Raciborzu oraz Wodzisławiu Śląskim stanowią te najstarsze
zabytkowe obiekty w ciągu ostatnich kilkunastu lat dostosowane i zmodernizowane dla potrzeb współczesnego sądownictwa35. Już chociażby przykład Rybnika
wskazuje, że sądy musiały dostosowywać swoją pracę do dostępnych warunków
lokalowych. W tym konkretnym przypadku przenosiny do budynku dawnego hotelu
robotniczego aż na 9 lat (1990–1999). Widoczna była jednak poprawa warunków
pracy i zyskało dziedzictwo kulturowe miasta, ponieważ badania archeologiczne
umożliwiły uchwycenie najstarszego obiektu zamkowego datowanego na koniec
XIII w.36 Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku Wodzisławia
Śląskiego37. Tym sposobem sądownictwo wpisuje się także w sferę ochrony dziedzictwa kultury Górnego Śląska.

33 Sąd Rejonowy w Żorach, [w:] Leksykon żorski, red. L. Buchalik, T. Górecki, Żory b.d.w.,
s. 345–346.
34 Materiał do dziejów...
35 Modernizację budynków w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzano w ostatnich latach.
Rybnicka siedzibę gruntownie modernizuje się etapami przy czym początek sięga roku 1990,
M. Szołtysek, Dzieje rybnickiego zamku i sądu, Rybnik 1999, s. 27.
36 B. Kloch, Rybnik w średniowieczu..., s. 121. Tam również literatura przedmiotu.
37 M. Furmanek, S. Kulpa, Wodzisław Śląski w świetle badań archeologicznych, [w:] Początki
i rozwój miast..., s. 260.
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5.1 Sądy w południowej części Górnego Śląska w roku 2011
Na początku 2011 r. struktura organizacyjna sądownictwa powszechnego
w południowej części województwa śląskiego przedstawia się następująco.
W ramach Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach funkcjonują obecnie trzy Wydziały mające siedzibę w nowym budynku w Rybniku przy
ulicy Piłsudskiego 33.
II Wydział Cywilny rozpoznaje w I instancji sprawy cywilne i rodzinne oraz
sprawy z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości Sądów
Rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, orzeka w nim obecnie 9 sędziów i zatrudnionych jest 22 urzędników sądowych.
W V Wydziale Karnym rozpoznawane są w I i II instancji sprawy z zakresu
prawa karnego oraz w II instancji sprawy o wykroczenia i sprawy z zakresu postępowania poprawczego z obszaru własciwości Sądów Rejonowych w Jastrzębiu
Zdroju, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach. W Wydziale tym
orzeka obecnie 10 sędziów i zatrudnionych jest w nim 17 urzędników sądowych.
IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje w I i II instancji sprawy
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
orzeka w nim obecnie 7 sędziów i zatrudnionych jest 17 urzędników sądowych.
Ponadto w południowej części województwa śląskiego w ramach gliwickiego
okręgu sądowego funkcjonuje pięć sądów rejonowych.
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju obejmuje swą właściwością obszar miasta
Jastrzębie Zdrój i gminy Pawłowice Śląskie. W sądzie tym działa obecnie pięc wydziałów: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich, IV Pracy i V Ksiąg Wieczystych. W sądzie orzeka 21 sędziów i zatrudnionych jest 56 urzędników sądowych.
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Raciborzu obejmuje miasto Racibórz
i gminy Kornowac (od 2003 r.), Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska,
Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik. W raciborskim sądzie funkcjonują cztery
Wydziały: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich i V Ksiąg Wieczystych.
W sądzie orzeka 15 sędziów i zatrudnionych jest 44 urzędników sądowych.
Sąd Rejonowy w Rybniku obejmuje swą właściwością obszar miasta Rybnika
i gmin Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany. W sądzie
tym działa obecnie siedem Wydziałów: I Cywilny, III i IX Karne, IV Rodzinny
i Nieletnich, V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Gospodarczy i VII Ksiąg Wieczystych. W sądzie orzeka 35 sędziów i zatrudnionych jest 98 urzędników sądowych.
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Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim obejmuje miasta
Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy i gminy Godów, Gorzyce, Lubomia,
Marklowice i Mszana. W wodzisławskim sądzie funkcjonuje pięć Wydziałów: I Cywilny, II i VI Karne, III Rodzinny i Nieletnich i V Ksiąg Wieczystych. W sądzie
orzeka 19 sędziów i zatrudnionych jest 52 urzędników sądowych.
Sąd Rejonowy w Żorach obejmuje swą właściwością obszar miasta Żory
(w przypadku spraw gospodarczych rozpoznaje także sprawy z obszaru właściwości
Sądów Rejonowych w Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śląskim). W sądzie tym
działa obecnie pięć Wydziałów: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich,
IV Gospodarczy i V Ksiąg Wieczystych. W sądzie orzeka 14 sędziów i zatrudnionych
jest 38 urzędników sądowych.
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5.2. Budowa Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku
Jak wykazano w poprzednim rozdziale, przemiany społeczno-ekonomicznogospodarcze w Polsce po 1990 r. spowodowały zasadnicze zmiany w sądownictwie.
Dotyczyły one organizacji, zakresu i właściwości sądów a miały na celu dostosowanie
struktury sądownictwa do zachodzących przeobrażeń ustrojowych, jak również zmian
związanych z wstąpieniem z dniem 1 maja 2004 r. Polski do Unii Europejskiej.
Zmiany te, jako proces dynamiczny, miały i mają na celu ułatwienie społeczeństwu dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Powołanie z dniem 1 stycznia 1994 r. Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku
– Sądu Wojewódzkiego w Katowicach1 oraz z dniem 1 lipca 1999 r. Wydziału
Zamiejscowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Sądu Wojewódzkiego w Katowicach2, było tego konsekwencją. Jednostki te nie posiadały własnych pomieszczeń
biurowych jak również właściwej infrastruktury zapewniającej właściwe warunki
pracy oraz odpowiednią obsługę stron. Od powołania w 1994 r. Ośrodka, Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wynajmował pomieszczenia przy ulicy Jankowickiej 5 w Rybniku od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a Wydział Cywilny
pomieszczenia przy ul. Józefa Piłsudskiego 1 w Rybniku od Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku, zaś Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zajmował pomieszczenia przy ul. 26 Marca 44 w budynku Sądu
Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.
Jak wspomniano powyżej, brak odpowiednich pomieszczeń biurowych, wyposażenia oraz rozproszenie wydziałów skłoniło na przestrzeni 2001 r. przedstawicieli
Sądu Okręgowego w Gliwicach i władz Rybnika do podjęcia działań mających na
celu budowę siedziby Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku jak również rozwiązania
problemów lokalowych Sądu Rejonowego w Rybniku, a w szczególności Wydziału
Ksiąg Wieczystych.
Działania te, po prawie dwuletnich przygotowaniach związanych ze znalezieniem właściwej lokalizacji, doprowadziły do podpisania w dniu 3 grudnia 2003 r.
porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Rybnik a Dyrektorem Sądu Okręgowego w Gliwicach przy współudziale Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach
o współpracy w realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa
budynku użyteczności publicznej tj. Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach i Wydziału Nowej Księgi Wieczystej i Gospodarczego Sądu Rejonowego w Rybniku
przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku.
1 DzU RP 1993, nr 99, poz. 605.
2 DzU RP 1999, nr 59, poz 630.
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Podpisanie w dniu 3 grudnia 2003 r. porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Rybnik a Dyrektorem Sądu Okręgowego w Gliwicach przy współudziale Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach
(foto Lucyna Tyl, Urząd Miasta Rybnika)

