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Adam Dziurok (IPN Katowice), Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku)
Stan badań nad dziejami ziemi rybnicko-wodzisławskiej
w latach 1945–1989
Badania nad powojennymi dziejami ziemi rybnicko-wodzisławskiej, rozumianej jako teren powiatu rybnickiego i wodzisławskiego, a także utożsamianego z pojęciem ROW czyli Rybnickim Okręgiem Węglowym (albo też ROP –
Rybnickim Okręgiem Przemysłowym) w okresie Polski Ludowej z wielu względów były jednostronne i uzależnione od ideologii systemu komunistycznego.
W latach sześćdziesiątych prócz opracowania o charakterze przewodnika pod
redakcją Innocentego Libury1, mocno ograniczonego do podstawowej faktografii, powstały również prace statystyczne omawiające rozwój ROW (ROP)2.
W tym czasie ukazały się również i inne poświęcone działalności organizacji kupieckich czy też ruchu spółdzielczego, z różnym stopniem uchwycenia okresu
powojennej peerelowskiej rzeczywistości gospodarczej3. W 1970 r. powstała praca pod redakcją Józefa Ligęzy (Ziemia rybnicko-wodzisławska4), a 16 lat później jedyne istotne opracowanie o charakterze monograficznym – praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka omawiająca dzieje Rybnika do roku 19805. Publikacja, nasycona ideologią, dotykała wielu wątków, niemniej całość została przedstawiona na
dużym poziomie ogólności i była pozbawiona wielu aspektów życia społecznego,
z religijnym na czele. Dziś ma ona znikomą wartość dla szczegółowych badań.
Mniej więcej w tym samym czasie (1983 r.) ukazał się pierwszy (i jedyny) numer
wydawnictwa – „Kroniki Rybnickie”6 – będącego zbiorowym przedsięwzięciem towarzystw regionalnych miast: Jastrzębie Zdrój, Leszczyny, Rybnik, Wodzisław oraz Żory. Jednakże powojenne losy znalazły w nim niewiele miejsca,
co dla obecnych badań nad czasami PRL czyni powyższą pracę mało przydatną. Podjęto również prace nad dziejami gospodarki7, niemniej publikacje poświę1  

Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej, opr. I. Libura, Katowice 1965.
W. Iwan, Rybnicki Okręg Węglowy świetle dotychczasowych opracowań, Katowice 1962; M. Grabania, Rybnicki Okręg Węglowy Problemy i Perspektywy, Katowice 1968; Rozwój społeczno-gospodarczy
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w latach 1960–1968, pr. zbior., Katowice 1969.
3  
F. Michalik, Działalność polskich organizacji kupieckich ziemi rybnicko-wodzisławskiej, Rybnik
1969; 50 lat Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Rybniku, opr. H. Tomiczek, Rybnik 1983.
4  
Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligęza, Katowice 1970.
5  
Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986.
6  
„Kroniki Rybnickie”, nr 1, Rybnik 1983.
7  
Rybnicki Okręg Węglowy. Ocena sytuacji regionu na tle rozwoju województwa w latach 1976–1980,
Katowice 1982 r., (mps powielony); Huta Silesia 1753–1978, red. H. Rechowicz, Katowice 1977.
2  
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cone kopalniom („Szczygłowice”, „Chwałowice”, „Jastrzębie”, „XXX-lecia
PRL”, „Moszczenica” oraz „1 Maja”) są tu reprezentantami nurtu badawczego
zaprawionego sporą dawką ówczesnej ideologii8. Istnieją jeszcze niszowe opracowania obejmujące dzieje Polskiego Czerwonego Krzyża9 czy ukazujące Rybnickie Dni Literatury10, które reprezentują rzadką tematykę badawczą odbiegającą od dominujących zainteresowań industrialnych. W 1985 r. opublikowano
ponadto Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, które jedynie w niewielkim zakresie obejmowały okres powojenny11.
Lata po zmianach politycznych 1989 r. przez dłuższy czas nie zaowocowały
poważniejszymi pracami dotyczącymi powojennych dziejów regionu. Jeśli pojawiały się jakieś wątki, to niejako na marginesie, w formie uzupełnienia do wcześniejszych okresów historycznych. Znów pojawiło się zainteresowanie przemysłem, po części jako forma upamiętniania likwidowanych zakładów. Powojenny
przemysł znalazł odbicie w licznych monografiach lub wycinkowych opracowaniach dotyczących dużych zakładów produkcyjnych (kopalnie i huty)12, jak
i w tak specyficznym zagadnieniu jak działalność Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa (SiTG)13. Nietypową pracą, ale niezwykle cenną ze
względu na dużą wartość źródłową, pozostaje publikacja poświęcona dziejom
wodociągów i kanalizacji Rybnika ze szczególnym uwzględnieniem powojen8  

Kopalnia „Szczygłowice” 1957–1961, pr. zbior., Katowice 1961; A. Mrowiec, Kopalnia
„Chwałowice”, Warszawa–Kraków 1974; T. Groń, Kopalnia „Jastrzębie”, Katowice 1975; Kopalnia
„XXX-lecia PRL”, pr. zbior., Katowice 1976; K. Skotnicki, Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju, pr. zbior., Jastrzębie Zdrój 1980; KWK „1 Maja” pierwsza w ROW, Katowice 1980.
9  
Polski Czerwony Krzyż ziemi rybnicko-wodzisławskiej 1919–1969, red. W. Wieczorek, Rybnik
1969.
10  
S. Wilczek, Rybnickie Dni Literatury, Katowice 1971.
11  
B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego,
Opole 1985.
12  
B. Bączek, Zarys historyczny koksowni „Radlin”, Katowice 1992; H. Rola, 200 lat kopalni
węgla kamiennego Rydułtowy 1792–1992, Katowice 1992; Z. Binczak, J. Hebliński, Dzieje Rybnickiej
Fabryki Maszyn „RYFAMA” 1889–1993, Rybnik 1993; 100 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, red. U. Warczok, R. Ratajczak, C. Woźnica, Czerwionka-Leszczyny 1998; 90 lat KWK
„Chwałowice” 1903–1993, pr. zbior., Rybnik 1993; J. Hebliński, W. Ławicki, 100 lat kopalni węgla
kamiennego Rymer 1896–1996, Zabrze 1996; M. Smołka, Dzieje kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792–
2001, Katowice 2001; M. Jenczmionka, M. Urbasik, Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna” w latach
1832–2002, Pszów 2002; 100 lat Kopalni Węgla kamiennego Chwałowice 1903–2003, opr. B. Mika
i in., Katowice 2003; S. Dolata, T. Bujoczek, B. Szyguła, 100 lat kopalni węgla kamiennego Knurów
1903–2003, Kraków 2003; 120 lat kopalni „Marcel”. 100 lat Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego kopalni „Marcel”, opr. H. Rojek, Radlin 2005; A. Psota, Koksowania „Dębieńsko” – rys historyczny,
Katowice 2008; J. Natkaniec, F. Sycha, Moja Huta Silesia, Racibórz 2010.
13  
60 lat SITG Oddział Rybnik, pr. zbior., Rybnik 2006.
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nych losów . Tematyka rozwoju kolejnictwa posiada dość dobrze opracowany
materiał w publikacji poświęconej liniom kolejowym pomiędzy Raciborzem
a Katowicami15.
Popularna stała się tematyka dziejów szkolnictwa, zwłaszcza wybranych
szkół regionu16. Prace te są dość cenne dla poznania małych społeczności
szkolnych, choć obejmują wąskie zagadnienie. Jedyną próbą szerszego potraktowania przedmiotu stała się publikacja poświęcona dziejom Związku Nauczycielstwa Polskiego17. Utrudnieniem w uchwyceniu stanu badań nad szkolnictwem pozostaje fakt, iż wiele publikacji to opracowania powstające na użytek
szkół, w większości nie posiadające numeru ISBN, przez co nie funkcjonują
w systemie ewidencji wydawnictw.
W ostatnich latach powstało sporo monografii miejscowości ziemi rybnicko-wodzisławskiej, zwłaszcza dotyczy to obszaru współczesnego miasta Czerwionka-Leszczyny, ale choć do okresu PRL często są one oparte na nikłej bazie źródłowej, to jednak nie można ich pominąć w badaniach nad tym terenem18. Najnowszą pracą jest opracowanie poświęcone dziejom Leszczyn, które
znacznie szczegółowiej omawia powojenne losy miejscowości w oparciu o solidną bazę źródłową19. Pojawiają się również prace dotyczące innych miejsco14  

B. Kloch, D. Keller, Wodociągi i kanalizacji Rybnika. Zarys dziejów, Rybnik 2007.
D. Keller i in., Koleją z Katowic do Raciborza, Rybnik 2006. Por. 150 lat kolei w Rybniku, red.
B. Kloch, A. Grabiec, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 5, Rybnik 2007.
16  
Opracowania te nie są rozpoznane co liczby i wartości badawczej, ale w ostatniej dekadzie powstało ich szczególnie wiele: Szkoły urszulańskie w Rybniku. 75. rocznica działalności pedagogicznej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 1923–1998, red. J. B. Jabłonowska, Rybnik 1998; 25 lat
Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku 1982–2007, Rybnik 2007;
Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Kamieniu, pr. zbior., Kamień 2001; Szkoła Podstawowa nr 3
Czerwionka-Leszczyny 1962–2002, pr. zbior., Czerwionka-Leszczyny 2002; 50 lat Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku 1952–2002, opr. F. Wyporska-Chociaj, D.
Kamińska, b.d.m.w.; Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 1928–
2003, red. U. Warczok, Rybnik 2003; 125 lat historii SP 2 1879–2004, opr. M. Płonowska-Troszka, Rybnik 2004; M. Kozakiewicz, Nasz mały dom. Monografia Szkoły Podstawowej nr 2 Rybnik
Smolna, b.d.m.w.; H. Szulc, Historia szkolnictwa kolejowego w Rybniku 1967–2007 r. XL rocznica
urodzin „Rybnickiej Kolejówki”, Rybnik 2007; Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Monografia. Suplement 2003–2008, red. U. Warczok, K. Lewczuk-Leśnik, R. Marion, Rybnik 2008.
17  
Z kart historii Związku Nauczycielstwa Polskiego na ziemi rybnicko-wodzisławskiej, red.
M. Kula, Rybnik 2005.
18  
S. Musiolik, Palowice. Droga do parafii, Czerwionka-Leszczyny 2000; H. Polak, Dzieje Bełku, Czerwionka-Leszczyny 2002; A. Gudzik, Przegędza. Zarys dziejów, Czerwionka-Leszczyny
2003; B. Kloch, Szczejkowice. Zarys dziejów, Czerwionka-Leszczyny 2004; A. Gudzik, Czuchów,
Czerwionka-Leszczyny 2006; 775 lat Książenic, Czerwionka-Leszczyny 1998.
19  
B. Kloch, Zarys dziejów Leszczyn. Od wsi rycerskiej do miasta epoki PRL-u (do 1975 roku),
Katowice 2010.
15  
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wości współczesnego powiatu rybnickiego, tak odnoszące się do miejscowości
we współczesnych granicach20, jak i dla okresu sprzed reform z 1975 r., a także
dla obszaru wydzielonego powiatu wodzisławskiego21. Niemniej wartość badawcza tych prac często jest niewielka. Dla Rybnika do tej pory nie powstało
żadne monograficzne ujęcie powojennych dziejów miasta, a jedynie kilka przyczynków. Taki charakter ma praca Józefa Kolarczyka22. Odnosi się ona jednak
do tylko części miasta (jego północne dzielnice). Dużą wartość poznawczą posiada monografia Boguszowic autorstwa Mieczysława Kuli oraz Kronika Popielowa Henryka Rojka, choć ta ostania pozbawiona jest aparatu naukowego23.
Drobniejsze przyczynki to między innymi opracowanie poświęcone dzielnicy
Smolna24. W bieżącym roku ukazało się opracowanie poświęcone Zamysłowowi, gdzie okres PRL znajduje godne odzwierciedlenie25. Również i w tym nurcie brak pełnej wiedzy o liczbie prac, często powstających w śladowych nakładach. Część z nich zapewne nie ma wielkiej wartości badawczej, ale z powodzeniem może zostać wykorzystana jako źródła etnograficzne.
Przestrzeń życia religijnego w Rybniku po wojnie, choć tylko fragmentarycznie, omówiła praca poświęcona kościołowi św. Antoniego Padewskiego26. Po-

20  

K. Zimończyk, Świerklany. Charakterystyka miejscowości. Działalność społeczno-wychowawcza
w środowisku, Kraków 1998; L. Ryszka, Dzieje Jejkowic, Jejkowice 1999; Dzieje Świerklan w wypisach,
opr. K. Zimończyk, b.d.m.w.
21  
B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dziejów. Wypisy, Żory 1994; B. Cimała, Żory.
Zarys dziejów, Żory 1997; A. Matuszczyk-Kotulska, Rydułtowy. Zarys dziejów, Rydułtowy 1997;
Szkic monograficzny Szerokiej. Jubileusz 721 lat Szerokiej, 200 lat kościoła parafialnego, 30 lat Szkoły
Podstawowej nr 18, 30 lat KWK „Borynia”, Szeroka 2001; Zarys dziejów Boryni i Skrzeczkowic od czasów najdawniejszych do 2001, opr. H. Białecka, Jastrzębie Zdrój 2001; K. Cichy, Wodzisław Śląski
nasze miasto. Historia. Kultura. Ludzie, Rybnik 2003; Wodzisław Śląski. Studium historyczno-urbanistyczne, oprac. mgr Jolanta Graczyk, dr Adam Jankiewicz, mgr inż. Arch. Joanna Porębska. P. P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Oddział w Warszawie, Warszawa 1986. Opracowanie na zleceniu Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim. Ponad 160-cio stronicowa
publikacja ze zdjęciami uwzględnia dotychczasowy stan wiedzy oraz badań nad dziejami miasta
i historię grodu nad Leśnicą. Ta cenna pozycja zawiera bogato udokumentowane dotychczasowe publikacje oraz podstawowe fakty z historii od czasów współczesnych. Jest to jedno z ważnych opracowań dotyczących historii Wodzisławia Śląskiego z bogatymi przypisami.
22  
J. Kolarczyk, Śladami przeszłości Ziemi Rybnickiej, Racibórz 2004.
23  
M. Kula, Boguszowice, Czerwionka-Leszczyny 2008; H. Rojek, Kronika Popielowa, Czerwionka-Leszczyny 2007.
24  
Nasza mała ojczyzna. Kronika Gminy Smolna od 1907 roku dzielnicy Rybnika, opr. L. Musiolik, Rybnik 1995.
25  
E. Kulik, Dzieje Zamysłowa, dzielnicy Rybnika, „Zeszyty Rybnickie 10”, Rybnik 2011.
26  
B. Kloch, A. Grabiec, Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku, „Zeszyty Rybnickie” 4, Rybnik
2006.
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wstały również prace o innych świątyniach i parafiach na ziemi rybnicko-wodzisławskiej27.

Popularny i raczej wspomnieniowy charakter ma publikacja poświęcona Armii Krajowej, autorstwa Mieczysława Brzosta28, w której pojawiły się wątki dotyczące także okresu po zakończeniu wojny. Praca ma jednak swoje ograniczenia (baza źródłowa, ubogie przypisy) i co istotne w niewystarczającym stopniu
omawia działalność podziemia w powiecie rybnickim po ustaniu działań wojennych w 1945 r. (a cały rozdział posiada tylko jedno odniesienie do literatury).
Znacznie bardziej wartościowa w tym zakresie jest publikacja pokonferencyjna
poświęcona m. in. konspiracji poakowskiej w latach 1945–194729 oraz wybór
źródeł z archiwum poakowskiej organizacji dowodzonej przez Pawła Cierpioła
ps. „Makopol”30. Szeroką bazę źródłową prezentuje także publikacja Dariusza
Węgrzyna na temat rybnickich struktur UB w pierwszych latach ich funkcjonowania31. Ubogi zestaw pozycji poświęconych kwestiom politycznym uzupełniają publikacje dotyczące jastrzębskiej Solidarności32. Warto jeszcze odnotować
wydanie publikacji o charakterze biograficznym (przede wszystkim słownika
biograficznego rybniczan33) oraz zarysu dziejów Rybnika, który objął także w
sposób popularny omówienie epoki powojennej34.
Przedstawiony stan badań jednoznacznie wskazuje na spore luki w piśmiennictwie historycznym na temat powojennych dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej35. Poza problemami gospodarczymi (i to w zasadzie jedynie przemy27  

M.in. A. Matuszczyk-Kotulska, Pszów. Sanktuarium nadziei, Pszów 2006; Dzieje parafii
Świętej Katarzyny w Jastrzębiu Górnym na tle historii Górnego Śląska, red. W. Lesiuk, E. DawidejtJastrzębska, Opole 2000; Jastrzębie Zdrój. Dzieje uzdrowiska. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
1951–2001, red. W. Lesiuk, E. Dawidejt-Jastrzębska, Opole 2001.
28  
M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995.
29  
Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942–1947, red. A. Dziurok, Rybnik 2004.
30  
Z „Archiwum Pawła Cierpioła »Makopola«” 1941–1948. Wybór źródeł, wstęp A. Badura,
wybór i oprac A. Badura i in., Warszawa–Katowice 2008.
31  
D. Węgrzyn, Struktury bezprawia. Kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie rybnickim (1945–
1947), Katowice 2008.
32  
Jastrzębska Solidarność 1980–1985, Jastrzębie Zdrój 2005; Nasza Solidarność Jastrzębie. Stan
wojenny, Jastrzębie Zdrój 2006; Nasza Solidarność Jastrzębie. Wydano w 20 rocznicę wydarzeń z 1988
roku, Jastrzębie Zdrój 2008; L. Białecki, W obronie godności i praw człowieka. Rzecz o „Solidarności”
i wydarzeniach w Jastrzębiu Zdroju–Szerokiej w latach 1980–1989, Jastrzębie Zdrój–Szeroka 2005.
33  
L. Musiolik, Rybniczanie. Słownik biograficzny, Rybnik 2000; poza tym m.in. losy Andrzeja
Zotyki omawiają Alfred i Janina Mura w książce Walka Ślązaków- Zaolzian i Górnoślązaków
o Polskę Niepodległą od 1918 roku do upadku komunizmu, Rybnik 2007.
34  
B. Kloch, D. Keller, Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.), „Zeszyty Rybnickie” 7, Rybnik
2008.
35  
W tym ujęciu nie przedstawiono np. publikacji o charakterze ogólnowojewódzkim,
w których pojawiają się wątki rybnickie (do nich należą choćby: Województwo śląskie 1945–1950.
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słu wydobywczego) literatura przedmiotu jest niezwykle uboga. Dominują
przyczynki o charakterze popularyzatorskim, brakuje zaś solidnych studiów
źródłowych. Lepiej przebadany jest wcześniejszy fragment dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej, szczególnie okres średniowiecza36. Niniejsza publikacja
jest próbą uzupełnienia naszej wiedzy o skomplikowanej historii tego regionu
pod rządami komunistów. Prezentuje niektóre aspekty życia politycznego, społecznego, religijnego i gospodarczego w okresie Polski Ludowej. Teksty zostały podzielone na dwie części: Studia oraz Przyczynki. Obszerniejsze teksty, czasem o charakterze małych monografii, pogrupowane zostały w cztery zasadnicze działy. Pierwszy z nich omawia kwestie polityczne: system władzy w latach
1945–1948, sfałszowane wybory ze stycznia 1947 r., rozpracowanie przez SB
filii Politechniki Śląskiej oraz schyłek rządów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rybniku. Drugi dział zatytułowany Społeczeństwo zawiera teksty
przedstawiające problemy życia codziennego mieszkańców Rybnika w latach
osiemdziesiątych, a także działalność placówek kulturalnych i kulturalno-społecznych w Rybniku. W osobnej części ujęto teksty dotyczące spraw religijnych
na terenie powiatu rybnickiego bądź samego Rybnika. Przedstawiono więc
działania władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–
1956, akcję likwidacji szkolnictwa kościelnego w 1962 r. oraz sylwetkę księdza
ewangelickiego uwikłanego we współpracę z SB. O sprawach gospodarczych
traktuje tylko jeden tekst – jest to jednak obszerna próba syntezy Rybnickiego
Okręgu Węglowego w okresie Polski Ludowej. Publikację zamykają teksty o charakterze przyczynkarskim omawiające sytuację w Wodzisławiu Śląskim w 1945 r.,
sprawy rehabilitacji (na przykładzie Popielowa), powojenne badania archeologiczne prowadzone w Rybniku w latach 1945–1989 oraz konflikty „swój”–„obcy”
w latach pięćdziesiątych. Można wyrazić nadzieję, że prezentowane teksty staną
się bodźcem do dalszych badań naukowych nad dziejami ziemi rybnicko-wodzisławskiej.

Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007; Województwo katowickie
w Polsce Ludowej, Katowice 1967; A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim
w latach 1945–1947, Kraków 2005; D. Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach w latach 1945–1956, Katowice–Kraków 2007; Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba,
A. Dziurok, Katowice 2009, J. Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach
1949–1956, Warszawa–Katowice 2009, W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej
w latach 1945–1989, Katowice 1996) oraz pojedynczych artykułów w czasopismach naukowych
czy prasie lokalnej.
36  
Zob. stan badań w tekście Damiana Halmera Epizody z dziejów badań archeologicznych
w Rybniku i okolicy w latach 1945–1989 (w niniejszym tomie).
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Adam Dziuba (IPN Katowice)
„demokracja burżuazyjna się skończyła”1
Scena polityczna powiatu rybnickiego w latach 1945–1948
System partyjny i górnośląska specyfika
Wychodzące znad Wisły, rozpoczęte 12 stycznia 1945 r., radzieckie natarcie,
szybko przełamało niemiecką obronę. Już po tygodniu walk jednostki 4 Frontu
Ukraińskiego dotarły do Lublińca na Górnym Śląsku. Część sił Armii Czerwonej kontynuowała ofensywę w kierunku Opola i Brzegu, inne jednostki podjęły
walkę o opanowanie okręgu przemysłowego. Atak z kilku stron rozbił organizowaną na Górnym Śląsku niemiecką defensywę. 27 stycznia wojska radzieckie
opanowały m.in. Katowice – stolicę przedwojennego województwa śląskiego2.
W ślad za frontem przemieszczały się grupy operacyjne Rządu Tymczasowego3, z zadaniem organizowania na oswobodzonych od Niemców terytoriach
zrębów nowej, komunistycznej władzy państwowej. Do Katowic skierowano
grupę operacyjną „Śląsk”, na czele której stanął wyposażony w szerokie pełnomocnictwa Aleksander Zawadzki, zagłębiowski komunista, jeden z przywódców Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Władze centralne PPR pozostawiły mu
niemal nieograniczoną swobodę działania, co wynikało nie tylko z pozycji zajmowanej przez niego w ruchu komunistycznym, ale także ze specyfiki województwa – regionu w którym koncentrował się ciężki przemysł, mający kluczowe znaczenie w odbudowie zniszczonego po wojnie kraju4.
1  

Wypowiedź I sekretarza Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej Jerzego Białego podczas zjazdu aktywistów PPR w dniu 30 XII 1945 r. Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Rybniku (dalej: KP PPR
Rybnik), sygn. 6, Protokół ze Zjazdu Aktywistów Polskiej Partii Robotniczej z udziałem przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Demokratycznego, Rybnik 30 XII 1945 r.,
s. 10.
2  
B. Warzecha, Działania wojenne na Górnym Śląsku w 1945 r., [w:] Województwo śląskie 1945–
1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 40–41, 44–46,
53, 76.
3  
Rząd Tymczasowy powstał 1 stycznia 1945 r. w wyniku przekształcenia Polskiego Komitetu Wyzwolenie Narodowego, administrującego w imieniu polskich komunistów opanowanym w 1944 r. przez ZSRR obszarem „Polski Lubelskiej”.
4  
M. Fic, Powstanie polskiej administracji na terenach wyzwolonych, [w:] Województwo śląskie...,
s. 83–84; P. Madajczyk, System władzy na Górnym Śląskim w latach 1945–1956, [w:] Stalinizm i rok
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Głównym zadaniem grupy operacyjnej było wprawdzie utworzenie struktur
administracji na podległych Rządowi Tymczasowemu terenach, lecz nie mniej
ważne było powołanie komórek organizacyjnych PPR w województwie, bowiem w Komitecie Centralnym partii uważano, że na terenach Górnego Śląska
organizacja komunistyczna została rozbita przez hitlerowski aparat bezpieczeństwa5. Było to niedalekie od prawdy – według obliczeń Mieczysława Starczewskiego na początku 1945 r. w V Obwodzie PPR, obejmującym okręgi:
Zagłębie Dąbrowskie, Bielsko, Katowice i Chrzanów działało ok. 1 400 ludzi.
Najwięcej – ok. 600 w Zagłębiu Dąbrowskim, najmniej – 36 w Okręgu Górnośląskim (włącznie z trudną do ustalenia liczbą konfidentów gestapo)6.
W styczniu 1945 r. PPR na terenach przedwojennego województwa śląskiego praktycznie nie posiadała struktur terenowych i członków. III sekretarz Komitetu Wojewódzkiego (KW) PPR w Katowicach Jadwiga Ludwińska, odpowiadająca w wojewódzkiej organizacji partyjnej za sprawy kadrowe, w swych
opublikowanych po latach wspomnieniach stwierdziła: grupa działaczy rewolucyjnych ocalałych od hitlerowskiego pogromu była bardzo szczupła. Wystarczyła raptem na
stanowiska sekretarzy powiatów i miast wydzielonych. Na dwudziestu dwóch sekretarzy
powiatowych szesnastu pochodziło z Zagłębia i tam działało konspiracyjnie, pięciu było
rodowitymi Górnoślązakami i jeden repatriantem z Francji. Natomiast w jedenastu miastach wydzielonych sekretarzy – Zagłębiaków było pięciu, zaś działaczy śląskich sześciu7.
PPR w szybkim tempie rozbudowywała struktury terenowe. Wstępowali do
niej byli członkowie Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznego Związku
Młodzieży Polskiej, lewicowi działacze Polskiej Partii Socjalistycznej i związków zawodowych oraz innych organizacji działających w środowisku robotniczym. Znaleźli się w jej szeregach także bezpartyjni8. Wielu członków partii
1956 na Górnym Śląsku, red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka, Katowice–Opole–Kraków 2007,
s. 32–33.
5  
K. Miroszewski, PPR i partie koncesjonowane, [w:] Województwo Śląskie..., s. 149.
6  
M. Starczewski, Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1945,
Katowice 1988, s. 84. W okresie okupacji niemieckiej, zarówno na terenie Zagłębia Dąbrowskiego jak i w przedwojennym województwie śląskim PPR była organizacyjnie słaba i nieliczna.
Według kwestionowanych, nawet przez pezetpeerowskiego historyka Henryka Rechowicza,
sprawozdań własnych Obwodu V PPR, późnym latem 1944 r. w Okręgu Zagłębiowskim działało 540 członków PPR, zaś w Okręgu Śląskim 571 członków partii oraz 733 żołnierzy Armii
Ludowej (te dwie kategorie w znacznym stopniu się pokrywały). Kadry PPR dotkliwie przerzedziły aresztowania, do których doszło w październiku 1944 r. A. Szefer stwierdził, że w styczniu 1945 r. zagłębiowska i śląska organizacja PPR mogły liczyć razem ok. 1 450 członków.
H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 1978,
s. 78; J. Tomasiewicz, Ugrupowania polityczne i organizacje społeczne w województwie śląsko-dąbrowskim,
[w:] Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim, Katowice 2004, s. 65–66.
7  
J. S. Ludwińska, Na wyzwolonym Śląsku, Warszawa 1977, s. 101.
8  
K. Miroszewski, PPR i partie.., s. 150–151.
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okazało się oportunistami, których w jej szeregi przywiodła możliwość łatwego
awansu w hierarchii społecznej i zawodowej9.
Pod koniec lutego 1945 r. PPR na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim zrzeszała już 15 581 działaczy. Pierwszy etap swej działalności podsumowała na konferencji pod koniec marca 1945 r., podczas której wyłoniono stały
sekretariat Komitetu Wojewódzkiego PPR z Marianem Baryłą jako I sekretarzem10.
U źródeł sukcesów partii komunistycznej w województwie śląskim tkwiły
cechy budowanego od lipca 1944 r. systemu politycznego, na który składały się:
poparcie ze strony ZSRR, szerokie wykorzystywanie organów przemocy
(zwłaszcza aparatu bezpieczeństwa), zawłaszczenie administracji, próżnia polityczna i słabość lokalnego podziemia. Wykorzystanie wpływów w administracji, samorządach i innych organizacjach politycznych oraz społecznych miało
istotne znaczenie w walce politycznej.
Niemniej ważne okazało się przejęcie przez nowe władze hut, kopalń i innych wielkich zakładów przemysłowych. PPR nie czekała na żadne regulacje
prawne by nimi zawładnąć. W lutym 1945 r. Plenum KC zadecydowało o branżowej koncentracji przemysłu, w efekcie czego w województwie śląskim powstały dwa państwowe molochy: Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego
i Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego. W marcu KW PPR w Katowicach
zaczął wyznaczać do objęcia eksponowanych funkcji w zakładach swoich ludzi.
W pierwszej fali na stanowiska kierownicze skierowano 101 robotników
w branży węglowej i 26 w hutniczej, a kolejnych aktywistów PPR zaczęto szkolić na przyspieszonych kursach11. Dla osób popierających bezkrytycznie nową
władzę otworzyły się w ten sposób olbrzymie możliwości polepszenia swego
statusu.
W kreowanym pod przemożnym wpływem komunistów nowym systemie
politycznym było miejsce dla pluralizmu ideologicznego i – pozornie – partyjnego. Jednak PPR starała się kontrolować pozostałe partie polityczne i interweniowała w wypadku zagrożenia swej władzy. Nierzadko wykorzystywała do
tego serwilistycznie nastawionych polityków partii sprzymierzonych i swoich
9  

Tak przynajmniej wynika z cząstkowych badań autora, dotyczących partyjnych elit
w powiatach grodkowskim, tarnogórskim i w Katowicach. Zob. A. Dziuba, Folwark PPR. Relacje polityczne w powiecie grodkowskim w latach 1945–1948, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, nr 5,
Katowice 2009; tenże, Komunistyczny akt kreacji. Kształtowanie się relacji politycznych w 1945 r. w powiecie tarnogórskim, [w:] Aparat władzy a społeczeństwo w Tarnowskich Górach w latach 1945–1989, red.
K. Gwóźdź, S. Rosenbaum, Katowice–Tarnowskie Góry 2009; tenże, Katowice w nowej rzeczywistości politycznej 1945–1947, [w:] Katowice. Monografia miasta, red. A. Barciak (w redakcji).
10  
K. Miroszewski, PPR i partie.., s. 150–151.
11  
H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza..., s. 347.
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działaczy, zakamuflowanych w strukturach PPS, SD czy SL – także w centralnych władzach tych partii12.
Najważniejszym aliantem PPR stali się socjaliści z „bratniej” PPS. To właśnie sojuszem dwóch partii robotniczych polscy komuniści wyjaśniali swój
mandat do sprawowania władzy. Według nich, w zachodzących w Polsce przemianach, wiodąca rola przypadła robotnikom, zaś PPS i PPR właśnie w ich
imieniu kierowały państwem (powołując się przy tym na istniejącą tylko w teorii zasadę równości obu partii)13.
Większość działaczy PPS w czasie okupacji znalazła się w szeregach organizacji „Wolność – Równość – Niepodległość” (WRN), stanowiącej jeden z filarów Państwa Podziemnego. Komunistom udało się jednak pozyskać niewielką
grupę działaczy socjalistycznych, w czasie wojny tworzących lewicowe skrzydło
Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, którzy po nawiązaniu kontaktu z kilkoma działaczami socjalistycznymi przebywającymi w ZSRR, ukonstytuowali się
jako PPS. Dopiero w lutym 1945 r. reprezentatywność partii nieco się zwiększyła, choć jeszcze w kwietniu tego roku, jedynie 17 % jej członków wywodziło się
z przedwojennego ruchu socjalistycznego14.
Pod koniec stycznia 1945 r. centralne władze „koncesjonowanej” PPS delegowały na teren Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska grupę działaczy pod
przewodnictwem Ryszarda Obrączki, by ci pozyskali pozostających w konspiracji członków PPS–WRN. Rokowania z zagłębiowskimi socjalistami sukcesów
nie przyniosły – akces do „koncesjonowanej” PPS zgłosili nieliczni, drugorzędni działacze. Inaczej przebiegały rozmowy na Górnym Śląsku. 29 stycznia 1945 r.
senior lokalnego ruchu socjalistycznego Franciszek Trąbalski wraz z grupą
działaczy zdecydował się na podjęcie legalnej działalności. Po kilku dniach powołano Wojewódzki Komitet Robotniczy PPS w Katowicach, którego przewodniczącym został Trąbalski i przystąpiono do tworzenia lokalnych struktur
organizacyjnych partii15.
12  

J. Wrona, System partyjny w Polsce 1945–1950. Miejsca – funkcje – relacje partii politycznych
w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1995, s. 70, 72–73, 77–79.; R. Spałek,
Między pragmatyzmem a zdradą. Zawłaszczenie PPS w kraju (1944–1948), [w:] Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szkice. Polemiki. Wspomnienia, red. R. Spałek, Warszawa 2010, s. 148.
W listopadzie 1947 r., według statystyk opracowanych w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, wśród 100 członków Rady Wojewódzkiej PPS w Katowicach znajdowało się 18
agentów aparatu bezpieczeństwa. R. Spałek, Między pragmatyzmem..., s. 220.
13  
B. Barnaszewski, Polityka PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw, Warszawa 1996,
s. 17, passim; K. Dąbek, PZPR – retrospektywny portret własny, Warszawa 2006, s. 38.
14  
J. Wrona, System partyjny..., s. 72–77; J. Kantyka, Burzliwe lata. Z dziejów ruchu socjalistycznego
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1948, Kraków 1977, s. 133, 206.
15  
J. Kantyka, Burzliwe lata..., s. 207; B. Syzdek, Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, [w:]
Studia i materiały z dziejów Śląska, t. VI, red. J. W. Gołębiowski, H. Rechowicz, Wrocław–Warsza-
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Podobną genezę jak „odrodzona” PPS miały pozostałe partie reprezentowane w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego i Rządzie Tymczasowym,
czyli Stronnictwo Ludowe (SL) i Stronnictwo Demokratyczne (SD). One również powstały w wyniku zawłaszczenia przez grupki działaczy prokomunistycznych nazw autentycznych, przedwojennych partii politycznych16.
Wpływy ludowców na terenie województwa śląskiego były minimalne i ogra
niczały się początkowo do Zagłębia Dąbrowskiego oraz Śląska Cieszyńskiego.
Tymczasowe władze wojewódzkie SL powstały dopiero w maju 1945 r. z inicjatywy wojewody A. Zawadzkiego. Zasięg organizacyjny stronnictwa zaczął się
rozszerzać, głównie dzięki napływowi na Górny Śląsk osadników z Polski Centralnej. Liczebność wojewódzkich struktur partii w sierpniu 1945 r. kształtowała się na poziomie 2 000 – 2 500 członków17.
Budowę SD na Górnym Śląsku zainicjowała inteligencka grupa kierowana
przez pełnomocnika Zarządu Głównego SD Edmunda Odorkiewicza. Tworzyli ją ludzie wpływowi, będący przedstawicielami elity intelektualnej województwa. SD zakładało, że jego bazą będzie mieszczaństwo (inteligencja,
urzędnicy, rzemieślnicy), jednak w jego śląskiej organizacji znalazło się też wielu robotników, co wzbudziło niepokój komunistów. W listopadzie 1945 r. wojewódzka organizacja SD liczyła ok. 6 500 członków, których część pełniła
istotne funkcje na scenie politycznej i w gospodarce. Mający ambicję odegrania
znacznie większej roli politycznej lokalni liderzy „demokratów” zostali pod koniec 1945 r. przywołani do porządku przez kryptokomunistyczne centralne kierownictwo swej partii. W efekcie śląsko-dąbrowska SD znacznie ograniczyła
wa–Kraków 1964, s. 260. 6 lutego 1945 r. górnośląscy socjaliści wyłonili Wojewódzki Komitet
PPS z Trąbalskim jako przewodniczącym i Wiktorem Rumpfeltem jako I sekretarzem. Przyjęli
do wiadomości przedstawione przez Obrączkę pryncypia „koncesjonowanej” PPS: przyjaźń
z ZSRR, uznanie nowej granicy wschodniej w zamian za rekompensatę na zachodzie i zerwanie
z popieraniem rządu na emigracji. Zdecydowali o przyjaznej współpracy z PPR i współudziale
w sprawowaniu władzy (APK, Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
w Katowicach – dalej: WK PPS Katowice, sygn. 12, Protokół posiedzenia działaczy socjalistycznych z Katowic i okolic w dniu 6 II 1945 r., s. 1). Tym samym socjaliści górnośląscy odrzucili najważniejsze zasady sformułowane przez WRN: integralność terytorialną Polski i pojmowanie komunizmu jako ustroju totalitarnego, będącego zaprzeczeniem wolnościowych idei
socjalizmu (J. Wrona, System partyjny..., s. 76). Ich koledzy z Zagłębia Dąbrowskiego zaczęli masowo wstępować do „odrodzonej” PPS dopiero latem–jesienią 1945 r., przy czym wielu z nich
podkreślało swój antykomunizm, antyrosyjskość i wrogie nastawienie do hegemonicznych rządów PPR.
16  
J. Wrona, System partyjny..., s. 68–71, 77–81.
17  
F. Serafin, Ruch ludowy w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1949, Katowice
1970, s. 18–19, 21–23, 31; B. Bidzińska-Jakubowska, Polskie Stronnictwo Ludowe na Śląsku Opolskim i jego miejsce w antykomunistycznej opozycji w latach 1945–1947, Opole 1993., s. 23.
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rozmach działalności i stopniowo traciła uzyskaną w 1945 r. pozycję na scenie
politycznej województwa18.
Latem 1945 r. zaczęły działalność dwie partie polityczne, które nie poddały
się dyktatowi komunistów i szybko zostały przez rządzących uznane za opozycyjne.
Polskie Stronnictwo Ludowe powstało w wyniku moskiewskich rokowań
byłego premiera rządu na emigracji Stanisława Mikołajczyka z przedstawicielami obozu władzy. Efektem rozmów moskiewskich było zastąpienie Rządu
Tymczasowego przez utworzony 28 czerwca 1945 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. S. Mikołajczyk otrzymał w nim funkcję wicepremiera, zaś jego
politycznym zapleczem stali się działacze podziemnego SL „Roch”, którzy wyszli wówczas z konspiracji. Jednak próby porozumienia tej grupy z władzami
oficjalnego SL okazały się nieskuteczne. W tej sytuacji w sierpniu 1945 r. wokół
S. Mikołajczyka zainicjowało działalność Polskie Stronnictwo Ludowe. Zwolennicy S. Mikołajczyka w śląskiej organizacji SL zmierzali do opanowania
władz wojewódzkich Stronnictwa, ale próba ta się nie powiodła. Za to udało się
im przechwycić większość powiatowych organizacji SL19.
Do końca roku „mikołajczykowcy” przejęli terenowe struktury SL w niemal
całym województwie śląskim. Na początku listopada 1945 r. zarządy powiatowe SL istniały już tylko w powiatach opolskim i będzińskim. PPR, wykorzystując także własnych działaczy, z trudem wspierała swych sojuszników i z niewielkimi rezultatami pracowała nad odbudową ich wpływów w terenie20.
Powstałe jesienią 1945 r. zarządy powiatowe PSL w województwie śląskim
podlegały początkowo Zarządowi Okręgowemu w Krakowie. Jednak szybkie
tempo rozwoju organizacyjnego struktur Stronnictwa w województwie śląskim
doprowadziło do jego stopniowego usamodzielnienia się. W październiku 1945 r.
w Katowicach powstał sekretariat wojewódzki PSL, ale dopiero w lipcu 1946 r.
utworzony został Zarząd Wojewódzki kierowany przez prezesa Edwarda Kaletę i wiceprezesów Władysława Zarembę i Ernesta Zmarzłego oraz sekretarza
Bronisława Załęskiego21.
W opozycji do komunistycznych władz znalazło się też Stronnictwo Pracy
(SP). W okresie okupacji niemieckiej politycy SP aktywnie działali w struktu18  

K. Miroszewski, PPR i partie..., s. 127–128; M. Murek, Z kart Stronnictwa Demokratycznego
w regionie węgla i stali, 1937–1974, Warszawa 1977, s. 49.
19  
K. Miroszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, [w:] Województwo śląskie..., s. 307–309.
20  
F. Serafin, Ruch ludowy..., s. 51–53; B. Bidzińska-Jakubowska, Śląsk Opolski w latach 1945–
1947. Polityczna strategia budowy „bloku demokratycznego”, Opole 2000, s. 42–43.
21  
K. Miroszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe..., s. 307–315.
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rach Państwa Podziemnego na Śląsku, zyskując duże polityczne znaczenie,
mimo niewielkiej liczebności swej partii22.