Istotne postanowienia Porozumienia... dotyczyły:
– lokalizacji przyszłej budowy przy ul. Józefa Piłsudskiego 33 w Rybniku na
terenie byłej szkoły muzycznej na działkach o powierzchni 0,7390 ha będących
własnością Miasta Rybnik, które na ten cel Miasto przekazało nieodpłatnie;
– współfinansowania budowy w zakresie opracowania pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz w zakresie samej realizacji;
– pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
W dniu 12 listopada 2004 r. została podpisana umowa z wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcą projektu – spółką cywilną BudSerwis S. Deka, E. Zienkowicz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 7, którego
odbiór końcowy nastąpił 19 września 2006 r. Autorami projektu były Panie: mgr
inż. arch. Jadwiga Rawecka oraz mgr inż. arch. Ewa Mokrosz.
Po okresach przygotowań i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na
realizację budowy w dniu 20 grudnia 2007 r., została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „ERBUD” sp z o.o. w Rybniku przy
ul. Podmiejskiej 71 z trzyletnim cyklem realizacji. Funkcję kierownika budowy
pełnił Pan mgr inż. Sebastian Dudek.
W dniach 20–22 grudnia 2010 r. nastąpił końcowy odbiór zadania, którego
wartość końcowa wynosi 42.233.668 zł., w tym roboty budowlano-montażowe
38.476.315 zł. przy współudziale finansowym Miasta Rybnik w kwocie 4.412.416 zł
oraz koszt nieodpłatnego przekazania działki o powierzchni 7390 m2.
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Podpisanie umowy na budowę nowego budynku Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach (foto Krzysztof Jaroch, Urząd Miasta Rybnika)

Budynek szkoły muzycznej w Rybniku, (foto Celestyna Chlubek-Adamczyk, Muzeum w Rybniku)
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Łączna powierzchnia budynku wynosi 6973 m2, w tym 4907 m2 powierzchni
użytkowej. Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej (konstrukcja nośna żelbetowa i z ceramiki poryzowanej). Posiada
148 pomieszczeń biurowych, 21 sal rozpraw, 455 m2 powierzchni archiwów, dwa
oddzielne wjazdy na teren budynku, w tym wydzielone dla konwoju zatrzymanych
oraz 80 miejsc parkingowych. Budynek wyposażony został w najnowocześniejsze
instalacje, urządzenia, sieci niskoprądowej, systemy i sprzęt informatyczny zapewniający stronom i pracownikom komfortowe warunki pracy.