Istniejący od wiosny 1945 r. konspiracyjny Tymczasowy Zarząd Wojewódzki SP do legalnej działalności przystąpił w grudniu tr. Musiał jednak poczynić
istotne koncesje na rzecz komunistów, dopuszczając do gremiów kierowniczych prokomunistyczną grupę „Zrywu Narodowościowego” – prezesem został wprawdzie przedwojenny lider śląskiej chadecji Jerzy Lewandowicz, ale
funkcję jednego z wiceprezesów pełnił Eugeniusz Stręcioch, reprezentujący
frakcję „Zrywu”. Grupa kierownicza skupiona wokół J. Lewandowicza dążyła
do tego, by SP na Górnym Śląsku odegrało rolę czołowej partii opozycyjnej –
czyli podobną jak PSL w skali kraju. Liczebność i znaczenie SP na terenie Górnego Śląska rosły szybko, na co wpłynęły lokalne tradycje chadeckie, poparcie
duchowieństwa i umiejętność przyciągania do szeregów stronnictwa przeciwników nowego ustroju, którzy nie zamierzali działać w PSL. Na przełomie 1945
i 1946 r. siatka organizacyjna SP objęła cały teren Górnego Śląska, pokrywając
się z obszarami dawniejszych wpływów śląskiej chadecji. 24 lutego 1946 r. odbył się zjazd wojewódzki SP, na którym doszło do swobodnej dyskusji na temat
władz, komunizmu i ZSRR. Komuniści uznali to za prowokację i jawną manifestację prawicowych poglądów, zaś aparat bezpieczeństwa przystąpił do akcji
represyjnej. Od kwietnia 1946 r. śląska organizacja SP znalazła się w stanie zawieszenia, a po zmianie władz i reorganizacji struktur przeszła na pozycje prorządowe23.
Wzajemne relacje między partiami politycznymi w województwie śląskim,
z pewnymi specyficznymi różnicami, były odzwierciedleniem funkcjonowania
sceny politycznej w pozostałej części Polski. Hegemoniczna rola PPR wyrażała
się przede wszystkim w przedmiotowym, instrumentalnym traktowaniu politycznych sojuszników, co możliwe było także dzięki ogromnemu zakresowi
władzy, jaki stał się udziałem wojewody A. Zawadzkiego24. Komuniści kontrolowali przebieg wydarzeń na scenie politycznej, wykorzystując do tego organy
państwa, w tym całkowicie dyspozycyjny aparat bezpieczeństwa i serwilistycznie nastawionych wobec nich członków partii sojuszniczych. W tych warunkach pole manewru usiłujących prowadzić samodzielną politykę działaczy PPS,
SD, czy SL było ograniczone. W wypadku konfliktu z PPR skazani byli na klęskę i szybko zdali sobie z tego sprawę.

22  

M. Starczewski, Ruch oporu..., s. 61–62.
A. Namysło, Stronnictwo Pracy, [w:] Województwo śląskie..., s. 329–334, 338–340.
24  
H. Rechowicz, Aleksander Zawadzki. Życie i działalność, Katowice–Kraków 1969, s. 134,
169 i nast.
23  
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Kształtowanie się sceny politycznej w powiecie rybnickim w 1945 r.

Jednostki niemieckie wycofujące się po przegranych walkach z terenów
okręgu przemysłowego, mogły wykorzystać już tylko jedną drogę – na południe, w stronę Mikołowa, a dalej Żor, Rybnika i Raciborza. Mikołów padł jeszcze 28 stycznia. Czołówki 7 Korpusu Pancernego Gwardii Armii Czerwonej
dotarły do Rybnika i próbowały opanować miasto z marszu, zostały jednak
powstrzymane kontratakiem 1 Dywizji Narciarskiej. Front ustabilizował się
wówczas na dłużej. Tereny środkowej i południowej części powiatu rybnickiego przyszło wojskom radzieckim opanowywać w długotrwałych i uporczywych
walkach. 24 marca w pasie Żory – Racibórz wznowiły natarcie jednostki
4 Frontu Ukraińskiego. Rybnik został przez nie opanowany 26 marca. Jednak
do kwietnia w rękach niemieckich pozostawały południowe skrawki powiatu
rybnickiego. 8 kwietnia kilka niemieckich dywizji podjęło nawet natarcie z okolic Gorzyc. Dopiero 25 kwietnia wojska radzieckie opanowały Rogów, kończąc
walki w powiecie rybnickim25.
Utworzeniem administracji podległej Rządowi Tymczasowego miał się w po
wiecie rybnickim zająć Stanisław Gajewski. 30 stycznia 1945 r. otrzymał on od
A. Zawadzkiego nominację na p.o. starosty rybnickiego. Jego zadania obejmowały organizację agend starostwa, powołanie urzędów gminnych oraz zabezpieczenie mienia przedsiębiorstw państwowych i poniemieckich26.
W działaniach organizacyjnych S. Gajewskiego wspomagał kapitan Leon
Fojcik (adiutant A. Zawadzkiego), który przedstawiał się jako pełnomocnik
Rządu Tymczasowego na powiat rybnicki i wicestarosta27.
Pierwsze sprawozdanie z pracy starostwa L. Fojcik przedłożył 19 lutego
1945 r. Musiał działać samodzielnie, bowiem nie zdołał się nigdzie natknąć na
S. Gajewskiego (który w tym czasie zaginął i już się nie odnalazł). L. Fojcikowi
udało się doprowadzić do utworzenia rad narodowych w gminach: Czuchów,
Gierałtowice, Dębieńsko, Ornontowice, Stanowice, Szczygłowice i Wilcza, wymienić zarządy utworzonych wcześniej rad narodowych w Knurowie i Czerwionce i powołać jednostki Milicji Obywatelskiej. Usankcjonował także powstające przy kopalniach, fabrykach i majątkach ziemskich komitety robotnicze.
25  

B. Warzecha, Działania wojenne na Górnym Śląsku w 1945 r., [w:] Województwo śląskie...,
s. 40–41, 44–46, 53, 76.
26  
APK, Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Ogólny (dalej: UWŚl Og), sygn. 224, nominacje i pismo pełnomocnika RT na województwo śląskie z 30 I 1945 r., s. 27–29.
27  
APK, Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Samorządowy (dalej: UWŚl Sam), sygn. 83,
sprawozdanie Wydziału Samorządowego z 19 II 1945 r., s. 110; APK, UWŚl Og, sygn. 110,
Sprawozdanie z pracy organizacyjnej na wyzwolonych terenach z 19 II 1945 r., s. 1–3.
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Fot. 1: Rybnicki rynek w 1945 r. (zbiory Muzeum w Rybniku)

Nie udało się zabezpieczyć zapasów żywności – w 95 % zarekwirowali lub zrabowali je Czerwonoarmiści (wraz z końmi i żywym inwentarzem). Resztki zapasów rozdzielały władze gminne; chleb, mięso i cukier otrzymywali tylko robotnicy fabryczni. L. Fojcik podkreślił że organizacją życia politycznego
w powiecie zajęli się miejscowi komuniści, którzy podjęli z nim współpracę.
Pełnomocnikowi udało się też nawiązać porozumienie z komendantem wojennym Armii Czerwonej i nakłonić go do stworzenia mieszanych wojskowo-milicyjnych patroli, które zmniejszyły plagę grabieży, gwałtów a nawet morderstw
popełnianych przez żołnierzy radzieckich28.
Przed wojną i w okresie okupacji komuniści znajdowali się na marginesie
lokalnego życia politycznego. Oni sami twierdzili inaczej, lecz relacje działaczy
pepeerowskich (po części opublikowane) są niespójne i bałamutne, bowiem ich
celem było podkreślenie siły, wpływów i zasług miejscowej komórki PPR. Nie
ulega jednak wątpliwości, że na ziemi rybnickiej w latach wojny funkcjonowała
kilkuosobowa grupa działaczy byłego miejscowego Komitetu Dzielnicowego
Komunistycznej Partii Polski, która zimą 1944/1945 r. szykowała się do przejęcia władzy. Jej związki z PPR są natomiast trudno uchwytne29. Trzon grupy
28  

APK, UWŚl Og, sygn. 110, Sprawozdanie z pracy organizacyjnej na wyzwolonych terenach z 19 II 1945 r., s. 1–3.
29  
Rybniccy komuniści zaczęli ponoć konspirować przeciwko niemieckim okupantom
w 1940 r. (jest to mało wiarygodne, bowiem ZSRR miał wówczas kwitnące relacje z Niemcami). Przywódca tego środowiska, Paweł Markwiok, utrzymywał, że do początków 1944 r.
utrzymywał kontakt z Adamem Kasprzakiem, od którego dowiedział się, że na Górnym Śląsku
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tworzyli Paweł Markwiok , bracia Szpitalni: Augustyn31 i Henryk32 oraz Jerzy
Biały33.
Rybnicka komórka komunistów składała się prawdopodobnie z dziewięciu
osób. Według relacji P. Markwioka większość jej członków zatrudniona była
w kopalni „Dębieńsko”, gdzie zajmowała się też sabotażem (w kopalni tej
funkcjonowały silne struktury AK, podległe komendantowi obwodu rybnickiego organizacji Maksymilianowi Chrobokowi ps. „Orlik”, i to zapewne one organizowały większość aktów sabotażu). W styczniu 1945 r. przygotowania komunistów do przejęcia władzy weszły w fazę ostateczną. Kluczem było
nawiązanie kontaktu z władzami radzieckimi, ale okoliczności w jakich to nastąpiło są niejasne. Sam P. Markwiok twierdził, że gdy w okolicach Dębieńska
pojawiły się czołgi Armii Czerwonej, poprowadził je na właściwe pozycje, zaś
jego koledzy chronili w tym czasie kopalnię przed zalaniem. Przypisał im zatem
zasługi akowców, bo to faktycznie oni ocalili kopalnię. Następnie P. Markwiok

istnieje rewolucyjny ruch oporu zorganizowany przez KPP. Rybniccy komuniści nawiązali też rzekomo kontakty z działającym w Rudzie Śl. Rewolucyjnym Ruchem Oporu, który w 1944 r. miał
zostać oficjalnie przyjęty do PPR. Związki te, jeśli istotnie były, przecięły aresztowania wśród
działaczy katowickiego okręgu PPR. H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza..., s. 39–40, 50, 69.
30  
Paweł Markwiok, ur. w 1907 r. w Dębieńsku, po ukończeniu szkoły powszechnej podjął
pracę w kopalni „Dębieńsko” w Dębieńsku. Pod koniec lat dwudziestych związał się z ruchem
komunistycznym, w 1930 r. wstąpił do KPP. Przez jakiś czas kierował pracą Podokręgu Rybnickiego KPP. W latach 1934–1935 przebywał na szkoleniu w Moskwie. Jego komunistyczną
działalność kilkakrotnie przerywały aresztowania. Po kampanii wrześniowej znalazł się
w Rumunii, gdzie zatrudniono go w radzieckiej ambasadzie w Bukareszcie. W 1940 r. powrócił
do Dębieńska, skąd został wysłany do Niemiec na roboty. W 1943 r. wrócił na kopalnię „Dębieńsko”. P. Markwiok dwukrotnie był I sekretarzem KP PPR Rybnik, w 1948 r. został sekretarzem Komitetu Zakładowego PPR w kopalni „Wieczorek” w Janowie, następnie I sekretarzem KP PZPR w Gliwicach. Od 1950 r. pracował na stanowisku referenta do spraw
współzawodnictwa pracy w różnych zakładach przemysłowych Górnego Śląska. APK, Śląski
Instytut Naukowy (dalej: ŚlIN), sygn. ŚlIN/W 2/410, Relacja Pawła Markwioka, s. 3–13; H.
Rechowicz, Pepeerowcy, Katowice 1971, s. 124–135.
31  
Augustyn Szpitalny, ur. w 1903, robotnik. W KPP od 1930 r. Członek Komitetu Dzielnicowego PPR w Dębieńsku. Po wojnie w PPR i PZPR. Kariery politycznej jednak nie zrobił.
H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza..., s. 461; tenże, Pepeerowcy..., s. 125.
32  
Henryk Szpitalny, ur. w 1905 r. w Katowicach, podobnie jak brat należał do KPP
i władz KD tej partii w Dębieńsku. Po wojnie zasiadał w rybnickich władzach partyjnych i samorządowych. H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza..., s. 461; tenże, Pepeerowcy..., s. 125.
33  
Jerzy Biały, ur. w 1902 r. w Struszowie w pow. Trembowla. Walczył w powstaniach śląskich. W KPP od 1928 r., sekretarz KD KPP w Dębieńsku. Po wojnie był przejściowo I sekretarzem PPR w Rybniku i wicestarostą. Potem został członkiem lokalnych władz samorządowych. H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza..., s. 420.
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zadenuncjował M. Chroboka przed sowieckimi władzami, co skończyło się wywiezieniem „Orlika” do ZSRR34.
W Knurowie P. Markwiok, J. Biały, Szpitalny oraz Alojzy Leśnik nawiązali
kontakt ze sztabem nacierającej jednostki radzieckiej i przystąpili do tworzenia
zrębów swej władzy. Odpowiednie kadry w tym zakresie mieliśmy już przygotowane
i ustalone na zebraniach konspiracyjnych PPR w Dębieńsku z okresu okupacji hitlerowskiej
– pisał we wspomnieniach H. Szpitalny. 13 lutego na spotkaniu w Czuchowie
został wyłoniony Komitet Powiatowy (KP) PPR. W skład „kierowniczej trójki”
weszli P. Markwiok (jako I sekretarz), J. Biały i H. Szpitalny35.
19 lutego 1945 r. L. Fojcik, w związku z niemożnością odnalezienia S. Gajewskiego, występując jako pełnomocnik Rządu Tymczasowego, mianował
p.o. starosty J. Białego. Agendy starostwa od 27 lutego organizowano tymczasowo w Knurowie. Znaleźli w nich zatrudnienie m.in. Jan Spyra (członek sztabu inspektoratu rybnickiego Armii Krajowej, skonfliktowany wówczas z dowództwem organizacji) i Franciszek Żymełka (zastępca inspektora rybnickiego
AK). Oczywiście nie ujawniali swej przynależności do konspiracji, przy czym
F. Żymełka niewątpliwie zaczął współpracę z komunistami na rozkaz swego
faktycznego przełożonego, por. Pawła Cierpioła ps. „Makopol”, komendanta
inspektoratu rybnickiego AK, który przygotowując się do dalszej działalności
w podziemiu kierował do pracy w administracji swoje „wtyczki”36.
Prawdopodobnie pod koniec lutego (P. Markwiok podaje datę 31 marca, ale
jest ona niewątpliwie błędna) komuniści powołali w Dębieńsku prowizoryczną
Radę Narodową. Inauguracja działalności odbyła się w miejscowej restauracji.
34  

APK, ŚlIN, sygn. ŚlIN/W 2/416, Relacja Henryka Szpitalnego, s. 10–12; APK, ŚlIN,
sygn ŚlIN/W 2/410, Relacja Pawła Markwioka, s. 13–17; H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza..., s. 69, 188, 207; tenże, Pepeerowcy..., s. 125; A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie
śląsko-dąbrowskim, Kraków 2005, s. 102; T. Miler, Inspektorat Cisu i Rybitwy. Działalność i struktury
rybnickiego inspektoratu AK w latach 1939–1945, s. 145–147 (publ. internetowa w zb. aut.). T. Miler
omówił zagadnienia związane z ochroną zakładów przemysłowych przez AK, jak też przedstawił przebieg wydarzeń w kopalni „Dębieńsko” w styczniu 1945 r.
35  
APK, UWŚl. Og, sygn. 110, Sprawozdanie z pracy organizacyjnej na wyzwolonych terenach z 19 II 1945 r., s. 1–3; APK, ŚlIN, SlIN/W 2/416, Relacja Henryka Szpitalnego, s. 10–12
36  
APK, UWŚl Og, sygn. 110, Sprawozdanie z dnia 28 lutego 1945 r., s. 4–6; A. Dziuba,
Podziemie poakowskie..., s. 104. Do objęcia władzy w kraju z ramienia rządu na emigracji pod
koniec okupacji przygotowywały się agendy Delegatury Rządu na Kraj. Oczywiście, w ówczesnych realiach politycznych, okazało się to niemożliwe. Nie jest znany skład Powiatowej Delegatury Rządu w Rybniku; wiadomo tylko, że przyszłym starostą miał zostać Franciszek Machulik, który kierował w czasie okupacji konspiracyjną pomocą społeczną. A. Dziuba, Podziemie
poakowskie..., s. 103. Okręg Śląski AK, by zdobyć wpływy administracji i organach bezpieczeństwa, skierował do niej swoich żołnierzy. Te działania realizowano mimo wcześniejszego rozkazu o rozwiązania AK. Zob. Tenże, Na etatach u wroga, „Niezależna Gazeta Polska” z 2 lutego
2007 r., s. V–VI.
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Przewodniczącym rady, a zarazem wójtem Dębieńska został J. Spyra. P. Markwiok podobno wiedział o akowskiej przeszłości nowo mianowanego przewodniczącego, ale nie przejmował się nią, tym bardziej, że nie miał do dyspozycji innych cieszących się autentycznym autorytetem kandydatów37.
14 marca P. Markwiok został niespodziewanie aresztowany przez NKWD.
Doniesienie, z którego wynikało, ze w czasie wojny współpracował z Niemcami, złożył jeden z jego partyjnych towarzyszy. Przywódca rybnickich komunistów został wywieziony do Bytomia, stamtąd zaś trafił ZSRR (skąd jednak powrócił do Polski w połowie 1946 r.)38.
Jeszcze 14 marca odbyło się spotkanie sekretarzy komórek PPR w powiecie
rybnickim. Wyłoniono nowe władze partyjne: stanowisko I sekretarza Komitetu Powiatowego PPR otrzymał J. Biały, jego zastępcą został bliżej nieznany Nalepa (bardzo szybko zastąpił go H. Szpitalny). Oswobodzone tereny powiatu
rybnickiego podzielono na dziesięć dzielnic, w przyszłości planowano zaś podział na pięć okręgów (Czerwionka, Knurów, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śl.

37  

Archiwum IPN Katowice (dalej: AIPN Ka), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
w Katowicach (dalej: WUSW Katowice), sygn. 032/17, Zeznanie Jana Spyry z 13 X 1951 r.,
b. p.; P. Markwiok, Sabotaże i wyzwolenie w kopalni „Dębieńsko”, [w:] Wspomnienie pepeerowców śląskich, oprac. A. Kałuża, J. Kantyka, H. Rechowicz, Katowice 1964, s. 128–135.
38  
APK, ŚlIN, sygn. SlIN/W 2/410, Relacja Pawła Markwioka, s. 17, 19–20; J. Kantyka,
Początki władzy ludowej, [w:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red.
J. Walczak, Katowice 1986, s. 262. Związki P. Markwioka z NKWD, jak i przyczyny jego aresztowania przez radziecką policję polityczną są wyjątkowo niejasne. Zwraca jednak uwagę, że
przed wojną przebywał on na szkoleniu w ZSRR, natomiast po kampanii wrześniowej znalazł
zatrudnienie w radzieckiej ambasadzie w Bukareszcie; podobnie przedstawiały się życiowe
ścieżki niektórych działaczy komunistycznych, którzy okazali się agentami wywiadu ZSRR,
choć w przypadku Markwioka brak informacji o jego związkach ze specsłużbami. P. Markwiok
w swej relacji aresztowanie przypisuje doniesieniu towarzysza partyjnego, którego personalia
później zdołał ustalić. Fakt poznania tej ściśle tajnej przecież informacji, uzyskanej przez
NKWD, też jest zastanawiający. APK, ŚlIN Katowice, sygn. ŚlIN/W 2/410, s. 3–13. Nieco
więcej światła na przyczyny zatrzymania rzuca zeznanie Jana Spyry – jednego z dowódców AK
w powiecie rybnickim, który jednak w lutym 1945 organizował wspólnie z komunistami lokalne władze powiatowe. Wedle J. Spyry P. Markwiok nie konspirował w czasie wojny przeciwko
Niemcom, a schlebiał im, o czym w lutym 1945 r. doniósł NKWD komunista Zawadzki. W tym
czasie I sekretarz KP PPR w Rybniku angażował się w obronę Niemców (może chodziło o Ślązaków) przed radzieckimi władzami wojskowymi. Zob. A. Dziuba, Podziemie poakowskie...,
s. 102; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/17, Zeznanie Jana Spyry z 13 X 1951 r., b. p.
W ZSRR P. Markwiok trafił do obozu w Czelabińsku i pracował w kopalni. Zwolniono go po
inspekcji generała Armii Czerwonej i jego interwencji. Powrócił do Polski w czerwcu 1946 r.
APK, ŚlIN Katowice, sygn. ŚlIN/W 2/410, s. 11–13.
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i Żory). Następnie przedstawiciele powiatowej instancji PPR spotkali się w Katowicach z władzami KW, by uzyskać zatwierdzenie podjętych decyzji39.
Wybór J. Białego na stanowisko zwierzchnika powiatowej organizacji partyjnej spowodował zmianę na stanowisku starosty. Jego następcą został bezpartyjny dr Paweł Gawlik – on sam wspominał, że nastąpiło to już 28 lutego, ale
funkcję zaczął pełnić najwcześniej pod koniec marca (jednocześnie będąc przewodniczącym Wydziału Powiatowego)40.
W dniu 30 marca 1945 r. KP PPR przeniósł siedzibę z Knurowa do Rybnika
i zajął budynek przy ul. M. Grażyńskiego (gmach poprzednio zajmowała NSDAP).
Zorganizowano Komitet Miejski (KM) PPR w Rybniku, jak też komitety
w kilku innych miejscowościach: Paruszowcu (dzielnicy Rybnika), Radlinie i Ry
dułtowach41.
Niemal nazajutrz po zakończeniu walk, do Rybnika przybyła też administracja powiatowa. Na skutek działań wojennych miasto uległo dewastacji. Około
40 % budynków zniszczono zupełnie, 60 % zostało zaminowanych. Ludność
rozproszyła się: kilka dni po opuszczeniu miasta przez Niemców doliczono się
ok. 3 000 mieszkańców. Poważne zniszczenia nie ominęły pozostałych miast
powiatu: Wodzisławia Śl. i Żor. Większość mniejszych miejscowości ucierpiała
minimalnie, jednak część została zniszczona kompletnie. Okoliczne kopalnie,
poza kopalnią „Anna” w Pszowie, która została częściowo zatopiona, były za
to w dobrym stanie. Szybko podjęły produkcję, choć przy obsadzie sięgającej
tylko 30–40 % załóg. Zakłady przemysłowe na terenie Rybnika były unieruchomione na dłużej. Zarówno huta „Silesia”, jak Rybnicka Fabryka Maszyn w toku
działań wojennych straciły maszyny42.

39  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 2, Protokół zebrania plenarnego w dniu 13 II 1945 r.,
s. 1; APK, ŚlIN, sygn. SlIN/W 2/416, relacja Henryka Szpitalnego, s. 10–12; P. Markwiok, Sabotaże i wyzwolenie..., s. 128–135.
40  
APK, UWŚl Sam, sygn. 13, Pismo przewodniczącego Wydziału Powiatowego w Rybniku dr. Gawlika, Knurów 22 III 1945 r., s. 39–40.
41  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za marzec 1945 r., Rybnik 8 IV 1945 r., s. 1; tamże, Sprawozdanie, Rybnik 14 IV 1945 r., s. 3; APK,
KP PPR Rybnik, sygn. 136, Sprawozdanie z pracy organizacyjnej KP PPR w Rybniku za kwiecień 1945 r., s. 1. Decyzja o lokalizacji KP była symboliczna i świadczyła o ogromnych ambicjach, arogancji, prymitywizmie i braku taktu działaczy PPR: wybór domu partyjnego dla PPR przypadł na gmach w którem mieściło się w czasie okupacji giermańskiej NSDAP, w którem to domie
przystąpiliśmy do uporządkowania go i do doprowadzenia do takiego stanu, który odpowiadałby do powagi
i godności PPR. APK, KP PPR Rybnik, sygn. 136, Sprawozdanie z pracy organizacyjnej KP PPR
w Rybniku za kwiecień 1945 r., s. 1.
42  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za marzec 1945 r., Rybnik 8 IV 1945 r., k. 1; tamże, Sprawozdanie, Rybnik 14 IV 1945 r., k. 3.
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W drugim tygodniu kwietnia wyłoniono skład Komitetu Miejskiego PPR
w Rybniku. Weszło doń dziewięć osób. I sekretarzem został członek przedwojennej KPP Jan Czapla43.

KP i KM zainicjowały akcję zwoływania spotkań informacyjnych na temat
nowej sytuacji politycznej, połączonych z zapisami do PPR. Przystąpiono do
tworzenia tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego. Komuniści zabrali się również do powoływania rad zakładowych, najszybciej wyłaniając je w okolicznych kopalniach44.
Jako priorytetowe zadania, KP PPR w Rybniku w pierwszym roku działalności traktował utworzenie partii masowej i wyłonienie grupy kierowniczej
oraz zbudowanie trwałych podstaw władzy, przede wszystkim poprzez opanowanie kluczowych stanowisk w administracji. Cele te sformułowała J. Ludwińska dla całej wojewódzkiej organizacji partyjnej, ujmując je w następujące słowa: stworzenie trzonu aktywu partyjnego w Komitetach i komórkach, które stałyby się
punktem wyjścia dla zorganizowania partii w warunkach Volkslist i zaśmiecenia hitlerowskiego oraz szybka obsada kierownictwa w instytucjach, zwłaszcza w administracji publicznej, U[rzędach] B[ezpieczeństwa] P[ublicznego] i Milicji, udział PPR w stworzeniu
aparatu państwowego i gospodarczego45.
Nastąpiła szybka rozbudowa szeregów partyjnych, w pewnej części wywodzących się zresztą spośród przedwojennych socjalistów. W momencie powstania rybnicka organizacja PPR zrzeszała zaledwie kilkunastu działaczy, głównie
przedwojennych komunistów. W sierpniu 1945 r. liczyła już 1 430 zatwierdzonych członków. Do końca roku szeregi partii powiększyły się do 1 750 osób.
Wspierała je organizacja młodzieżowa Związek Walki Młodych, mająca w 35
kołach 1 135 członków oraz licząca ok. 400 członkiń Liga Kobiet46.
43  

Jan Czapla, ur. w 1886 r. w Rudzie Śląskiej, z zawodu górnik. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, w okresie międzywojennym był bezrobotnym, związał się wówczas z ruchem
komunistycznym. Należał do KPP. W czasie okupacji wstąpił do PPR (informacja nieweryfikowalna, być może był „członkiem” PPR na podobnej zasadzie jak inni rybniccy komuniści).
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 14, Blankiet sprawozdawczy KP i KM PPR w Rybniku 10 XI
1945 r., s. 2; L. Musiolik, Rybniczanie. Słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 34.
44  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 136, Sprawozdanie z pracy organizacyjnej PPR za miesiąc
kwiecień, b.d., k. 1; tamże, Sprawozdanie informacyjne za miesiąc kwiecień, Rybnik 7 V 1945 r.,
k. 2; tamże, Sprawozdanie Miejskiego Komitetu PPR w Rybniku, Rybnik 26 V 1945 r., k. 3.
45  
APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PPR
Katowice), sygn. 685, Sprawozdanie wydziału personalnego KW PPR w Katowicach za okres
marzec–grudzień 1945 r., s. 26–30.
46  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie organizacyjne KP PPR w Rybniku za
sierpień 1945 r., s. 10; tamże, Sprawozdanie KP PPR w Rybniku za 1945 r., Rybnik 9 XII
1945 r., s. 29.
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Fot. 2: Wojewoda Aleksander Zawadzki w Rybniku (ok. 1945 r.), (zbiory Muzeum w Rybniku)

Trudniejszym zadaniem, przede wszystkim z powodu braku kompetentnych
i wykształconych kadr, okazało się opanowanie administracji. Do tego nowy
starosta okazał się człowiekiem niezależnym, pomimo tego, że kontrolowali go
dwaj pepeerowscy wicestarostowie – J. Biały i Józef Sendra47. Ale i jemu brakowało wykwalifikowanego, przedwojennego personelu, toteż w mniejszych gminach funkcję naczelników pełnili honorowo górnicy, rolnicy czy kolejarze. Byli
to przeważnie ludzie miejscowi, często związani z lewicą. W Rybniku magistratem kierował wprawdzie przedwojenny burmistrz Władysław Weber, ale w Wo
dzisławiu Śląskim stanowisko zwierzchnika miejskiej administracji sprawował
ślusarz z zawodu, pepeerowiec Stefan Lorek, zaś w Żorach burmistrzem został
Antoni Zawisza, przed wojną dozorca elektrowni. Dyrektorem biur Wydziału
Powiatowego został F. Żymełka, de nomine członek PPR (nadal czynnie zaangażowany w działalność antykomunistycznej konspiracji)48.
47  

Józef Sendra, ur. w 1893 r., uczestnik przedwojennego ruchu komunistycznego, członek KPP. W czasie okupacji zapisał się do PPR (być może na podobnej „luźnej” zasadzie jak
inni rybniccy komuniści). APK, KP PPR Rybnik, sygn. 14, Blankiet sprawozdawczy KP i KM
PPR w Rybniku 10 XI 1945 r., s. 2.
48  
APK, UWŚl Og, sygn. 110, Charakterystyka powiatu, Rybnik 26 V 1945 r., s. 21–23.

34

Adam Dziuba

Pepeerowcy usiłowali wpływać na postępowanie starosty P. Gawlika i stawiali mu żądania personalne, toteż szybko doszło do konfliktu. Kontroler przysłany do starostwa przez Urząd Wojewódzki wziął stronę P. Gawlika i w pokontrolnym protokole z czerwca 1945 r. pisał: Niektóre organizacje polityczne
[chodziło o PPR – A.D.] wprost polecają staroście usunięcie i zamianowanie wyznaczonego kandydata na wskazane stanowisko, co rzecz oczywista przysługuje wyłącznie władzy
nadzorczej nad starostą. Mam tu na myśli sprawę naczelnika gminy Zamysłów obyw[atela] Maliny i obyw[atela] Wróbla oraz sprawę rozwiązania gminnej rady narodowej w Radlinie I i zawieszenie w urzędowaniu naczelnika gminy ob[ywatela] Fojcika Wincentego49.
J. Biały odwołał się do KW. W sprawozdaniu z lipca 1945 r. narzekał przede
wszystkim na sanacyjną klikę starosty, podkreślając to, że P. Gawlik przyjął do
pracy przedwojennych urzędników, a kierownikami referatów uczynił prawników. Żalił się, że kadra kierownicza starostwa żądała od podległego personelu
i naczelników gmin apolityczności, a interwencje PPR o zmianę niektórych naczelników gmin okazały się bezskuteczne, gdyż ci panowie [kierownicy referatów
– A.D.] na podstawie własnych okólników mają władzę w rękach50.
I sekretarz KP szybko doprowadził do usunięcia P. Gawlika. W sierpniu
w starostwie urzędował już Rufin Suchoń, który zdaniem J. Białego nie przedsięweźmie żadnych kroków za uprzednim porozumieniem się z Pow[iatowym] Kom[itetem]
PPR oraz z innymi partiami. Nie było w tym nic dziwnego, bowiem R. Suchoń już
przed wojną był komunistą, członkiem KPP. Urzędnicy starostwa, po odejściu
dotychczasowego protektora, „współpracowali” z PPR (co w języku komunistów było tożsame z dyspozycyjnością). J. Biały nie narzekał też na burmistrza
Rybnika W. Webera, który unikał konfliktu z komunistami. Wiceburmistrz Józef Kozera był członkiem PPR i rzecz jasna „współpracował”. Za to uznania
sekretarza nie znaleźli pozostali urzędnicy miejscy: reszta pracowników magistratu
na kierowniczych stanowiskach to reakcja, która się kryje pod płaszczykiem Stronnictwa
Demokratycznego51.
PPR zdołała uzyskać silne wpływy w radach narodowych – organach lokalnego quasi-samorządu. To ona je w zasadzie formowała, ale niedobór własnych
kadr spowodował, że radnymi zostawali ludzie z partią niezwiązani. W czerwcu
tymczasowe rady narodowe powstały już we wszystkich gminach i miastach
powiatu. Na 28 czerwca zwołano zebranie konstytuujące Powiatową Radę Narodową. Samorządy gminne otrzymały w niej 31 miejsc, po dwa przyznano
49  

Tamże, Sprawozdanie z inspekcji przeprowadzonej w dniach 8 VI–15 VI 1945 r., podpisał Wirgiliusz Niepiekło, s. 38–50.
50  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec
1945 r., s. 5.
51  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie organizacyjne KP PPR w Rybniku za
sierpień 1945 r., s. 10.
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partiom politycznym (PPR, PPS, SD, SL) oraz spółdzielcom z „Samopomocy
Chłopskiej”, zaś pojedyncze mandaty otrzymało kilka innych organizacji społecznych. Prezydium PRN utworzyli: J. Biały jako przewodniczący PRN, Jan
Bezeg z PPS, Franciszek Motyka z SD i reprezentant gmin Franciszek Janoszek52.

W sierpniu rady zostały gruntownie zreorganizowane. J. Biały zapowiadał
też zmiany w PRN: Tak samo rozwiązana zostanie Pow[iatowa] Rada Narodowa do
której wybierze się odpowiednich ludzi partyjnych53.
Po wejściu w życie rozporządzenia wojewody śląskiego z 27 listopada 1945 r.,
dzielącego powiat rybnicki na trzy miasta i 28 gmin zbiorowych przeprowadzono kolejną reorganizację. W grudniu dotychczas funkcjonujące gminne rady
narodowe zostały w większości rozwiązane, a na ich miejsce utworzono nowe54.
Przez cały 1945 rok PPR budowała swą polityczną pozycję i przygotowywała się do decydujących kampanii politycznych, które miały się rozegrać w najbliższym roku. Dzięki systemowym uwarunkowaniom udało się jej zdominować lokalną scenę polityczną. Gdy pod koniec roku H. Szpitalny, będący
wówczas instruktorem personalnym KP, sporządził spis aktywistów KP PPR
Rybnik, wyliczył 39 członków PPR ulokowanych na wyższych stanowiskach
w administracji, samorządzie, przemyśle i w innych instytucjach. Wymienił
wśród nich starostę – R. Suchonia, wiceburmistrza Rybnika – J. Kozerę, powiatowego komendanta MO – Wawrzyna Urbańskiego, przewodniczącego Związku Zawodowego Górników – Stefana Gunię, burmistrza miasta Wodzisław Śl.
– S. Lorka, burmistrza Żor – Kotasa, wójta gminy Żory–wieś – Juliana Stańka,
naczelnika gminy Knurów – Jana Michalaka, naczelnika gminy Pszów – Józefa
Paszendę, naczelnika gminy Leszczyny – Pawła Kuchcika, naczelnika gminy Dębieńsko – J. Spyrę, naczelnika gminy Bełk – Nogę i naczelnika gminy Czerwionka – Emila Czaję55.
PPS przystępując do legalnej działalności miała znacznie gorsze pozycje
wyjściowe. Wprawdzie na zebraniu władz wojewódzkich partii 6 lutego 1945 r.
powierzono nadzór nad rozwojem organizacyjnym struktur partyjnych w po52  

APK, Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Społeczno-polityczny (dalej: UWŚl Sp-pol),
sygn. 23, Sprawozdanie starostwa powiatowego w Rybniku za czerwiec 1945 r., Rybnik 28 VI
1945 r., s. 21–24.; Tymczasowa Powiatowa Rada Narodowa w Rybniku, „Trybuna Robotnicza” 1945,
nr 132.
53  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie organizacyjne KP PPR w Rybniku za
sierpień 1945 r., s. 8–9.
54  
APK, UWŚl Og, sygn. 110, Sprawozdanie starostwa powiatowego w Rybniku za grudzień 1945 r., Rybnik 30 XII 1945 r., s. 125–128.
55  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 60, Spis aktywistów w powiecie rybnickim, b. d. [koniec
1945 r.], s. 16–17.
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wiecie rybnickim Janowi Waszakowi, lecz jeszcze w kwietniu nie było obsadzone stanowisko sekretarza Powiatowego Komitetu (PK) PPS (J. Waszak miał się
dopiero zastanowić nad wyborem odpowiedniego kandydata)56.
Pierwsze sprawozdanie organizacyjne rybnickiego PK PPS pochodzi z 15
kwietnia 1945 r. Z kontekstu dokumentu wynika, że partia funkcjonowała już
w Czerwionce, a jej organizatorem był Alojzy Kuś, który w poprzednich dniach
odwiedził szereg miejscowości powiatu. Nawiązywał kontakty z działaczami
związków zawodowych i rad zakładowych, docierał do byłych członków PPS.
Tylko kilku z jego rozmówców zechciało się podjąć pracy organizacyjnej. W jed
nym przypadku upatrzony człowiek był już w PPR57.
Jan Bezeg, przedwojenny socjalista, przewodniczący Miejskiego Komitetu
PPS w Rybniku w latach 1945–1947, wspominał, że gdy po przejściu frontu
wrócił do Rybnika, spotkał Alojzego Ogona z Rybnika II (Paruszowca), swego
partyjnego kolegę, już zaangażowanego w odtwarzanie PPS, struktury organizacji miejskiej zakładali razem. J. Bezeg twierdził, że w samym Rybniku był
pierwszym działaczem (istniały dwa odrębne komitety: dla Rybnika i Rybnika
II). Spotkani przez niego przedwojenni działacze PPS na ogół byli już w PPR,
a on sam też był namawiany, by przystąpić do komunistów. Z kolei inni przedwojenni aktywiści na razie z „koncesjonowaną” PPS z jakichś powodów, jak
stwierdził J. Bezeg, nie chcieli się wiązać58.
Pod koniec maja 1945 r. stanowisko I sekretarza PK PPS w Rybniku obsadzone było przez Augustyna Buchalika. W sierpniu przejściowo piastował je
Alojzy Ogon, ale A. Buchalik niebawem na nie powrócił. W lutym 1946 r. Wojewódzki Komitet PPS ostatecznie ustalił skład władz PK w Rybniku. I sekretarzem pozostał A. Buchalik, jego zastępcą został Jan Sroka (będący jednocześnie I sekretarzem Miejskiego Komitetu PPS w Rybniku). Stanowisko III
sekretarza powierzono Hartmanowi. Przewodniczącym PK od lutego 1945 r.
pozostawał A. Ogon59.
56  