Rada budowy nowego budynku Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach
w dniu 14 grudnia 2010 r. (foto Lucyna Tyl, Urząd Miasta Rybnika)

W związku z zakończeniem budowy nowej siedziby Ośrodka Zamiejscowego
Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku Minister Sprawiedliwości
Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2010 r.3 ustalił ostateczną właściwość Ośrodka
obejmującą obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu,
Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach dla rozpoznawanych spraw cywilnych
i rodzinnych w pierwszej instancji, dla spraw karnych w pierwszej i drugiej instancji, a także dla spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w pierwszej
i drugiej instancji, należących do właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
W nowym miejscu pracy urzędować będzie około 132 pracowników, w tym
37 sędziów przy docelowym zatrudnieniu 177 pracowników w tym 44 sędziów.
Oprac. Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach, Stanisław Malec
3 DzU RP 2010, nr 245, poz. 1641.
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Pocztówka przedstawiająca m.in. zabudowania sierocińca żydowskiego w Rybniku, 1902 r. (zbiory
Muzeum w Rybniku)

Budynek szkoły muzycznej w Rybniku, (foto Celestyna Chlubek-Adamczyk, Muzeum w Rybniku)
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Budynek sierocińca żydowskiego w Rybniku
Dnia 23 września 1888 r. w Gliwicach założono Związek Gmin Synagogalnych
Rejencji Opolskiej w Opolu, złożony z przedstawicieli gmin żydowskich Górnego
Śląska, którego celem było koordynowanie działalności religijnej i kulturalnej
wśród swoich członków. Z inicjatywy Związku otwarto 29 października
1893 r. pierwszy żydowski sierociniec w Niemczech, w Rybniku. W znacznej
części powstanie sierocińca sfinansował Ferdinand Haase z Rybnika, który do
jego budowy ufundował 3 morgi działki gruntowej i kapitał 20 tys. marek.
Wieloletnim dyrektorem sierocińca był Leopold Katz a utrzymanie jego było
pokrywane w znacznej części ze środków Związku i prywatnych sponsorów,
przeważnie narodowości żydowskiej. Instytucja była miejscem przeznaczonym
dla opieki i wychowania nad sierotami, półsierotami i ubogimi dziećmi
żydowskimi. Kres placówki nastąpił w roku 1922; w maju tego roku, z uwagi
na nadchodzący podział Górnego Śląska, Związek Gmin sprzedał budynek domu
sierot w Rybniku gminie katowickiej. [Budynek następnie pełnił rolę różnych
placówek edukacyjnych, w tym szkoły muzycznej – B.K.]
(fragment artykułu M. P. Czaplińskiego pt.: Sierociniec żydowski w Rybniku
w latach 1893–1922 przygotowywanego do druku w 2012 r.]

Budynek Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach

Zakończenie
Truizmem będzie podkreślanie znaczenia sądownictwa dla funkcjonowania
społeczeństwa. Należy jednocześnie odnotować, że zwłaszcza w ciągu ostatnich
200 lat nastąpiły znaczne przeobrażenia w strukturze organizacyjnej (jak i prawnej)
sądów na omawianym terenie. Wiazały się one częściowo z dążeniami państw do
sprawniejszej realizacji stawianych przed nimi zadań (zwiększenie sieci sądów dostrzegalne szczególnie w ostatnich kilkudziesięciu latach) z drugiej strony ta funkcja
państwa najsilniej jest związana z funkcjonowaniem społeczeństwa – zwiększenie
się liczby mieszkańców skutkowało bowiem zmianami struktury wewnętrznej istniejących sądów (powoływanie nowych wydziałów) czy też powoływaniem nowych
sądów. Warto zauważyć, że sieć sądów (Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory) odziedziczona po państwie niemieckim została zachowana do 1950 r., a w kolejnych latach
powrócono do niej, jako do skutecznej. Godne odnotowania może być również
istnienie różnych form sądownictwa gospodarczego oraz sądów wyższego rzędu.
W zasadzie w całym omawianym okresie nie uległ zmianie katalog spraw – zachodzące zmiany państwowości co najwyżej inaczej definiowały zdradę państwa (np.
procesy powstańców śląskich, procesy polityczne podczas II wojny światowej i po
1945 r.), określały swobody gospodarcze (cytowany proces sprzedawców tapet) czy
wprowadzały nowe formy organizacyjne związane z szczególnymi rodzajami spraw
(sądy dla nieletnich, kolegia orzekające). Podsumowaniem pracy niech będą słowa
z przemówienia sejmowego z XVII lub XVIII w.:
Sędziowie bydź powinni:
1mo – Korrupcyom nie podpadający.
2mo – Powinni te Prawa zachować, które stanowią.
3mo – Powinni bydź sumnienia dobrego, cnotliwi.
4mo – W sądzeniu nec morosi, nec nimis celeres.
5mo – Prawdę kochający y mówiący.
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6mo – Na obie strony uszy mający.
7mo – Łaskawi, dyskretni, cierpliwi.
8mo – Nie ubodzy.
9mo – Wstrzemięźliwi.
10mo – Respektami sie osób, godności, pokrewieństw, nie uwadzący.
11mo – Sprawiedliwi.
12mo – Bez dystynkcyj wedle Prawa zarówno wszystkich sądzący.
13mo – Nie młodzi.
14mo – Bez Instygatorów nie sądzący.
15mo – Niekomu nie obligowani.
16mo – Dobrze uczeni.
17mo – Przy słuszności odważni y ginąć gotowi1.

1 S.M. Roliński Sędziowie bydź powinni:, „Palestra”, 1939, nr 5, s. 628
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Prezentowany w niniejszym wydawnictwie materiał stanowić może jedynie
wstęp do tematyki dziejów sądownictwa na terenie historycznego powiatu rybnickiego (oraz zwiazanego organizacyjnie Raciborza). W trakcie kwerend potwierdzono
istnienie różnorodnych materiałów archiwalnych, których analiza może pozwolić
na przygotowanie obszernej monografii. Należy zatem odnotować, że w Oddziale
w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach znajdują się obszerne zespoły
akt (np. w przypadku Rybnika zawierający ponad 6 tys. j.a., ponad 135 mb akt)
sądów obwodowych w Rybniku i Raciborzu, stanowiące w istocie dokumentację
głównie prowadzonych spraw oraz księgi i akta gruntowe. Podobny zespół sądu
w Wodzisławiu przechowywany jest w Oddziale w Cieszynie. W Raciborzu znajdują
się również akta Sądu Krajowego w Raciborzu czy Sądu Przemysłowego w Rybniku. Należy jednak zauważyć, że (według dostępnej w internecie bazy danych
SEZAM) archiwalia po tej ostatniej jednostce nie posiadają ewidencji, czyli nie
mogą być udostępniane. W archiwum tym przechowywane są również bezcenne,
choć nietypowe w swej treści i zachowane w sposób szczątkowy, akta Sądu Wojennego w Raciborzu, obejmujące w istocie jedną sprawę zwiazaną z I powstaniem
śląskim. Wśród szczątkowych zespołów wskazać można również archiwalia Sądu
Okręgowego w Raciborzu z okresu po II wojnie światowej czy Sądu Obwodowego
w Opolu. W Archiwum Państwowym w Katowicach znaleźć można z kolei akta
wojewódzkiego sądu administracyjnego w Katowicach z okresu międzywojennego,
Sądu Apelacyjnego w Katowicach (i jego prokuratury) – akta te dają możliwość
prześledzenia wpływu na jednostki podległe w terenie, sądu okręgowego w Katowicach, Wyższego Sądu Krajowego i Sądu Specjalnego w Katowicach z okresu II wojny
światowej – w zdecydowanej większości archiwalia te w sposób pośredni pozwalają
na wskazanie struktury organizacyjnej, gdyż zawierają akta spraw, Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Katowicach z okresu po II wojnie światowej – zachowały
się akta organizacyjne. Należy jednocześnie wskazać na dwa wyjątkowe przykłady
archiwaliów. Jeden z nich dotyczy Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach
(z lat 1946–1955), którego spuścizna przechowywana jest w Instytucie Pamięci
Narodowej oraz Wydziału Zamiejscowego w Rybniku Sądu Okręgowego w Katowicach. Niestety zachowane akta tego drugiego obejmują wyłącznie sprawy karne
przeciw narodowi polskiemu z lat trzydziestych XX w. Oczywiście należy również
pogłębić kwerendy w zespołach akt o charakterze ogólnym, spuściznach organów
administracyjnych (zarówno na poziomie rejencji, prowinicji czy województw jak
i, zwłaszcza do 1922 r., starostw powiatowych) czy np. policji budowlanej (w przechowywanym w Archiwum Państwowym w Katowicach zespole akt Powiatowego
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Urzędu Budowlanego w Rybniku sprzed 1922 r. zachowała się dokumentacja
przebudowy budynku rybnickiego sądu z końca XIX w.).
Poza archiwaliami dogłębnym srudiom winna zostać poddana prasa, zarówno lokalna („Rybniker Kreisblatt”, „Rybniker Stadblatt”, „Nowiny Raciborskie”,
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, „Nowiny”) jak i specjalistyczna (np. „Prawo
i Życie, „Czasopismo Prawno-Historyczne”). W niniejszej pracy zaprezentowano
kilka przykładów wyników wybiórczej kwerendy tych czasopism. Należy się domyślać, że wyniki poszukiwań mogą być stereotypowe (spektrum spraw występujących
przed sądami nie ulegało wszak większym zmianom) choć mogą się one przyczynić
do lepszego poznania mieszkańców tego terenu.