APK, WK PPS Kat, sygn. 12, Protokół Konstytucyjnego Posiedzenia WK PPS z dnia
6 II 1945 r., s. 2.; tamże, Protokół z posiedzenia WKR PPS w dniu 20 IV 1945 r., s. 13–14.
57  
APK, Powiatowy Komitet PPS w Rybniku (dalej: PK PPS Rybnik), sygn. 7, Sprawozdanie z działalności za tydzień 8–15 IV 1945 r., s. 1
58  
APK, PK PPS Rybnik, sygn. 50, Sprawozdanie z walnego zebrania MK PPS w Rybniku
w dniu 13 X 1947 r., s. 6–18.
59  
APK, PK PPS Rybnik, sygn. 3, Protokół z posiedzenia PK PPS w Rybniku w dniu 18
VIII 1945 r., s. 1–2; tamże, Sprawozdanie z posiedzenia PK PPS w Rybniku w dniu 13 X
1945 r., s. 4; tamże, Protokół z posiedzenia PK PPS w Rybniku w dniu 9 II 1946 r., s. 11; APK,
PK PPS Rybnik, sygn. 50, Protokół z zebrania MK PPS w Rybniku w dniu 4 XI 1945 r., s. 1–2,
8; J. Kozik, Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna w województwie śląsko-dąbrowskim
w latach 1945–1948. Informator, „Studia i Materiały z Dziejów Województwa Katowickiego
w Polsce Ludowej”, t. IV, 1969, s. 159.
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Przez cały 1945 rok socjaliści nadal musieli nadrabiać organizacyjny dystans
do PPR. Do sierpnia tr. powstało 38 kół terenowych, najliczniejsze znajdowały
się w Rydułtowach, Czerwionce i Pszowie, jednak w większości miejscowości
powiatu jeszcze ich nie było. Podobnie było w kopalniach – koła partyjne istniały w czterech spośród dziewięciu. Socjaliści byli reprezentowani w radach
narodowych i organizacjach społecznych, lecz daleko im było do pozycji zajmowanych przez „bratnią partię” na lokalnej scenie politycznej i to pomimo
porównywalnej z PPR liczebności szeregów. Jednak dosyć zgodnie z komunistami współpracowali – odbyło się kilka wspólnych spotkań aktywu partyjnego
i posiedzeń połączonych egzekutyw. Aktywiści obydwu partii robotniczych narzekali na nich na postawę SD60.
„Demokraci” z SD aktywną działalność polityczną w powiecie rybnickim
i przede wszystkim w samym Rybniku, rozwinęli późną wiosną 1945 r. (najpóźniej w maju). Partia rozwijała się szybko, korzystając z tego, że jej trzon tworzyli znani i popularni w powiecie rybnickim przedwojenni działacze polityczni.
W Stronnictwie znaleźli się członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej i powstańcy śląscy, tacy jak Maksymilian Iksal61, Maksymilian Penkała62 i Forajter
oraz przedwojenni liderzy rybnickiej chadecji, jak np. F. Motyka63.
Niemal od momentu swego powstania „demokraci” opisywani byli w sprawozdaniach podpisywanych przez sekretarza J. Białego negatywnie. Już w lipcu
1945 r. pisał on, że w partii tej dominuje przeważnie stary element sanacyjny, który do
współpracy z nami nigdy kroków nie poczyni64.
60  

APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za
okres 15 V–1 VIII 1945 r., s. 3–4; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 6, Protokół ze Zjazdu Aktywistów Polskiej Partii Robotniczej z udziałem przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej
i Stronnictwa Demokratycznego, Rybnik 30 XII 1945 r., s. 10; APK, PK PPS Rybnik, sygn. 3,
Protokół z posiedzenia PK PPS w Rybniku w dniu 9 II 1946 r., k. 11.
61  
Maksymilian Iksal, ur. 1895 r. w Turzy, pow. Rybnik. Członek POW, wchodził w skład
pięcioosobowego komitetu, który wydał rozkaz rozpoczęcia I powstania śląskiego. Uczestnik
walk zbrojnych we wszystkich trzech powstaniach. W okresie międzywojennym był urzędnikiem magistrackim w Rybniku. W. Zieliński, Iksal Maksymilian, [w:] Encyklopedia Powstań Śląskich,
red. F. Hawranek, A. Kwiatek, W. Lesiuk i in., Opole 1982, s. 178.
62  
Maksymilian Penkała, ur. w 1896 r. w Rybniku II. Był członkiem POW i uczestnikiem
powstań śląskich. W latach międzywojennych był naczelnikiem biur magistratu. W czasie wojny
więziony przez Niemców. L. Musiolik, Rybniczanie..., s. 134.
63  
Franciszek Motyka, ur. w 1905 r. w Rybnickiej Kuźni. Kupiec, właściciel sklepu z artykułami spożywczymi w Rybniku. Wybijający się działacz chadecji, znakomity orator. W czasie
okupacji więziony przez Niemców, m.in. w Oświęcimiu. Tamże, s. 114; J. Walczak, Rybnik
w okresie II Rzeczypospolitej 1922–1939, [w:] Rybnik. Zarys dziejów..., s. 188.
64  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec
1945 r., s. 5.
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Kilka miesięcy później lista zarzutów J. Białego wobec SD została rozszerzona: jak już niejednokrotnie tutejszy Komitet w swoich sprawozdaniach do Wojewódzkiego Komitetu podnosił, w Stronnictwie Demokratycznym gnieżdżą się wszelkie najskrajniejsze elementy reakcyjne. W szeregach Stronnictwa Demokratycznego jest cała miejscowa
inteligencja, dlatego praca propagandowa naszej Partii jest niezmiernie trudna, gdyż nam
brak propagandzistów ludzi z wyższym wykształceniem, którzy mogliby się mierzyć z elitą
intelektualną wrogich nam kół reakcyjnych65.
18 września 1945 r. na forum MRN w Rybniku doszło do konfrontacji pomiędzy SD a partiami robotniczymi, które dążyły do usunięcia M. Penkały ze
stanowiska przewodniczącego Prezydium. Czapla i J. Bezeg przedstawili wspól
ne stanowisko PPR i PPS, oskarżając lidera rybnickich „demokratów” o reakcyjność oraz sanacyjną przeszłość i w imieniu PPR i PPS zażądali głosowania
nad jego odwołaniem. M. Penkała przegrał, a na jego miejsce został wybrany
dotychczasowy wiceprzewodniczący MRN Skrzypczyński66.

W listopadzie 1945 r. PPR oceniała liczebność SD na ok. 500 członków.
Prezesem Zarządu Powiatowego był M. Penkała. Partia wyraźnie dystansowała
się od PPR67.
Na zjeździe aktywistów PPR, który odbył się na koniec 1945 r., J. Biały napiętnował postawę SD i aspiracje jej działaczy do zajęcia porównywalnej z partiami robotniczymi pozycji w lokalnym życiu politycznym. Wyjaśniał zaproszonym na spotkanie liderom „demokratów”, że dzisiejsza Polska i ustrój jest zupełnie
inny jak w 1939 – demokracja burżuazyjna się skończyła, czego konsekwencją jest
nierównomierny podział wpływów politycznych i intratnych stanowisk68.
W sierpniu 1945 r. ogniwa PPR w powiecie rybnickim zaczęły informować
o zawiązywaniu się w terenie kół SL. Jednak już miesiąc później Czesław Szulc,
organizujący w powiecie rybnickim komisaryczny zarząd SL, przyjął propozycję delegata PSL z Krakowa, by dotychczas utworzone w powiecie struktury
stronnictwa przekształcić w PSL. Komisaryczny Zarząd Powiatowy SL także
się przekształcił, a wraz z nim 25 utworzonych dotąd kół stronnictwa, zrzeszających ok. 500 członków. Niebawem odbył się zjazd powiatowy, który wybrał
65  

Tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za październik 1945 r., Rybnik
9 XI 1945 r., s. 15.
66  
APK, Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach, (dalej: WRN Katowice), sygn. 672,
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku w dniu 18 IX 1945 r., s. 19–21.
67  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za listopad 1945 r., s. 27–28; tamże, Sprawozdanie ogólne PPR w Rybniku za listopad 1945 r., s. 26.
68  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 6, Protokół ze Zjazdu Aktywistów Polskiej Partii Robotniczej z udziałem przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Demokratycznego, Rybnik 30 XII 1945 r., s. 10.
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władze nowej partii. Prezesem został C. Szulc, wiceprezesem Wilhelm Bojdoł69.

PPR błyskawicznie zaklasyfikowała PSL jako partię „skrajnej reakcji” i wydała „odpowiednie nastawienia” co do jej zwalczania. Pierwszym krokiem miało być odtworzenie SL. Komuniści uzyskali pomoc socjalistów i 20 listopada
1945 r. uchwalono wspólnie stworzyć Stronnictwo Ludowe na terenie powiatu rybnickiego,
którego do obecnej pory nie ma70. Na uchwale się jednak skończyło.
W powiecie rybnickim podobnie jak na pozostałych terenach przedwojennego województwa śląskiego, PSL nie przyciągnęło tak szerokich mas ludności
jak w innych częściach kraju. Mieszkańcy powiatu byli w sporej części zwolennikami chadecji i zachowali dystans wobec ludowców. Tymczasem SP do tworzenia struktur terenowych przystąpiło po wyjściu z konspiracji, późną jesienią
1945 r. Dopiero na przełomie listopada i grudnia powstały dwie ulotki, zawiadamiające o rozpoczęciu przez chadeków legalnej działalności na Śląsku. Odzew okazał się bardzo duży. W grudniu, przy bardzo dużej frekwencji, odbyła
się w Rybniku seria spotkań organizacyjno-informacyjnych. Do partii zapisywali się na polecenie P. Cierpioła także jego byli podkomendni z AK71.
Poza legalną sceną polityczną istniał konspiracyjny nurt życia politycznego.
Po formalnym rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 r., łączność między sobą utrzymywały zakonspirowane sztaby, a żołnierze organizacji nie ujawniali swej przynależności do podziemia i infiltrując aparat władzy, oczekiwali na
dalsze rozkazy. Te nadeszły w maju 1945 r. – AK należało odtworzyć jako Delegaturę Sił Zbrojnych (DSZ) i w ograniczonej postaci kontynuować działalność konspiracyjną. P. Cierpioł, inspektor rybnicki AK/DSZ od maja odtworzył swą organizację jako inspektorat rybnicki DSZ, a gdy kierownictwo
Okręgu Śląskiego DSZ wezwało pod koniec września 1945 r. swych podkomendnych do skorzystania z amnestii, nie ujawnił się. Podobnie zachowała się
większość jego podkomendnych. Inspektorat rybnicki AK/DSZ przekształcił
się w samodzielną organizację, dysponującą silnymi wpływami wśród mieszkańców powiatu, znakomitym wywiadem, „wtyczkami” w MO i administracji
państwowej oraz samorządowej i uzbrojonymi patrolami dywersyjnymi. Organizacja Cierpioła prowadziła głównie walkę propagandową. Początkiem 1946 r.
69  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/10, cz. 1, Historia PSL w województwie śląskodąbrowskim, anonimowe opracowanie funkcjonariusza UB z 15 III 1948 r., b. p.; F. Serafin,
Ruch ludowy..., s. 49–50.
70  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za wrzesień 1945 r., s. 13–14.; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za listopad 1945 r.,
s. 27–28, tamże, Sprawozdanie ogólne PPR Rybnik za listopad 1945 r., s. 26.
71  
A. Namysło, Stronnictwo Pracy, [w:] Województwo śląskie..., s. 332, A. Dziuba, Podziemie poakowskie..., s. 431–432; T. Potemski, Stronnictwo Pracy na Górnym Śląsku w latach 1937–1950, Katowice 1969, s. 63.
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wyrosła jej poważna konkurencja w postaci Komendy Powiatowej „Leśniczówka” innej organizacji podziemnej – Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Ta nastawiła się przede wszystkim na walkę zbrojną, czego wyrazem były zamachy
na przedstawicieli komunistycznej władzy i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa72.
Rok 1945 r. oznaczał zatem powstanie nowej sceny politycznej w powiecie
rybnickim. Mimo początkowej słabości organizacyjnej szybko zdominowali ją
komuniści. W ich cieniu działały pozostałe partie polityczne. Jednak PPR nie
w pełni kontrolowała sytuację – szybko rozwinęły się partie opozycyjne, w gotowości do działań pozostawało silne i wpływowe podziemie. Społeczeństwo
pozostawało mocno zdystansowane wobec nowej władzy i narzucanego przez
nią ustroju. Nic nie wskazywało, by to komuniści mieli zwyciężyć w wyborach
parlamentarnych, które, jak zakładano, odbędą się w 1946 r.
Referendum i wybory. Kampanie polityczne z lat 1946–1947
Tymczasowość powojennego systemu politycznego miała się zakończyć po
przeprowadzeniu wyborów do sejmu i wyłonieniu stałego rządu. Alianci zachodni, którzy istotnie przyczynili się do powstania TRJN, liczyli, że wybory
nastąpią tak wcześnie, jak będzie to możliwe, jednak ZSRR i PPR miały inne
plany. Dla komunistów wolne wybory, w których na równych prawach musieliby walczyć z opozycją, w realiach 1945 r. oznaczały klęskę, dlatego zamierzali
je przekształcić w plebiscyt, przez wystawienie jednej tylko listy, obejmującej
polityków wszystkich legalnie działających ugrupowań politycznych, także PSL.
Dla ludowców, którzy liczyli na wyborcze zwycięstwo, koncepcja ta była nie do
przyjęcia. Po fiasku rozmów na temat wspólnego bloku wyborczego pojawiła
się myśl zorganizowania referendum, mającego określić stosunek obywateli do
zachodzących w kraju przemian. Jej autorstwo bywa przypisywane PPS, także
zainteresowanej odwleczeniem wyborów parlamentarnych, faktycznie jednak
inspiracja wyszła ze strony PSL, które w odpowiedzi na propozycję porozumienia w sprawie zawarcia bloku wyborczego, odpowiedziało odmownie, przedstawiając program posunięć politycznych, które miały przygotować wybory parlamentarne – wśród nich ideę plebiscytu na temat powojennych przemian
ustrojowych73.
72  

A. Dziuba, Podziemie poakowskie..., s. 101–118, 220–234, 254–267.
Platforma organizacyjna i programowa porozumienia wyborczego NKW PSL przedstawiona władzom naczelnym PPR i PPS jako alternatywa dla koncepcji bloku wyborczego proponowanego przez partie
robotnicze, Warszawa 22 lutego 1946 r., [w:] Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego
19 stycznia 1947, wybór, wstęp i oprac. J. Wrona, Warszawa 1999, s. 93. W dokumencie tym
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„demokracja burżuazyjna się skończyła”

41

Przedstawioną przez PSL myśl podchwyciły PPR i PPS. Na posiedzeniu
sekretariatu Komitetu Centralnego PPR w dniu 21 marca 1946 r. Roman Zambrowski stwierdził, że pytania do społeczeństwa należy sformułować w taki
sposób, by uzyskać akceptację społeczną, a jednocześnie by PSL nie mogło ich
łatwo odrzucić. Decyzję o przeprowadzeniu referendum oficjalnie działające
w Polsce partie polityczne podjęły 5 kwietnia 1946 r. Określono zagadnienia
mające być przedmiotem referendum – zniesienie Senatu, utrwalenie w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego państwa wynikającego z reformy rolnej
i nacjonalizacji przemysłu oraz oparcie zachodnich i północnych granic państwa na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. Datę głosowania wyznaczono na 30
czerwca 1946 r.74
PPR i jej alianci wezwali do pozytywnej odpowiedzi na wszystkie trzy postawione pytania, zaś PSL, by odróżnić się od komunistów, apelowało do głosowania „nie” na pierwsze pytanie, choć jeszcze przed wojną ruch ludowy wzywał
do likwidacji senatu. Podziemie nie zajęło jednolitego stanowiska. Sukcesor
AK/DSZ – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” – agitowało na rzecz negatywnej odpowiedzi na dwa pierwsze pytania, zaś konspiracja nurtu narodowego zaleciła odrzucenie wszystkich pytań, podobnie jak KWP – i z wahaniami
– organizacja P. Cierpioła75.
W stanowiącym jeden okręg wyborczy województwie śląskim utworzono
obwody wyborcze, mające obejmować obszar zamieszkały najwyżej przez
3 000 mieszkańców; do dnia głosowania powstało ich 1 27676. W powiecie rybnickim zorganizowano ostatecznie 109 obwodów głosowania, z czego w samym Rybniku (w jego ówczesnych granicach) umiejscowiono ich dziewięć77.
Komunistyczne władze, by osiągnąć pożądany przez siebie wynik głosowania, zaangażowały nie tylko własny aparat partyjny (w minimalnym stopniu
w kampanii wyborczej udzielały się stronnictwa sojusznicze), ale także adminiNKW PSL – podnosząc kwestię zmiany konstytucji – proponował zasięgnięcie opinii obywateli na temat zmian konstytucyjnych poprzez referendum, w którym m.in. miało się znaleźć
pytanie dotyczące sensu istnienia Senatu.
74  
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000, s. 23–24, 26–27.
75  
Tamże, s. 85–86; A. Dziuba, Podziemie poakowskie..., s. 319-323.
76  
APK, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Katowicach (dalej: WU Inf Katowice), sygn. 12, Pismo wojewody śląsko-dąbrowskiego do starostów i prezydentów miast wydzielonych z 17 V 1946 r., s. 1; APK, UWŚl Sp-pol, sygn.87, telefonogram nr 4/123/14/46
z 28 maja 1946 r. Błędną liczbę obwodów (1264) podaje C. Osękowski. Zob. tenże, Referendum
z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach przekazanych Polsce po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 1995,
nr 3, s. 91.
77  
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: MBP), sygn. 00231/86/17, Sprawozdanie z akcji głosowania
ludowego w powiecie rybnickim, woj. śląsko-dąbrowskie, Rybnik 24 VII 1946 r., k. 130.
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strację państwową i samorządową, wojsko oraz aparat bezpieczeństwa. PPR
w województwie śląskim zdobyła się na spory wysiłek organizacyjny. Za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych komuniści utworzyli na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim komitety propagandowe. Organizowali narady aktywu, wiece i zebrania
(2 285 w województwie), wydali odezwę podpisaną przez władze wojewódzkie
PPR i partii sojuszniczych, kolportowali materiały propagandowe (343 tys. plakatów, prawie 2 mln różnych ulotek). Pod koniec maja na polecenie KW PPR
powstały grupy agitatorów, nachodzących ludzi w domach i nakłaniających ich
do głosowania zgodnego z wytycznymi władz. Nie doszło do masowego
współdziałania z PPS i innymi sojusznikami, o czym wspominają zarówno dokumenty PPR, jak i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego78.
Według ocen aparatu bezpieczeństwa, partia i administracja w powiecie rybnickim słabo przygotowały akcję propagandową: istniały wsie i obwody, gdzie nie
było ani jednego afisza propagandowego. Po części wynikało to ze słabości PPR i jej
głównego alianta – PPS – przynajmniej w niektórych miejscowościach powiatu.
Przysłani z Warszawy do Rybnika funkcjonariusze organów bezpieczeństwa
pisali: w terenie brak jest aktywistów partii demokratycznych, ewentualnie liczba ich w gmi
nie jest bardzo słaba (np. gmina Brzezie, liczba członków PPR i PPS wynosi razem 10
osób). Odnotowali także wyraźne uchylanie się przedstawicieli administracji od
nałożonych na nich zadań: np. wójt gminy Knurów w okresie wyborczym obłożnie zachorował i nie pojawiał się w związku z tym w pracy, choć widziano
go spacerującego po ulicach79.
Funkcjonariusze UB oceniali, że mieszkańcy powiatu są przeważnie negatywnie nastawieni wobec nowej władzy (co jednak błędnie przypisywali silnym
nastrojom proniemieckim). Faktycznie ludność ziemi rybnickiej występowała
przeciwko systemowi, ale z innych pobudek. W kwietniu i maju doszło do kilku
poważnych incydentów antyradzieckich. Kilkakrotnie zdewastowano groby poległych radzieckich żołnierzy i oficerów, zaś w nocy z 28 na 29 maja uszkodzony został pomnik Armii Czerwonej, z którego zerwano godło ZSRR. 3 maja
odbył się w Rybniku, wbrew zakazowi, wiec, na którym zjawiło się ok. 2 tys. lu
dzi. Wznoszono okrzyki na cześć Stanisława Mikołajczyka, skandowano hasło
Nie chcemy demokracji jaka jest obecnie80.
Rybnicka PPR, mimo wytkniętej jej przez funkcjonariuszy UB organizacyjnej słabości, w momencie rozpoczęcia kampanii poprzedzającej referendum,
78  