Nowy budynek Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku Sądu Okręgowego
w Gliwicach
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Aneks:
Sądownictwo w Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu i Żorach w roku 18311

Sąd

Książęcy
Raciborski Urząd
Sądowy Dóbr
Głubczyce,
Bieńkowicze
i innych

Urząd Sądowy
(Gerichts-Amt)
Posiadłości
Benesov

Sędzia sądu

Weidlich

Reinhold

Siedziba
sądu

Racibórz
Zamek

Racibórz

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Bauerwitzer-Draha

5

20

Bieńkowice

131

1203

Bieskau

134

707

Figlau

65

437

Niekazanice

97

523

Tischirmkau

77

365

Sucha Psina

143

831

Zilchowitz

105

650

Adamowice

46

226

Bogunice

27

179

Vorstadt Brunken
u. Proszowice

21

282

Ligota

13

96

Ocice Środkowe

12

27

Zawada

68

310

Gaszowice

46

238

Ucieszków

99

593

Wamuntowice

42

250

Dolni Benesov

197

1100

Bohuslavice

100

613

Kozmice

87

384

Zawada u Benesova

42

205

Bela

42

198

Urząd Sądowy
Baranowice

Engel

Gliwice

Baranowice, Szoszowy,
Osiny

105

689

Urząd Sądowy
Bełk

Engel

Gliwice

Górny i Dolny Bełk

66

546

1 A. Gläser, Gerichts-Topographie von Oberschlesien, T. 1, Ratibor 1831.
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Sąd

Sędzia sądu

Siedziba
sądu

Urząd Sądowy
Bluszczów

Geisler

Racibórz

Urząd Sądowy
Bojanów

Urząd Sądowy
Borynia
Urząd Sądowy
Brodek
Urząd Sądowy
Brzeźnica
Urząd Sądowy
Czernica
Urząd Sądowy
Czuchów
Urząd Sądowy
Cisówka
Urząd Sądowy
Dolędzin

Urząd Sądowy
Dzimierz

Reinhold

Racibórz

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Bluszczów

64

475

Rogów

59

415

Bojanów

86

600

Wojnowice

76

58

Lekartów

39

217

Górne i Nowe Ocice

19

75

Borynia Górna

39

230

Borynia Dolna

28

140

Kubitzky

Żory

Küchler

Wodzisław

Brodek

21

118

Ranoschek

Racibórz

Brzeźnica

110

468

Stanjek

Racibórz

Czernica

55

359

Rudy

Czuchów

49

393

Kubitzki

Żory

Cisówka

42

350

Ranoschek

Racibórz

Dolędzin

25

204

Czerwięcice

54

188

Dzimierz

42

240

Żytna

30

194

Łuków

23

124

Ligota Wielka

39

295

Gnadenfeld

34

294

Pawłowiczki

39

312

Stanjek

Racibórz

Urząd Sądowy
Ligota Wielka

Bernhard

Racibórz

Urząd Sądowy
Gnadenfeld

Bernhard

Racibórz

Küchler

Wodzisław

Gogołowa Górna

22

192

Küchler

Wodzisław

Godów

69

381

Kubitzky

Żory

Gogołowa Dolna

10

86

Bzie Zameckie

31

158

Kolonie Johannesdorf

18

95

Bzie środkowe

16

58

Golasowice

57

381

Węgry

20

78

Bzie Dolne

27

190

Urząd Sądowy
Gogołowa Górna
Urząd Sądowy
Godów
Urząd Sądowy
Gogołowa Dolna
Urząd Sądowy
Bzie Zameckie

Urząd Sądowy
Bzie Dolne

Kubitzky

Kubitzky

Żory

Żory

* 88 *
Sąd

Sędzia sądu

Siedziba
sądu

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Urząd Sądowy
Bzie Górne

Hanke

Pszczyna

Bzie Górne

41

248

Urząd Sądowy
Gołkowice

Ranoschek

Wodzisław

Gołkowice

90

439

Skrbeńsko

60

273

Urząd Sądowy
Gorzyczki

Küchler

Wodzisław

Gorzyczki i Uchylsko

66

338

Gorzyce

80

512

Odra

28

128

Urząd Sądowy
Gorzyce

Książęcy
Raciborski Urząd
Sądowy Dóbr
Grzegorzowice

Urząd Sądowy
Habicht u.
Jastrzębie
Urząd Sądowy
Hošťálkovice
Urząd Sądowy
Velké Hoštice
Urząd Sądowy
Jastrzebie Górne
i Środkowe
Urząd Sądowy
Jastrzębie Dolne
i Zofiówka
Urząd Sądowy
Kaminitza
Urząd Sądowy
Vorwerk
Klajowetz
Urząd Sądowy
Chlebičov
Urząd Sądowy
Kokoszyce
Urząd Sądowy
Kornice
Urząd Sądowy
Kornowac
Urząd Sądowy
Krzanowice
Urząd Sądowy
PolnischKrowiarki

Geisler

Wentzel

Racibórz

Racibórz

Olza

67

312

Bełsznica

53

222

Grzegorzowice

74

309

Janowitz

38

267

Cyprzanów

21

138

Gamów

40

256

Ganiowice

16

93

Żerdziny

23

127

Studzienna

12

74

Jastrzębie

37

189

Szczyty

23

154

Kretschmer

Racibórz

Ranoschek

Racibórz

Hošťálkovice

49

406

Reinhold

Racibórz

Velké Hoštice

123

662

Kubitzky

Żory

Jastrzebie Górne
i Środkowe

109

713

Kubitzky

Żory

Jastrzębie Dolne
i Zofiówka

39

301

Stanjek

Racibórz

Kaminitza

1

7

Fritsch

Racibórz

Vorwerk Klajowetz

1

10

Ranoschek

Racibórz

Chlebičov

51

192

Kretschmer

Racibórz

Kokoszyce

67

454

Reinhold

Racibórz

Kornice (z Paul- und
Neuhof)

45

326

Küchler

Wodzisław

Kornowac

53

296

Kretschmer

Racibórz

Krzanowice

237

1740

Ranoschek

Racibórz

Krowiarki

84

598

Maków

100

529

* 89 *
Sąd

Sędzia sądu

Siedziba
sądu

Urząd Sądowy
Krzanowice

Geisler

Racibórz

Urząd Sądowy
Krzyżkowice

Küchler

Urząd Sądowy
Posiadłości
Kuchelna,
Krzyżanowice,
Grabówka

Urząd Sądowy
Posiadłości Łężce

Urząd Sądowy
Leszczyny

Fritsch

Bernhard

Kubitzky

Wodzisław

Racibórz

Racibórz

Żory

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Krzanowice

104

486

Pirschau

10

57

Naczysławki

32

149

Krzyżkowice

41

222

Kuchelna

48

291

Strahovice

60

296

Rohov

82

481

Borucin

89

543

Bolesław

45

231

Owsiszcze i Nowa
Wieś

56

318

Wrzezin

49

244

Píšť

130

673

Sczepankowitz
u. Swoboda

82

653

Koberice

160

820

Krzyżanowice i Łapacz

103

733

Roszków

40

258

Rudyszwałd

45

355

Grabówka

25

150

Syrynia i Dąbrowa

120

746

Lubomia i Trawniki

135

895

Nieboczowy

70

440

Bolatice

125

666

Kolonie Hennebergsdorf

23

153

Łężce I

17

116

Łężce II

51

373

Pickrau

15

104

Pociękarb

15

84

Radziejów

18

111

Leszczyny

20

Kamień

21

Rzędówką (Egersfeld)

12

Rzendowka

6

638

* 90 *
Sąd

Sędzia sądu

Siedziba
sądu

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Urząd Sądowy
Lyski i Nowa
Wieś

Stanjek

Racibórz

Lyski i Nowa Wieś

87

511

Urząd Sądowy
Łany, Bażejowice

v. Schalscha

Racibórz

Küchler

Wodzisław

Küchler

Wodzisław

Urząd Sądowy
Wodzisław
Królewski
Sąd Miejski
Wodzisław

Urząd Sądowy
Kamery
Wodzisław

Urząd Sądowy
Łubowice
Urząd Sądowy
Marklowice
Górne
Urząd Sądowy
Marklowice
Dolne
Urząd Sądowy
Miejsce
Odrzańskie
Urząd Sądowy
Milice
Urząd Sądowy
Mozurów

Wrochem

Wodzisław

Łany

77

573

Bażejowice

36

204

Wodzisław

27

157

Wodzisław mit Dorfen

192

1606

Rydułtowy i Orłowiec
Gmina Nowy Zamek
Wodzisław
Gmina Stary Zamek
Wodzisław
Reisnerhösel