H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza..., s. 298–299; C. Osękowski, Referendum..., s.74.
AIPN, MBP, sygn. 00231/86/17, Raport grupy WUBP Katowice skierowanej do Rybnika, Rybnik 1 VII 1946 r., k. 127–128.
80  
Tamże, s. 127; D. Węgrzyn, Struktury bezprawia. Kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie
rybnickim (1945–1947), Katowice–Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 60–61. Cyt. za: tamże, s. 61.
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pozostawała najsilniejszą liczebnie i najbardziej wpływową organizacją polityczną w powiecie. W marcu 1946 r. zrzeszała ok. 1 900 członków i kandydatów w 28 komitetach gminnych i trzech miejskich. Nastąpiła zmiana na stanowisku jej przywódcy – w miejsce J. Białego I sekretarzem został Wilhelm
Danel81, pracujący poprzednio jako instruktor przemysłowy KP PPR. Niewiele
słabsza pod względem ilości członków była PPS – komuniści szacowali liczebność swych aliantów na 1 700 członków i kandydatów. Stosunki między „bratnimi partiami” uległy nieznacznemu pogorszeniu na tle wyborów do rad zakładowych. Istotny wpływ na wzajemne relacje miała też śmierć dotychczasowego
I sekretarza PK PPS (19 marca 1946 r. A. Buchalik zginął w zasadzce zastawionej przez żołnierzy KWP na funkcjonariusza UB Zygmunta Ćwiklińskiego, razem z którym podróżował motocyklem, co może wiele sugerować na temat
związków łączących przywódcę rybnickich socjalistów z komunistami). W kwiet
niu ujawniły się zaś w PPS bliżej nieokreślone elementy sanacyjne82.
Po śmierci A. Buchalika w PPS pojawił się problem sukcesji. Początkowo
stanowisko I sekretarza PK zajmował J. Sroka (sekretarz MK w Rybniku), jednak w czerwcu 1946 r. WK powierzył je Wiktorowi Szreterowi. Funkcję przewodniczącego PK od lipca pełnił Józef Gazek (poprzednio wiceprzewodniczący)83.
SD stopniowo traciło członków, którzy odpływali do bliższej im chadecji.
W marcu 1946 r. „demokraci” zrzeszali w powiecie rybnickim 650 członków;
blisko połowa należała do koła miejskiego w Rybniku. Zdaniem komunistów
Stronnictwo pozorowało tylko współpracę z PPR, a niektórzy jego członkowie
wyraźnie sympatyzowali z PSL. Komuniści przed referendum zdołali wymusić
na swych niepewnych sojusznikach przynajmniej pozór współpracy. Jej przejawem było uciszenie najbardziej niechętnych PPR działaczy, wśród nich F. Motyki, który zdaniem PPR odegrał wybitnie negatywną rolę podczas zajść, do
których doszło w Rybniku 3 maja 1946 r. Lider SD wznosił wówczas okrzyki
na cześć S. Mikołajczyka, toteż komuniści i socjaliści wnosili o pozbawienie go
mandatu radnego MRN i PRN. Władze SD zareagowały pozytywnie: zawiesili
członka Miejskiego Komitetu SD w czynnościach swego stronnictwa zato, iże jest wrogo na81  

Wilhelm Danel, ur. w 1895 r., przedwojenny członek PPS. Deklarował zawód górnika
lub urzędnika (ten drugi być może w związku z zatrudnieniem w KP PPR w Rybniku, początkowo w charakterze instruktora). Posiadał wykształcenie powszechne. APK, KP PPR Rybnik,
sygn. 14, Blankiet sprawozdawczy KP PPR Rybnik z 6 VI 1946 r., s. 6.
82  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Krótka charakterystyka powiatu rybnickiego, Rybnik
5 III 1946 r., s. 41; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za kwiecień 1946 r.,
s. 50–51; A. Dziuba, Podziemie poakowskie..., s. 228-229.
83  
APK, PK PPS Rybnik, sygn. 3, Sprawozdanie z posiedzenia PK PPS w Rybniku w dniu
19 VII 1946 r., s. 13; APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie I sekretarza PK PPS
w Rybniku za okres od 1 I do 31 VII 1946 r., s. 5.
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stawiony do dzisiejszego Polskiego państwa Demokratycznego [...] niemoże się [mu] nijako w
głowie pomieścić iże dziś mamy inną, a nie taką Polskę, jaka była do września 1939 r.84
Dyspozycyjny wobec komunistów ruch ludowy na razie nie zdołał podnieść
się po klęsce z jesieni 1945 r. i zaistnieć na terenach powiatu. Próba powoływania struktur SL, podjęta przez Wojewódzki Zarząd partii w maju 1946 r., skończyła się niepowodzeniem. Skierowany w maju 1946 r. do Rybnika organizator
nazwiskiem Głąb nie odniósł sukcesu, tym bardziej, że zdaniem PPR był raczyj
z PSL a nie SL. W tych warunkach spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, mającą według planów komunistów pełnić rolę ekspozytury ich wpływów na wsi,
przechwycili działacze PSL85.
PSL w okresie kampanii poprzedzającej referendum rozrosło się na cały
powiat rybnicki. PPR w marcu 1946 r. jego liczebność oceniała na ok. 1 200
członków (w samym Rybniku w czerwcu tr. funkcjonowały dwa koła miejskie,
zrzeszające razem 112 członków). UB w maju 1946 r. doliczył się natomiast
459 członków tej partii, co wydaje się liczbą zaniżoną. 9 kwietnia 1946 r. wyłoniony został stały Powiatowy Zarząd PSL, na którego czele stanął W. Bojdoł.
Wiceprezesami zarządu zostali Alojzy Mokry i Jan Skupień86.
SP w okresie kampanii politycznej poprzedzającej referendum znalazło się
tak w całej Polsce, jak w województwie śląskim, w stanie organizacyjnego bezwładu. Nie inaczej było w Rybniku. PPR nie notowała politycznej aktywności
tej partii. Według ocen sekretarza W. Danela powiatowe struktury Stronnictwa
tworzyło ok. 500 osób – głównie nauczycieli i urzędników. Nie podejmowały
one współpracy z PPR87.
Zaplecze partii politycznych tworzyły organizacje społeczne, w dużym stopniu poddane już wpływom komunistów. Najliczniejsze były związki zawodowe,
którymi kierowały pospołu „bratnie partie robotnicze”. Socjaliści i komuniści
wspólnie organizowali też działalność Ligi Kobiet, Polskiego Czerwonego
84  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Krótka charakterystyka powiatu rybnickiego, Rybnik
5 III 1946 r., s. 41; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 136, Sprawozdanie miesięczne KM PPR
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Krzyża oraz Towarzystwa Żołnierza Polskiego. PPR samodzielnie kontrolowała Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, uzyskała też wpływy w Polskim
Związku Zachodnim (z tem związkiem nasza partia żyje w przyjaźni i pomaga jej [!]
– stwierdzono w sprawozdaniu KM PPR Rybnik). Wśród młodzieży działały
ZWM, Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych (w sferze wpływów socjalistów) i najliczniejszy, choć niepoddający się kierownictwu komunistów, Związek Harcerstwa Polskiego. W tem harcerstwie skupia się najbardziej wrogo usposobiony
element młodzieżowy – narzekano w sprawozdaniu KM PPR w Rybniku88.
W okresie bezpośrednio poprzedzającym głosowanie PPR podjęła masową
akcję propagandową. Do wyborców kierowano ulotki, wzywano ich na wiece
i zebrania w zakładach pracy. Mieszkańcy powiatu odnosili się do tych inicjatyw
obojętnie. Największy wiec odbył się w Rybniku i zgromadził 1 300 uczestników89.
Zwycięstwo PPR i jej aliantów w referendum miało zatem zależeć nie tyle
od społecznego poparcia, co od dyspozycyjności członków komisji wyborczych i wpływu władz partyjno-państwowych na proces zliczania głosów.
Przewodniczącymi komisji i ich zastępcami starano się uczynić osoby „pewne”, czyli przede wszystkim członków PPR i PPS. Do partii komunistycznej
należało 46 przewodniczących, do socjalistycznej – 35, do SD – 3, po jednym
do SL i SP, zaś pozostałych 24 nie należało do żadnej partii (na ogół byli członkami uległych PPR związków zawodowych i „SCh”). Podobnie rzecz się miała
z przynależnością partyjną zastępców przewodniczących: 39 należało do PPR,
37 do PPS, 12 do SD, po jednym do SL i SP, pozostałych 20 było bezpartyjnymi90.
Wśród członków komisji także dominowali działacze PPR i PPS. PSL przyznano zaledwie siedem stanowisk zastępców członków komisji, co oznaczało,
że ludowców faktycznie odsunięto od obliczania głosów91.
Do zmian w składach komisji, w tym na stanowiskach przewodniczących,
dochodziło do 26 czerwca 1946 r., na ogół zresztą z powodu zastrzeżeń typu
politycznego92.
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APK, KP PPR Rybnik, sygn. 136, Sprawozdanie miesięczne KM PPR w Rybniku za maj
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W dniu głosowania UB aresztował trzy osoby. Doszło do napadów na obwody głosowania w Niewiadomiu i w Żorach, gdzie w wyniku wymiany ognia
z niezidentyfikowanymi napastnikami zginął jeden z żołnierzy ochraniających
lokal. W strzelaninie wzięli też udział funkcjonariusze UB, którzy w lokalu wyborczym „przeliczali” głosy93.

Po kilkunastu dniach komuniści triumfalnie ogłosili swe zwycięstwo, jednak
jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem rezultatów referendum lokalni politycy
nie kryli, że odpowiedzi na pytania brzmiały na ogół „nie”. Prezes ZP PSL
W. Bojdoł uznał, że S. Mikołajczyk oprotestuje wynik referendum, bowiem
jego wynik sfałszowano. Podobnie uważał Józef Grychtoł, członek PPS zasiadający w jednej z komisji wyborczych, który twierdził, że przez dwa dni głosy
obliczali funkcjonariusze UB, siedzący w rybnickim starostwie. O wysokim odsetku głosów na „nie” mówili F. Motyka z SD i Karol Brandys z SP, także
członkowie komisji obwodowych. Również członkowie PPR: F. Żymełka i Jan
Bula wskazywali, ze większość odpowiedzi na pytania referendum była negatywna94.
Dane dotyczące rzeczywistych rezultatów głosowania przytoczył na podstawie materiałów odnalezionych w archiwum Bolesława Bieruta Andrzej Paczkowski. Według nich 87,5 % wyborców w powiecie rybnickim głosowało „nie”
na pierwsze pytanie, 72,5 % odrzuciło drugie pytanie, a 62,5 % również i trzecie95.
W materiałach archiwalnych zachowało się anonimowe zestawienie wyników głosowania z 29 obwodów (spośród 110 zorganizowanych), czyli ponad 1/4
zorganizowanych w powiecie rybnickim. Podano w nim liczby głosów rzeczywiście oddanych na poszczególne pytania, zaś obok znajdowały się zafałszowane dane podane komisji okręgowej. Choć niepełne, zestawienie to jasno wskazuje, że fałszerstwa były nagminne, przy czym w jednym z obwodów zamieniono głosy „nie” na głosy „tak” w I i II pytaniu.
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Tabela 1: Rzeczywiste wyniki głosowania w 29 obwodach powiatu rybnickiego

Głosy ogółem*

I pytanie

II pytanie

III pytanie

tak

nie

tak

nie.

tak

nie

Powiat rybnicki
30 022

6 040
20,1 %

23 971
79,9 %

6 759
22,6 %

23 182
77,4 %

14 514
48,3 %

15 562
51,7 %

Rybnik
(8 obwodów)
11 188**

1 337
12,2 %

9 589
87,8 %

1 713
15,7 %

9 211
84,3 %

4 651
42,5 %

6 300
57,5 %

*Liczba głosów oddanych na poszczególne pytania nie jest w żadnym wypadku taka sama,
a w jednym (pytanie III w powiecie) jest wyższa od liczby głosów ważnych. Świadczyć to może
o błędach popełnianych przez komisje przy okazji fałszowania wyników.
**Mieszkańcy miasta Rybnika głosowali w dziewięciu obwodach. Brak danych z obwodu
nr 6.
Źródło: APK, KW PPR Katowice, sygn. 34, Anonimowe zestawienie prawdziwych i sfałszowanych wyników referendum z 29 obwodów w powiecie rybnickim, s. 131–132; tamże, Obwieszczenie o obwodach głosowania, s. 110.

Rzeczywiste rezultaty referendum ukazują polityczne preferencje mieszkańców Rybnika i powiatu. Zwolennikami PPR i innych partii Bloku było zaledwie
ok. 12 % rybniczan i 20 % mieszkańców powiatu (głosy „tak” na pierwsze pytanie). Ledwie 2 – 4 % bez zastrzeżeń poparło PSL (różnica pomiędzy głosującymi „tak” na wszystkie pytania i głosującymi „nie” na I pytanie oraz „tak” na
dwa pozostałe). Przeszło połowa wyborców zanegowała ówczesny system polityczny, odrzucając wszystkie trzy pytania.
Referendum z 30 czerwca zamknęło pewien etap w polityce komunistycznych władz wobec społeczeństwa i opozycji. Wykazało, że komuniści nie są
w stanie osiągnąć zwycięstwa wyborczego inną drogą niż przez masowe fałszerstwo. Z drugiej strony, łatwość z jaką komuniści wypaczyli wynik głosowania, nieskuteczność protestów przeciwko nadużyciom i brak reakcji państw
zachodnich na jawne łamanie zasad demokracji, jak najgorzej rokowało przed
zbliżającymi się wyborami sejmowymi. Powszechne w Polsce obawy przed ponownym fałszerstwem były zatem słuszne, tyle że komunistom chodziło już
nie tyle o zwycięstwo wyborcze, co o zniszczenie legalnej i nielegalnej opozycji
oraz o wyeliminowanie postaw antysystemowych, bardzo silnych, jak wykazało
referendum, wśród mieszkańców kraju. Rozpoczynała się kolejna faza rozgrywki politycznej, w której zamiast negocjacji i prób kompromisów doszło do
brutalnego starcia z politycznymi przeciwnikami – tak metodami legalnymi, jak
i pozaprawnymi. Wprawdzie w lipcu i sierpniu 1946 r. partie robotnicze prowa-

48

Adam Dziuba

dziły jeszcze rozmowy z PSL, ale komuniści przestali już być zainteresowani
pozyskaniem ludowców do koncepcji wspólnej listy wyborczej. Rozstrzygająca
okazała się wypowiedź Józefa Stalina, który w sierpniu, w czasie rozmów z liderami polskich socjalistów, nazwał S. Mikołajczyka wrogiem niezawisłości
Polski i jej interesów96.
Krótki okres przerwy między referendum a kampanią polityczną poprzedzającą wybory sejmowe, władze powiatu poświęciły na uporządkowaniem kilku spraw. Zajęto się m.in. kolejną reorganizacją PRN i wywózkami mieszkańców powiatu uznanych za Niemców. Transport „Niemców” starostwo
wyznaczyło na 25 lipca. Objął on 268 osób – głównie posiadaczy I i II kategorii DVL. W samym Rybniku zakwalifikowano do wyjazdu 33 osoby. Przetransportowano je do punktu etapowego w Głubczycach, skąd miały wyjechać do
Niemiec. Jak podkreślał starosta, poważne trudności powodowało ustalanie,
kto rzeczywiście jest Niemcem: wysiedlić niemców [!] z Górnego Śląska nie jest bowiem
rzeczą łatwą, tak jak to łatwo jest powiedzieć. [...] Znaleźć w tym wypadku granicę pomiędzy niemcem [!] a polakiem [!] jest trudno, tym bardziej, że tut[ejsza] ludność włada tak
dobrze językiem polskim jak i niemieckim97.
We wrześniu przeprowadzono zapowiadaną od lipca reorganizację PRN.
Z udziału w jej pracach zrezygnował przewodniczący J. Biały, a na jego miejsce
wybrano J. Bezega z PPS, dotychczasowego wiceprzewodniczącego. Wakujące
po nim stanowisko objął W. Danel. Te ruchy, wykazujące rzetelność PPR w przestrzeganiu parytetów, niewątpliwie miały na celu zachęcenie PPS do czynnego
udziału w kampanii wyborczej98.
Ta zaś rozpoczęła się 13 września 1946 r. wysłaniem przez PPR i PPS listu
otwartego do PSL. Sygnatariusze, nawiązując do przemówienia sekretarza stanu USA Jamesa Byrnesa, w którym amerykański dyplomata zakwestionował
trwałość polskiej granicy zachodniej, domagali się od ludowców jasnego określenia stanowiska w tej sprawie. Gdy PSL nie odpowiedziało, PPR ogłosiła jego
izolację na scenie politycznej99.
22 września Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ordynację wyborczą, przy
czym skład komisji obwodowych i okręgowych uzależniono w niej od decyzji
administracyjnych. PSL straciło jakikolwiek wpływ na ten kluczowy element
96  

C. Osękowski, Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000, s. 28–29;
A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pułtusk 2002, s. 142–
145.
97  
APK, UWŚl Og, sygn. 125, Sprawozdanie starostwa powiatowego w Rybniku za lipiec
1946 r., Rybnik 30 VII 1946 r., s. 130–136.
98  
APK, WRN Katowice, sygn. 672, Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej
w Rybniku w dniu 29 X 1946 r., k. 60–63.
99  
C. Osękowski, Wybory..., s. 31-32.
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wyborów. 11 października 1946 r. w „Dzienniku Ustaw” ukazało się obwieszenie o podziale kraju na okręgi wyborcze. Powiat rybnicki, wraz z katowickim
i miastami wydzielonymi, Chorzowem i Katowicami, znalazł się w okręgu wyborczym nr 40; prawie pół miliona uprawnionych do głosowania wybierało
w nim 12 posłów do Sejmu Ustawodawczego. Datę wyborów ustalono na 19
stycznia 1947 r.100
W województwie śląskim intensyfikacja operacji wymierzonych przeciwko
opozycji nastąpiła bezpośrednio po referendum – gdy na szczeblu centralnym
trwały jeszcze rozmowy PPR z PSL. 15 lipca 1946 r., za rzekomą współpracę
z jedną z grup KWP, organy bezpieczeństwa województwa śląskiego zawiesiły
działalność zarządu powiatowego PSL w powiecie cieszyńskim. We wrześniu
zawieszony został z kolei Zarząd Powiatowy Stronnictwa w Bielsku. 16 października na polecenie naczelnika Wydziału V WUBP w Katowicach przeprowadzono rewizje w lokalach zarządów powiatowych PSL w Rybniku i w Pszczynie. Wprawdzie niczego szczególnego nie odnaleziono, jednak obydwa zarządy
zostały zawieszone. Do końca 1946 r. zmuszono do zaprzestania oficjalnej
działalności zarządy powiatowe Stronnictwa w powiatach będzińskim, nyskim
i grodkowskim101.
Erozja rybnickiego PSL rozpoczęła się w sierpniu 1946 r. Według szacunków PPR partia ta, licząca w lipcu ok. 1 200 członków, w ciągu miesiąca stopniała do 800. Zaczynał się odpływ do partii obozu rządzącego. Ludowcy cieszyli się wprawdzie sympatią sporej części działaczy SD i SP, ale nie przekładało
się to na wpływy na lokalnej scenie politycznej102.
Gdy partie robotnicze zakwestionowały obecność członków zawieszonych
władz powiatowych PSL na posiedzeniu MRN w Rybniku, gdzie oficjalnie reprezentowali „SCh”, zaprotestowali działacze SD i SP. Ich opór okazał się bezskuteczny, za to 28 listopada 1946 r. W. Danel napisał doniesienie do szefa
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku stwierdzając, że
działacze Nowego Stronnictwa Pracy Jan Węgrzyk, M. Penkała (będący faktycznie
członkiem SD) i bliżej nieznany Ekstan działali wbrew linii PPR. Sugerował
przy tym: ponieważ widać tu jasną i otwartą współpracę z PSL-em, uprasza się cośkolwiek
bliżej tymi obywatelami zająć 103.
100  