31

153

15

152

9

64

3

30

Marusze

29

498

Podbucze

29

155

Karkoszka

22

93

Jedłownik

35

189

Czyżowice

60

370

Turzyczka

17

112

Turza

45

346

Moszczenica

85

520

Skrzyszów

89

481

Łaziska

53

289

Wilchwy

53

304

Zamysłów

5

35

Krostoszowice

22

155

Radlin Górny

97

483

Radlin Dolny

21

87

Obszary

10

43

Bernhard

Racibórz

Łubowice

46

326

Küchler

Wodzisław

Marklowice Górne

61

308

Küchler

Wodzisław

Marklowice Dolne

54

365

Geisler

Racibórz

Miejsce Odrzańskie

62

273

Geisler

Racibórz

Milice

49

354

Bernhard

Racibórz

Mozurów
Sławienka

55
9

322
42

* 91 *
Sąd

Urząd Sądowy
Mszana
Urząd Sądowy
Niewiadom
Górny
Urząd Sądowy
Niewiadom
Dolny
Urząd Sądowy
Posiadłości
Bohumín

Urząd Sądowy
Posiadłości Lisak
Urząd Sądowy
Ornontowice

Sędzia sądu

Siedziba
sądu

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Küchler

Wodzisław

Mszana Górna i Dolna

82

676

Stanjek

Racibórz

Niewiadom Górny

24

113

Kubitzky

Żory

Niewiadom Dolny

20

102

Fritsch

Racibórz

Bohumín, Stary Dwór
i Zabełków

81

504

Chałupki

26

135

Lisak

103

700

Ranoschek

Wrochem

Racibórz

Wodzisław

Služovice

28

204

Hnevosice

58

329

Vrbka

18

116

Ornontowice
u. Kolonie Grenzdorf

106

788

64

367

Palowice
Urząd Sądowy
Palowice

Kubitzki

Żory

Mathiasthal
Pawłów

Urząd Sądowy
Pawłów
Urząd Sądowy
Pietrowice
Wielkie
Urząd Sądowy
Piece i
Pietrzkowice

Urząd Sądowy
Posiadłości
Pilchowice

Stanjeck

Racibórz

Pawłów

74

489

Kretschmer

Racibórz

Pietrowice
Wielkie
u. Pobiehof

223

1364

Kubitzki

Żory

Piece i Pietrzkowice

30

189

Czerwionka

32

202

Dębieńsko Wielkie

64

495

Dębieńsko Stare

29

212

Knurów

76

527

Krywałd

20

124

Nieborowice

29

208

Zalasek

10

50

Kuźnia Nieborowicka

16

105

Szczygłowice

34

198

Wilcza Górna

57

309

Wilcza Dolna

51

297

Scuta

Rudy

* 92 *
Sąd

Urząd Sądowy
Posiadłości
Pilchowice
Urząd Sądowy
Pogrzebień
Urząd Sądowy
Połomia
Urząd Sądowy
Ponięcice
Urząd Sądowy
Pszów
Urząd Sądowy
Pstrążna
Urząd Sądowy
Radoszowy
Urząd Sądowy
Radoszowy
Dolne
Urząd Sądowy
Radoszowy
Górne

Sędzia sądu

Scuta

Siedziba
sądu

Rudy

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Dolna Wieś

47

196

Wielopole

25

147

Pilchowice

85

625

Weidlich

Racibórz

Pogrzebień

52

300

Kubitzky

Żory

Połomia

82

577

Stanjek

Racibórz

Ponięcice

38

259

Pszów

142

1130

Rydułtowy Dolne

73

345

Zawada

29

112

Geisler

Racibórz

Küchler

Wodzisław

Pstrążna

38

201

Bernhard

Racibórz

Radoszowy

45

355

Küchler

Wodzisław

Radoszowy Dolne

12

58

Küchler

Wodzisław

Radoszowy Górne

10

91

Bosacz

43

284

Ostróg

106

608

127

643

Kobyla

50

214

Raszczyce

55

399

Babice

79

425

Nędza

74

390

Kuźna

98

602

Nowa Kuźnia

26

226

Szymocice

21

120

Solarnia

48

273

Ruda

33

205

Budziska

52

288

Turze i Siedliska

133

675

Ciechowice

57

208

Łęg

57

326

Markowice
Budzin

Urząd Sądowy
Posiadłości
Zamek w
Raciborzu

Strzybny

Racibórz
Zamek

* 93 *
Sąd

Urząd Sądowy
Posiadłości
Zamek w
Raciborzu

Urząd Sądowy
Probostwo
w Racibórzu

Królewski Sąd
Miejski
Racibórz

Urząd Sądowy
Posiadłości Rudy

Urząd Sądowy
Rudziczka
Urząd Sądowy
Rogoźna
Urząd Sądowy
Rudnik
Urząd Sądowy
Ruptawa

Sędzia sądu

Strzybny

por. Królewski
Sąd Miejski
Racibórz
Crelinger,
Kretschmer,
Fritschw

Cruta

Siedziba
sądu

Racibórz
Zamek

Racibórz

Racibórz

Rudy
Wielkie

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Miedonia

15

238

Prtoszowice

52

236

Stara Wieś

163

997

Neugarten

86

527

Barglówka

85

213

Brunneck

16

171

Neustadt

31

231

Probostwo Racibórz

41

196

Racibórz + 3
przedmieścia

348

5030

Studzienna

91

550

Brzezie

129

671

Plania

134

820

Rudy Wielkie

145

854

Rudy

50

246

Kolonia Renerowska

27

138

Stanica

68

499

Stodoły

72

495

Chwałęcice

36

254

Zwonowice

56

402

Schönwald

210

1078

Deutsch-Zernitz

132

777

Jankowice Rudzkie

30

143

Urbanowice

63

378

Maciowakrze

48

305

Dobieszów

27

161

Dobrosławice

26

136

Kubitzky

Żory

Rudziczka

20

197

Kubitzky

Żory

Rogoźna

29

143

Stanjek

Racibórz

Rudnik

78

503

Wrochem

Wodzisław

Ruptawa

71

574

Ruptawiec

12

76

* 94 *
Sąd

Sędzia sądu

Siedziba
sądu

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Biertułtowy

37

302

Boguszowice

29

268

Chwałowice

25

135

45

464

48

332

24

237

43

358

Jejkowice

30

201

Ligota
Paruszowiec
Golejów
Grabownia
Vorwerk Grabownia
Gotartowice
Jankowice
Michałkowice

Królewski
Sąd Krajowy
i Miejski
w Rybniku

Larisch,
Kaulbach,
Christowski

Rybnik

Kłokocin

15

134

Książenice

52

346

Niedobczyce

34

306

Ochojec

22

190

Orzepowice

22

187

69

456

Przegędza

14

224

Radoszowy

13

98

31

215

Rowień

18

164

Rybnik

239

1843

Zamek Rybnik

22

184

26

249

Świerklany Górne

30

243

Smolna

48

300

24

254

Zamysłów

24

166

Stanowice

36

279

Popielów
Radziejów
Świerczyna
Nacyna

Rój
Vorwerk Rój

Szczejkowice
Kolonia Nowa Wieś

Wielopole
Rybnicka Kuźnia

* 95 *
Sąd

Sędzia sądu

Siedziba
sądu

Urząd Sądowy
Rzeczyce

Bernhard

Racibórz

Küchler
Kretschmer

Urząd Sądowy
Rzuchów
Urząd Sądowy
Samborowice

Urząd Sądowy
Posiadłości
Silherovice

Urząd Sądowy
Szonowice
Urząd Sądowy
Świerklany
Dolne
Urząd Sądowy
Szczyrbice i
Solarnia
Urząd Sądowy
Zebrzydowice
Urząd Sądowy
Strzybnik
Urząd Sądowy
Skrzeczkowice

Urząd Sądowy
Posiadłośći
Sławików

Królewski Sąd
Miejski Żory

Urząd Sądowy
Stobłów
Urząd Sądowy
Sudół

Wenzel

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Rzeczyce

60

403

Opatrzność

10

51

Wodzisław

Rzuchów

39

242

Racibórz

Samborowice

80

587

Silherovice

88

660

Hat’

115

662

Koblov

50

349

Marquartowitz

60

389

Darkovice

46

242

Antosovice

13

78

Racibórz

Bernhard

Racibórz

Szonowice

51

360

Küchler

Wodzisław

Świerklany Dolne

61

427

Kubitzky

Żory

Szczyrbice i Solarnia

36

186

Geisler

Racibórz

Zebrzydowice

20

121

Schlechtendorf

10

58

Bernhard

Racibórz

Strzybnik

54

261

Kubitzky

Żory

Skrzeczkowice

17

68

Sławików

67

397

Slawickauer Oderwald

34

147

Grzegorzowice

13

59

Sumina

23

157

Górki

30

129

Żory

375

3122

Kleszczów

55

279

Skrzeczkowice

17

68

Stobłów

31

171

Byczynica

23

136

Grudnia Mała

27

195

Sudół

55

369

Bernhard

Stadrichter
Kubitzky,
Actuarius
Rack

v. Schalscha

Ranoschek

Racibórz

Żory

Racibórz

Altendorf

* 96 *
Sąd

Urząd Sądowy
Posiadłości
Tworków

Sędzia sądu

Wenzel

Siedziba
sądu

Racibórz

Urząd Sądowy
Folwarki

Wrochem

Wodzisław

Urząd Sądowy
Zamysłów

v. Larisch

Rybnik

Urząd Sądowy
Sudice

Reinhold

Racibórz

Miejscowość

Liczba domów

Liczba
mieszkańców

Tworków

146

1098

Ligota

22

179

Buków

43

286

Kamień

24

148

Folwarki

14

92

Wygoda

11

54

część Zamysłowa

16

99

Sudice

311

956

Pietraszyn

83

298