Tamże, s. 38; Dz.U. RP 1946, nr 48, poz. 274.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 032/10, cz. 1, Historia PSL w województwie śląsko-dąbrowskim, anonimowe opracowanie funkcjonariusza UB z 15 III 1948 r., b. p.
102  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec 1946 r., s. 65–67; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za sierpień 1946 r.,
k. 70–71
103  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 6, Doniesienie I sekretarza KP PPR w Rybniku Wilhelma
Danela do PUBP Rybnik, Rybnik 28 XI 1946 r., s. 27.
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PSL pozbawiony zarządu powiatowego usiłował mimo wszystko przeprowadzić kampanię wyborczą w oparciu o tajne komitety. UB miał w tych środowiskach swoich informatorów i kontrolował przebieg wydarzeń. Grupa najaktywniejszych działaczy Stronnictwa była stale inwigilowana, toteż próba
zmontowania kampanii wyborczej PSL w oparciu o zakonspirowaną siatkę nie
powiodła się. Najaktywniejsi działacze ludowi, jak też kandydaci na posłów,
zostali tuż przed wyborami aresztowani. W styczniu 1946 r. W. Danel podkreślał, że przeciwko PSL przeprowadzoną wielką akcją pacyfikacyjną oraz planowano
kolejne104.
Do 18 stycznia 1947 r. na terenie województwa śląskiego aresztowano jedenastu kandydatów na posłów z PSL, przeprowadzono 4 828 rewizji, a do aresztu prewencyjnego trafiły 2 563 osoby. W samym powiecie rybnickim doszło do
250 rewizji i 235 zatrzymań, dwanaście osób zwolniono z pracy, a w dziewięciu
przypadkach doprowadzono do zamknięcia sklepu. Ponadto, wykorzystując zapisy ordynacji wyborczej, pozbawiono prawa głosu ok. 8 500 osób w całym
okręgu 40 (na ok. 496 tys. uprawnionych w nim do wzięcia udziału w wyborach)105.
W walce przeciwko PSL sięgnięto po naciski administracyjne, prowokacje,
areszty, terror fizyczny i inne środki pozaprawne. Katalog uzupełniały metody
polityczne, obliczone na rozbicie spoistości partii, na tle wątpliwości co do sensu pozostawania w opozycji do obozu rządzącego. Na Górnym Śląsku od lipca
1946 r. zaczęły powstawać lokalne komórki PSL – „Nowe Wyzwolenie” (PSL
„NW”), partii secesjonistów z PSL, którzy proponowali szybkie porozumienie
z partiami robotniczymi106.
PSL „NW” powstało w powiecie rybnickim jeszcze w czerwcu, jednak okazało się tworem efemerycznym. Według sprawozdania nieznanego z nazwiska
organizatora partii, miało liczyć ok. 500 członków działających w siedmiu kołach, zgrupowanych głównie w południowej części powiatu. Nie znalazło zro104  

AIPN, MBP, sygn. 00231/86/ 14, Raport pięciodniowy Wydziału V WUBP Katowice
do Departamentu V MBP, Katowice 15 XII 1946 r., k. 179; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn.
032/10 cz. 1, Historia PSL w województwie śląsko-dąbrowskim, anonimowe opracowanie
funkcjonariusza UB z 15 III 1948 r., b. p.; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za grudzień 1946 r., s. 92.
105  
AIPN, MBP, sygn. 00231/86/ 14, Raport Wydziału V WUBP Katowice do Departamentu V MBP, Katowice 18 I 1947 r., k. 300–304; tamże, Raport delegata MBP na okręg 40
Bolesława Galczewskiego, Warszawa 24 I 1947 r., k. 326–329; tamże, Raport delegata MBP na
okręg 40 Bolesława Galczewskiego, Warszawa 25 I 1947 r., k. 330–332.
106  
W Warszawie partia ta powstała już na początku czerwca, ale nie spowodowało to
większego oddźwięku w województwie śląskim. Nie odegrała ona zresztą na Górnym Śląsku
większej roli, a jej Tymczasowy Zarząd Wojewódzki w Katowicach powołano dopiero 24 października 1946 r. F. Serafin, Ruch ludowy..., s. 97–99.
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zumienia u władz administracyjnych, które nie interesowały się problemami
partii. Np. starosta R. Suchoń potraktował odmownie wnioski jej członków
o przydział koni107. PSL „NW” nie odegrało żadnej roli na lokalnej scenie politycznej, o czym świadczy brak wzmianek o działalności tej partii w materiałach
PPR, PPS czy starostwa powiatowego.

Konspiracji zadano poważne straty jeszcze przed referendum. Na początku
czerwca 1946 r. aparatowi bezpieczeństwa udało się rozbić sztab Okręgu Śląskiego KWP, później zaś nastąpiły aresztowania wśród członków niższego
szczebla organizacji. Latem 1946 r. KWP na terenie województwa śląskiego
było już całkowicie rozbite. Tego losu udało się uniknąć organizacji P. Cierpioła, która przetrwała do amnestii w 1947 r. i stanowiła do tego czasu jedyną liczącą się strukturę podziemną w powiecie rybnickim. W końcowym okresie
kampanii wyborczej jej członkowie rozrzucali ulotki, w których wyrażono przekonanie, że głosowanie zostanie sfałszowane, lecz wezwano do oddania głosu
przeciw rzadzącymi, najlepiej na PSL. W samym dniu wyborów członkowie
organizacji rozdzielali pod lokalami wyborczymi karteczki z cyfrą „5” (numerem listy PSL w okręgu 40)108.
Główny ciężar prowadzenia kampanii wyborczej obozu władzy spoczął na
PPR, która podstawowe założenia taktyczne realizowała już od drugiej połowy
sierpnia 1946 r. Koncepcja prowadzenia walki wyborczej, oprócz mobilizacji
szeregów partyjnych i masowej agitacji, obejmowała też szerokie wykorzystanie
UB, milicji i wojska do wyeliminowania opozycji, zastraszenia społeczeństwa
i przeprowadzenia wyborczych manipulacji109.
W lipcu 1946 r. sekretarz KP PPR w Rybniku dokonał podsumowania sił
aliantów i przeciwników w zbliżającej się rozgrywce, jak też scharakteryzował
pokrótce ich aktywność na lokalnej scenie politycznej. Powiatowa organizacja
PPR liczyła wówczas 2 182 członków, w tym 1 482 robotników, 382 chłopów
i 312 inteligentów (zapewne głównie takich, którzy po 1945 r. objęli stanowiska
urzędnicze). PPS zrzeszała ok. 1 800 członków. Współpraca między partiami
robotniczymi układała się dobrze, jeśli chodziło o szczebel władz powiatowych, natomiast w organizacjach terenowych socjaliści często uchylali się od
współdziałania i byli, zdaniem komunistów, mało aktywni. SD liczyło ok. 600
członków i także nie pomagało PPR – unikało delegowania mówców na zebrania i wiece. Udało się za to powołać SL, do którego wpisało się ponoć ok. 500
ludzi (może sekretarz pomylił je z PSL „NW”?). Jednak instruktor powiatowy
SL nie przejawiał chęci do pracy, a struktury terenowe nie funkcjonowały.
107  

APK, KW PPR Katowice, sygn. 225, Pismo dotyczące struktur PSL „NW” w powiecie
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A. Dziuba, Podziemie poakowskie..., s. 213–215, 259–267, 341–342.
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W sierpniu biuro ludowców zostało zresztą zamknięte. SP liczyło ok. 1 100 ludzi, stroniło od kontaktów z PPR. Miało to związek z jego składem personalnym – zdaniem sekretarza trzon partii tworzyli nieprzychylni nowemu ustrojowi nauczyciele, urzędnicy i przedwojenna sanacja110.
W początkowym okresie kampanii wyborczej współpraca pomiędzy PPR
a PPS nadal szwankowała, co sekretarz KP PPR przypisywał przede wszystkim
jednostce kierującej z PK PPS, czyli zapewne W. Szreterowi. Jednak także na niższych szczeblach działacze PPS wahali się przed podjęciem współdziałania
z komunistami. Także relacje z SD komuniści oceniali negatywnie. Według danych PPR w szeregach Stronnictwa było przeszło 60 % starych endeków i sanatorów. Skrycie starali się wspierać PSL, natomiast na wiecach i spotkaniach firmowanych przez PPR nie pojawiali się wcale111.
Realne współdziałanie pomiędzy komunistami a ich aliantami na terenie powiatu rybnickiego pojawiło się dopiero w grudniu 1946 r. Na relacje miejscowych socjalistów z komunistami wpłynęło podpisanie 28 listopada przez władze
centralne PPR i PPS umowy o jedności działania, zakładającej organizacyjną
współpracę, utajnienie sporów międzypartyjnych, wspólne zwalczanie PSL i oddanie PPR kontroli nad aparatem wyborczym. Oporny dotychczas W. Szreter
przestał się przeciwstawiać wspólnym akcjom, choć nadal trudno było zmobilizować do aktywności w kampanii wyborczej działaczy socjalistycznych szczebla gminnego czy zakładowego. Rybnicka organizacja SD, po spotkaniu centralnych kierownictw partii sprzymierzonych z PPR (zawiązana wówczas wokół
komunistów koalicja przyjęła nazwę Bloku Demokratycznego), które miało
miejsce 29 listopada, podkreślała chęć współdziałania, ale słabo się z niego wywiązywała. SL nadal na terenie powiatu nie funkcjonowało. Komunistom udało
się za to podporządkować „SCh”, która na zjeździe powiatowym podjęła rezolucję popierającą Blok Demokratyczny i zawiesiła W. Bojdoła. Poparcie dla Bloku uchwalił też wpływowy Związek Weteranów Powstań Śląskich112.
Mimo tych sukcesów KW PPR w Katowicach nie był zadowolony z postawy I sekretarza powiatowej organizacji partyjnej. Zdaniem J. Ludwińskiej,
W. Danel nie radził sobie na kluczowym stanowisku. W listopadzie znalazł się
na liście sekretarzy przewidzianych do wymiany w najbliższym okresie, tym
bardziej, że od lipca w Rybniku działał już ponownie P. Markwiok, który wrócił
z ZSRR i przedstawiał swoje reminiscencje z pobytu na wschodzie: następnie
110  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec 1946 r., s. 65–67; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za sierpień 1946 r.,
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APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za
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mówił tow. Markwiok, który zwiedził Związek Radziecki [i] w krótkich zarysach przedstawił ciężkie położenie narodu Sowieckiego. Jednak w toku kampanii wyborczej rybnicką organizacją PPR kierował jeszcze W. Danel113.
Kluczowym zagadnieniem okazała się obsada komisji wyborczych. Tym razem nie mogło dojść do „przecieków”, a członkowie komisji mieli być w pełni
dyspozycyjni wobec komunistycznych władz i UB. Starannie ich selekcjonowano – nawet po 30 listopada, czyli po ostatecznym ustawowym terminie ustalenia składów komisji wyborczych wszystkich szczebli.
O „właściwy” dobór członków komisji postarały się wspólnie PPR i UB,
dokładnie badając kandydatury pod kątem ideologicznej pewności i dyspozycyjności. Weryfikację zapoczątkowano w województwie śląskim ok. 6 października 1946 r. Opracowano wówczas wstępną obsadę komisji okręgowych, wraz
z ogólnymi charakterystykami ich przydatności, przygotowanymi przez UB114.
8 grudnia WUBP w Katowicach przygotował zbiorcze charakterystyki komisji w poszczególnych okręgach wyborczych woj. śląskiego. W okręgu nr 40
za „pewne”, (czyli obsadzane przez działaczy PPR, w tym zakamuflowanych,
jako aktywiści „SCh”, czy związków zawodowych) uważano 48 % komisji, 18 %
miało status „jednolitofrontowych” (mających w składzie członków PPR i spraw
dzonych działaczy PPS, SD i SL), zaś 34 % uważano za „niepewne”115.
W nocy z 11 na 12 grudnia 1946 r. odbyła się odprawa desygnowanych do
obsługi okręgów wyborczych funkcjonariuszy UB. Przedstawiono na niej wstęp
ną ocenę stanu zabezpieczenia komisji wyborczych. Większość była już obsadzona przez osoby uznawane za „pewne”, jednak w powiecie rybnickim funkcjonariuszy czekało jeszcze wiele pracy – na 71 obwodów za „całkowicie
pewne” uważano 21, za „niepewne” – 26, zaś części jeszcze nie sprawdzono.
Wśród aktywistów PPR i „SCh” ujawniono kilku zakamuflowanych członków
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APK, KW PPR Katowice, sygn. 685, Sprawozdanie wydziału personalnego KW PPR
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PSL . Ostatecznie w wyniku działań UB, z komisji obwodowych zorganizowanych w powiecie rybnickim usunięto 180 członków, a 26 przesunięto117.
Komisje wyborcze znalazły się pod szczególnym nadzorem UB. Kontrolowano je ściśle w ramach teczek zakładanych na poszczególne obwody głosowania. By zapewnić sobie pełną dyspozycyjność komisji, w całym okręgu 40 pozyskano w charakterze informatorów 584 ich członków, w tym 418 działaczy
PPR i 145 PPS. UB podczas werbunków posługiwało się kryterium osób „nie
do końca pewnych”; w tej kategorii mieścili się wszyscy bezpartyjni, członkowie
partii zblokowanych oprócz PPR, mało wyrobieni politycznie PPR-owcy i wszyscy ci, którzy
byli potrzebni w celu operatywnego rozpracowania komisji obwodowej 118.
Kolejnym etapem było wyeliminowanie kontroli ze strony mężów zaufania
desygnowanych do poszczególnych komisji przez PSL. Od grudnia UB zaczęło
ich werbować w charakterze swych informatorów, bądź zastraszać. W efekcie
większość nie przystąpiła do pełnienia swych obowiązków w dniu wyborów,
lub też działała zgodnie z dyspozycjami przekazanymi przez PPR i UB119.
Istotnym czynnikiem zapewniającym zwycięstwo miało być masowe, manifestacyjne głosowanie na listy Bloku. PPR pospołu z UB zajęły się organizacją
grup osób wybierających jawnie. W powiecie rybnickim udział funkcjonariuszy
bezpieki był trudny do przecenienia: w większości wypadków referenci UB wysuwali
grupowych, a były wypadki, że referenci nasi z powodu braku komórki partyjnej na swoim
terenie sami organizowali grupy. Sprawa organizowania grup na terenie zakładów pracy
była wykonana prawie wyłącznie przez aparat UB120.
Mniejsze znaczenie miała wobec wymienionych wyżej czynników kampania
propagandowa PPR, jednak należy podkreślić duży wysiłek organizacyjny komunistów przy organizacji wieców i masówek. Według danych PPR od początku grudnia do 12 stycznia odbyły się łącznie 194 spotkania przedwyborcze,
w których uczestniczyło ok. 70 tys. mieszkańców powiatu. Przemawiali przede
116  
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Tamże, Raport delegata MBP na okręg 40 Bolesława Galczewskiego, Warszawa
24 I 1947 r., k. 326.
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wszystkim działacze PPR (m.in. P. Markwiok, R. Suchoń, H. Szpitalny, S. Gunia, W. Danel), ale także liderzy socjalistów (W. Szreter, J. Gazek, J. Bezeg). Incydentalnie występowali przedstawiciel innych partii i organizacji (SD i Związku Weteranów Powstań Śląskich)121.
W warunkach stworzonych przez władze uzyskanie dobrego wyniku wyborczego przez PSL było niemożliwe, toteż według oficjalnych danych, w województwie śląskim na listy Stronnictwa padło tylko 41 948 głosów. Ludowcy nie
uzyskali ani jednego mandatu do Sejmu Ustawodawczego. Wszystkie przypadły
PPR i jej koalicjantom122.
Przybliżone wyniki wyborów w województwie śląskim, oparte podobno
o niekompletne dane, zawierające informacje ze 163 obwodów (na 245), dostarczone sekretarzowi KW PPR w Katowicach Edwardowi Ochabowi, zdobył
i dołączył do sprawozdania o przebiegu wyborów wywiad Zrzeszenia WiN.
One jednak też wskazują na zwycięstwo PPR, choć w mniejszych rozmiarach123.
Tabela 2: Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 40 i w powiecie rybnickim

Okręg nr 40
uprawnionych:
485 152

powiat rybnicki
uprawnionych
126 384

Blok
Demokratyczny

PSL „NW”

PSL

SP

Głosy nieważne

Oficjalnie:
442 468
(92,4 %)

Oficjalnie:
1 837
(0,4 %)

Oficjalnie:
12 370
(2,6 %)

Oficjalnie:
20 673
(4,3 %)

Oficjalnie:
1 636
(0,3 %)

dane WiN:
98 035
(53,3 %)

dane WiN:
556
(0,3 %)

dane WiN:
60 543
(32,9 %)

dane WiN:
15 842
(8,6 %)

dane WiN:
9 000
(4,9 %)

Oficjalnie:
115 984
(95,2 %)

Oficjalnie:
142
(0,1 %)

Oficjalnie:
3 494
(2,9 %)

Oficjalnie:
1 695
(1,4 %)

Oficjalnie:
519
(0,4 %)

Źródło: „Trybuna Robotnicza”, 1947, nr 21; Wyniki wyborów w województwie śląskim WK PPR
Katowice, C–82/78 z dn. 28 I 47 r., adresowane do KC PPR Warszawa, [w:] Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 2: (lipiec 1946–styczeń 1947), red. M. Huchla i in., Wrocław 1997,
s. 521–522; J. Kantyka, Początki władzy..., s. 274.
121  

APK, UWŚl Sp-pol, sygn. 96, Sprawozdanie Wydziału Społeczno-Politycznego starostwa w Rybniku, Rybnik 15 I 1947 r., s. 121.
122  
F. Serafin, Ruch ludowy..., s. 112.
123  
Wyniki wyborów w województwie śląskim WK PPR Katowice, C–82/78 z dn. 28 I 47 r., adresowane do KC PPR Warszawa, [w:] Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 2 (lipiec 1946
– styczeń 1947), red. M. Huchla i in., Wrocław 1997, s. 521–522.
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PPR, nawet w świetle wyników uzyskanych przez wywiad WiN, osiągnęła
zatem zwycięstwo. Nie stanowiło to jednak odzwierciedlenia preferencji politycznych społeczeństwa – było efektem presji wywartej na wyborców. Oficjalny wynik był zaś konsekwencją „cudu nad urną”. Mechanizm fałszerstwa ujawnił jeden z informatorów organizacji „Makopola”, Jerzy Kufieta, będący zarazem przewodniczącym jednej z komisji obwodowych w powiecie rybnickim.
Gdy aresztowano go za współpracę z podziemiem, zwierzył się współwięźniowi (informatorowi UB), że gdy był przewodniczącym [komisji – A.D.] na danym obwodzie gdzie mieszkał, to powiedział, że naprzód wydano mu projekt wyników wyborów, że
ma mieć 97 % [głosów oddanych na Blok Demokratyczny – A.D.], tak że po skończonych wyborach przy obliczaniu głosów było 70 % przeciwko Demokracji [t.j. Blokowi
– A.D.], to musiał wszystkie głosy wyrzucić a nakłaś[ć] trójek124.
Sekretarz rybnickiej PPR (którym od stycznia 1947 r. ponownie był P. Markwiok) na początku lutego zaobserwował, będącą konsekwencją wyborów,
zmianę postaw mieszkańców powiatu: zasadniczo wzrasta pogląd o słuszności naszej
linii politycznej i gospodarczej. Powszechny pogląd jest następujący: wybory [...] postawiły
wszystkich malkontentów wobec faktu dokonanego, twierdzą teraz „my się już z tem zgadzamy, niech tylko nam zrealizują plany zapowiedziane”. PSL praktycznie się rozpadło: na skutek naszej pracy połączonej z UB PSL-owcy masowo rzucali legitymacje, wyrzekając się polityki Mikołajczyka deklarowali się za blokiem wyborczym. Za pośrednictwem
„SCh” komuniści zdobywali wpływy na terenach wiejskich: wszystkie inne odcinki
w zarządzie Sam[opomocy] Chłop[skiej] są prawie już obłożone [...] i będziemy bezpośrednio kierowali tą instytucją. Magistrat Rybnika nie sprawiał problemów, a ze starostwem było porozumienie jak najściślejsze. Komuniści uzyskali też poważne przyczółki w przemyśle, bowiem w styczniu w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu
Węglowego na stanowiskach kierownika personalnego i wicedyrektora zostali
umieszczeni dwaj pepeerowcy. Miesiąc później do PPR wstąpili liczni urzędnicy RZPW, w tym naczelny dyrektor i prawie cała inteligencja. I sekretarz PPR pisał
z satysfakcją: Stwierdzić można przełamywanie [w]pływu reakcji, stopniowe czyszczenie
z elementów niepowołanych i stały przyrost partii. Za to aktywiści PPS zaczęli się obawiać wchłonięcia przez PPR. Wyrazicielem tych nastrojów stał się W. Szreter,
który miał powiedzieć, że PPR wykończyła PSL, a obecnie zabiera się do PPS i [ją]
wykończą, z czym nie chciał się pogodzić. Zyskał w PPR miano hamulcowego125.
W marcu 1947 r. w powiecie rybnickim reaktywowało się SL. Na jego czele
stanął wiceprezes „SCh” Kluczniok, który bez porozumienia się z nami [tj. PPR –
124  

Cyt. za: A. Dziuba, Podziemie poakowskie..., s. 343.
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za
styczeń 1947 r., s. 95–96; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/18, t. 1, Materiały PPS miasta Katowice. Lata 1946–1948 (zawiera zestawienie informacji agentury UB o zachowaniu
członków PPS w poszczególnych organizacjach powiatowych w okresie po wyborach do sejmu
ustawodawczego, b. p.
125  
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A.D.] nic nie uczyni. P. Markwiok obiecał wspomóc ludowców, a zarazem zapewnić komunistom wpływ na kierunek polityczny ich partii. Należy poświęcić kilka
[!] pepeerowców i dopomóc w organizowaniu tego stronnictwa, aby położyć PSL na obie łopatki i zdemokratyzować wieś – pisał. SD znalazło się w tym czasie stanie kompletnego marazmu – szeregi demokratów stopniały do 200 członków, a zarządem
partii targały wewnętrzne spory i kłótnie126.
Powyborczy przełom w nastrojach społecznych zaznaczył się w całym kraju. Odczuwalny dla wszystkich stał się w drugiej połowie 1947 r., kiedy Polacy
zaczęli się bać publicznego zadawania niewygodnych pytań, śpiewania antykomunistycznych piosenek czy opowiadania politycznych dowcipów przygodnym
znajomym. Zanikły skoordynowane działania opozycyjne dużych grup, takie
jak strajki robotnicze, czy protesty młodzieży. Upowszechniły się postawy
przystosowawcze. W opanowanej przez władze komunistyczne przestrzeni
społecznej komunikacji, normą przestał być opór, a stało się (deklaratywne
przynajmniej) poparcie dla nowej rzeczywistości127.
Droga do „jedności organicznej”
Po wyborach główną treścią funkcjonowania sceny politycznej stały się
przede wszystkim relacje między „bratnimi partiami robotniczymi”. W 1947 r.
komuniści znaleźli się w niemal otwartym konflikcie z PPS. PPR oczywiście
rozstrzygnęła go na swoją korzyść pacyfikując nastroje wśród socjalistów, pozbawiając ich wpływów i własnej tożsamości, a następnie wchłaniając, co oficjalna propaganda nazwała zjednoczeniem ruchu robotniczego. Warunki owego
„zjednoczenia” podyktowali pepeerowcy.
Podpisanie umowy o jedności działania zamknęło pewien etap we wzajemnych relacjach między PPR i PPS. Socjaliści zrezygnowali wówczas z aspiracji
do samodzielności politycznej. Jednak po wyborach sejmowych to właśnie PPS
stała się jedyną siłą mogącą obok komunistów odegrać istotną rolę w kształtowaniu się stosunków politycznych w Polsce i tak też była postrzegana – przez
własnych członków, działaczy PPR, a także znaczną część społeczeństwa. Między przedstawicielami PPR i PPS rozpoczęła się polemika, obejmująca kwestie
polityczne, ideologiczne, społeczne, a także gospodarcze. Komuniści, obserwując z niepokojem rozwój wypadków, zaczęli postrzegać socjalistów jako istotną
126  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 4, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR w Rybniku
w dniu 19 III 1947 r., s. 15; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR
w Rybniku za marzec 1947 r., s. 106.
127  
Ł. Kamiński, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego, Toruń 2000,s. 246, 250.
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przeszkodę w budowie państwa totalitarnego. W kwietniu 1947 r. władze PPR
postawiły przed UB zadanie spacyfikowania nastrojów wśród swoich aliantów.
Komuniści zaczęli też prowadzić działania obliczone na osłabienie spoistości
szeregów „bratniej partii” za pośrednictwem swoich „wtyczek” i serwilistycznie
nastawionych działaczy, etykietując ich jako „jednolitofrontowców”. Zwolennicy autonomii organicznej i programowej, przeciwstawiający się podporządkowaniu PPS interesom PPR uzyskali miano „prawicowców” (komuniści eksponowali ich związki z PPS–WRN). „Prawicowców” zazwyczaj wspierali lawirujący
„centryści”. Jeszcze w kwietniu 1947 r. kierownictwo partii komunistycznej postawiło postulat „jedności organicznej”, czyli zjednoczenia obu partii robotniczych, co faktycznie oznaczało zamiar wchłonięcia PPS. Dla „prawicowców”
i „centrystów” zamysł połączenia obu partii był zaskoczeniem. Kierownictwo
partii socjalistycznej nie odrzuciło go całkowicie, ale uznało za odległą perspektywę128.
Jednak po przeprowadzonej pod koniec września 1947 r. naradzie partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie, której efektem było m.in. powołanie Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych, proces unifikacji
ustrojowej według wzorca radzieckiego został w Polsce znacznie przyspieszony. Partie związane sojuszem z komunistami utraciły znaczenie, bowiem spełniły już zaplanowaną dla nich rolę w systemie. Tym samym samodzielny byt
socjalistów okazał się w nowych warunkach anachronizmem129.
Wydarzenia potoczyły się szybko. 10 marca 1948 r. na wspólnym posiedzeniu „Szóstki” PPR i PPS, reprezentanci socjalistów opowiedzieli się za rozpoczęciem procesu zjednoczeniowego obu partii. Do publicznej wiadomości informację tę przekazał tydzień później sekretarz generalny Centralnego Komitetu
Wykonawczego PPS Józef Cyrankiewicz na posiedzeniu Rady Stołecznej PPS.
Kilka dni później warunki połączenia PPR i PPS przedstawił w artykule prasowym sekretarz generalny PPR Władysław Gomułka. W ślad za decyzją o realizacji hasła „jedności organicznej” ruszyły czystki, mające wykluczyć z lokalnych władz PPS działaczy niechętnych połączeniu z PPR, lub źle ocenianych
przez komunistów. W WK PPS w Katowicach przeprowadzono je 23 marca,
a w następnych tygodniach kontynuowano na niższych szczeblach organizacyjnych130. Droga do „jedności organicznej” została otwarta.
Zgodnie z ogólnopolskim scenariuszem kształtowały się też relacje między
„bratnimi partiami robotniczymi” w powiecie rybnickim. Konflikt między nimi
pojawił się niemal natychmiast po wyborach sejmowych, przy okazji podjętej
przez PPR i PPS akcji masowego naboru do swych partii.
128  
129  
130  

J. Wrona, System partyjny..., s. 237–238, 246.
Tamże, s. 247.
J. Kantyka, Burzliwe lata..., s. 442–443, 447.
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W lutym 1947 r. do PPS przystąpiło 1 103 osób; tym samym jej liczebność
wzrosła do 4 003 członków. W. Szreter (przesadnie) oceniał, że pod względem
wpływów socjaliści stali się przodującą organizacją polityczną powiatu. W marcu w szeregach rybnickiej PPS zrzeszone były już 5 154 osoby131.
Pod koniec stycznia PPR w powiecie rybnickim liczyła 3 088 członków.
W ramach akcji masowego naboru do jej szeregów werbowano też działaczy
PPS, na ogół inteligentów. Partia szybko się rozrastała, przy czym w lutym zamiar przejścia do niej zagłosiły całe koła socjalistów (co oczywiście wywołało
opór W. Szretera). Dopiero w maju dopływ nowych ludzi ustał. Relacje między
partiami stały się tym czasie napięte, członkowie władz powiatowych PPS zajmowali nieprzychylną wobec komunistów postawę (na boku lawirują mocno i domagają się parytetu), zaś wrogo nastawiony do prób osłabiania szeregów socjalistów W. Szreter stał się dla P. Markwioka zdecydowanym, skrajnym WRN-owcem.
Sekretarz PPR uważał też, że do PPS zaczęły napływać czarne siły, które partię
tę traktowały jako dach (ochronny). Niemniej P. Markwiok uważał, że w pełni
kontroluje sytuację u swych sojuszników za pośrednictwem kilku wpływowych
jednolitofrontowców132.
W następnych miesiącach międzypartyjne spory wyciszono. W lipcu 1947 r.
sekretarz PPR pisał wręcz o bardzo dobrej współpracy z socjalistami i znakomitych perspektywach na przyszłość. Odbyły się wspólne zebrania i narada
połączonych egzekutyw powiatowych „bratnich partii”, przeciwko czemu nawet niechętny zbliżeniu „aktyw” PPS nie oponował. Pozostałe partie istniejące
w Rybniku znalazły się na marginesie sceny politycznej. Działalność SD zamarła całkowicie, również SL pogrążyło się w marazmie. Rozwijały się za to kontrolowane przez komunistów organizacje społeczne. P. Markwiok podkreślał
ożywienie w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) i dużą aktywność związków zawodowych. Udało się wreszcie komunistom podporządkować harcerstwo, bowiem jego komendant przystąpił do PPR. Nad zjawiskami
bieżącymi panujemy prawie całkowicie, drobne jakieś niedociągnięcia załatwiamy natychmiast – pisał w sprawozdaniu miesięcznym sekretarz133.
131  

APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za luty
1947 r., s. 13–14; tamże, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za marzec 1947 r.,
s. 15–16
132  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za
styczeń 1947 r., s. 95; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za maj 1947 r.,
s. 116–118; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 4, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR w Rybniku w dniu 19 III 1947 r., s. 15; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP
PPR w Rybniku za marzec 1947 r., s. 106.
133  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec 1947 r., s. 127–128.
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W kolejnych miesiącach relacje komunistów z socjalistami nie uległy większym zmianom. P. Markwiok chwalił się, że wpływy WRN zostały niemal całkowicie wyeliminowane, zaś w październiku pisał: najlepsza współpraca jest z PPS,
uzgadniamy dosłownie wszystko razem. Nadal jednak utyskiwał na postawę W. Szretera134.
Socjaliści również nie narzekali na swe stosunki z aliantem, tym bardziej, że
wynegocjowane parytety były przestrzegane i socjaliści mieli w samorządach
i administracji porównywalne z komunistami wpływy. We wrześniu 1947 r. spośród 626 radnych rad narodowych wszystkich szczebli powiatu 200 reprezentowało PPR, 175 – PPS, 9 – SL, 39 – SD, zaś bezpartyjnych było 203. Z szeregów
PPR pochodziło 33 wójtów i sołtysów, podczas gdy z PPS – 30, z SD – 16,
z SL – 5, a 20 było bezpartyjnych. W radach zakładowych PPS przeważała nad
PPR (miała 172 radnych wobec 139 z PPR), ale znaczna też w nich była grupa
bezpartyjnych (103 osoby). Socjaliści pełnili prestiżowe stanowiska przewodniczącego PRN (J. Bezeg), MRN w Rybniku (dr Alojzy Smoła) i burmistrza Rybnika135.
Do nowego sporu między sojusznikami doszło w listopadzie 1947 r. przy
okazji wyborów do rad zakładowych. PPS, choć swoich kandydatów miała na
wspólnych listach z PPR, zdaniem P. Markwioka agitowała tylko na rzecz członków własnej partii, zaś W. Szreter bacznie przyglądał się obliczaniu głosów.
Sekretarz PPR podsumował wybory następująco: Gdyby zanalizować jednolity front
na tle wyborów, należałoby stwierdzić, że PPS jako całość nie wykazało widocznych tendencji separatystycznych, oprócz kilku jednostek na czele ze Szreterem. Mimo wyraźnej chęci
uzyskania większości mandatów, [w]spółpraca nie ucierpiała. Inaczej widział to jednak
W. Szreter, który nie ukrywał, że konflikt jaki wówczas wybuchł, był ostry. Jego
konsekwencją było odrzucenie przez socjalistów podejmowanych przez komunistów prób zwoływania wspólnych zebrań136.
Niesnaski spotęgowały wybory powiatowych władz „SCh”. W. Szreter i instruktor rolny PPS Karwot zakwestionowali ustalenia dotyczące podziału mandatów, domagając się parytetu. Jednak na zjeździe powiatowym „SCh” PPR
uzyskała pięć stanowisk w Zarządzie Powiatowym, zaś SL i PPS po dwa. Preze-

134  

Tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR Rybnik za październik 1947 r., s. 136.
KP PPR Rybnik, sygn. 21, Ankieta o organizacjach społecznych i innych w powiecie
rybnickim, wrzesień 1947 r., s. 19.
136  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Ocena wyborów do rad zakładowych i „Samopomocy Chłopskiej”, b.d. [listopad 1947 r.], s. 139; APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie
z działalności PK PPS w Rybniku za listopad 1947 r., s. 19–20.
135  
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sem Spółdzielni wybrano członka PPR. W. Szreter został przez P. Markwioka po
raz kolejny ogłoszony WRN-owcem, choć udawał wielkiego jednolitofrontowca137.

Na koniec grudnia 1947 r. PPS w powiecie rybnickim liczyła 6 215 członków. Wśród nich znajdowało się 4 398 robotników, 1 183 urzędników, 65 nauczycieli, 58 kupców, 38 rzemieślników, 60 ludzi wykonujących wolne zawody
i 285 chłopów. Socjaliści nieznacznie przeważali nad PPR, która pod koniec
roku zrzeszała 6 115 członków. Relacje międzypartyjne trochę się poprawiły,
choć nadal nie odbywano żadnych wspólnych zebrań, z powodu czego komuniści głęboko ubolewali138.
Przełom we wzajemnych stosunkach nastąpił wiosną 1948 r., kiedy ruszyła
fala czystek w partii socjalistycznej. 1 kwietnia 1948 r. odbyła się w Rybniku
Konferencja Powiatowa PPS, która wyrzuciła z Ko[mitetu] Pow[iatowego] trzech
prawicowców, w tym groźnego Szretera. Wraz z sekretarzem usunięci zostali ze składu
PK Karwot, Nieradzik i Koterla. Nowym I sekretarzem PK został Leon Kopiec, uważany przez PPR za całkiem dobrego. Na stanowiskach pozostali jednak
przewodniczący PK J. Gazek i jego zastępca J. Ogon139.
17 kwietnia walne zebranie członków organizacji miejskiej zreorganizowało
MK w Rybniku. Mimo sporów proceduralnych, na stanowisko I sekretarza MK
został wybrany Wacław Zakrzewski, zaś przewodniczącym został Gustaw Gierak. Ponieważ G. Gierak zmarł wkrótce po wyborze, funkcję przewodniczącego
ponownie powierzono odwołanemu wcześniej z tego stanowiska A. Smole140.
Od 5 kwietnia 1948 r. zaczęła funkcjonować w powiecie rybnickim międzypartyjna Szóstka Jedności Organicznej, reprezentująca połączone władze organizacji powiatowych PPR i PPS. Socjalistów reprezentowali w niej J. Gazek,
137  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za
grudzień 1947 r., s. 140–141; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za styczeń
1948 r., s. 144.
138  
APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za
grudzień 1947 r., s. 21–22.
139  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za
marzec 1948 r., s. 148; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za kwiecień 1948 r.,
s. 151; APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za marzec 1948 r., s. 34–38.
140  
APK, PK PPS Rybnik, sygn. 50, Protokół walnego zebrania MK PPS w Rybniku
w dniu 17 IV 1948 r., s. 5–7; tamże, Sprawozdanie z walnego zebrania MK PPS w Rybniku
w dniu 28 VII 1948 r., s. 43–44. Dopiero 14 grudnia 1947 r. w Rybniku zebrali się delegaci kół
miejscowych, by scalić organizację miejską PPS; do tej pory istniejące koła fabryczne podlegały
PK, a MK nie za bardzo miał prawo je reprezentować. Wtedy też powstał tymczasowy zarząd
Miejscowego Komitetu PPS w Rybniku. Jego przewodniczącym został J. Smoła, sekretarzem
Zakrzewski. Tamże, Sprawozdanie z walnego zebrania Miejscowego Komitetu PPS w Rybniku
w dniu 14 XII 1947 r., s. 28–30.
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Emil Maciończyk i Jan Glenc (którego niebawem zastąpił L. Kopiec), zaś komunistów P. Markwiok, S. Gunia i Paweł Mazurczyk141.
W maju P. Markwioka, który został przeniesiony do Wydziału Organizacyjnego KW PPR w Katowicach, na stanowisku I sekretarza PPR a zarazem
członka Szóstki Jedności Organicznej zastąpił Bolesław Ostrowski. Przeniesiono go do Rybnika z Będzina, gdzie zajmował stanowisko II sekretarza KP (został odwołany po konflikcie z I sekretarzem KM PPR w Będzinie Henrykiem
Lichosiem, któremu zarzucił fałszowanie sprawozdań organizacyjnych)142.
Sytuacja PPR po zmianie zwierzchnika powiatowej organizacji partyjnej nie
uległa zmianie. Z PPS współpraca układała się dobrze, funkcjonowała Szóstka
Jedności Organicznej, powstawały międzypartyjne szóstki na szczeblu terenowym. Ponieważ jednak z ramienia PPS do niektórych spośród nich trafili ludzie
niegodni, komuniści polecili ich zastąpić143.
Wśród niegodnych znalazł się też J. Gazek, jeden z nielicznych członków PK
PPS, który ocalał z dawnego, przedkwietniowego, składu. B. Ostrowski po
święcił mu obszerną filipikę, wzywając katowicki KW do spowodowania przeniesienia go na inny teren. Pisał w niej: Drugim typem, szkodliwym lawirantem, pod
względem tym, że przy uzgadnianiu na posiedzeniach głosuje i podejmuje uchwały razem z
nami, a poza nami i tow[arzyszami] szczerze oddanymi sprawie jedności organicznej z PPS,
wykręca się i przez nacisk wysługuje się ludziom szkodliwym, człowiek chwiejny, o manii wielkości, człowiek do rozkazywania, a nie do pracy partyjnej. Człowiek, który z nałożonych
obowiązków przez uchwały 6-tki nie wywiązał się ani raz, człowiek który jedyny w Pow[iatowym]. Kom[itecie] PPS został jeszcze, a który jest promotorem całego zła, człowiek
utrudniający współpracę, który chętnie widziany jest wśród „dygnitorków [tj. dygnitarzy
– A.D.] elity” pozapartyjnej, sprzyjający tej elicie, a nie robotnikom. Nawskroś [!] religijny,
wstydzący się ludzi, ukradkiem przez tylne drzwi chodzi do kościoła144.

141  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 6, Okólnik nr 1 Szóstki Jedności Organicznej, Rybnik
5 IV 1948 r., s. 63–65
142  
APK, KW PPR Katowice, sygn. 686, Sprawozdanie wydziału personalnego KW PPR
w Katowicach za czerwiec 1948 r., s. 171; APK, Komitet Powiatowy PPR w Będzinie (dalej KP
PPR Będzin), sygn. 7, Protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Będzinie w dniu 12 III
1948 r., k. 27–30. Przyjęte przez katowicki KW rozstrzygnięcie konfliktu pomiędzy H. Lichosiem i B. Ostrowskim było niezwykle ciekawe: I sekretarz KP w Będzinie zachował mimo zarzutów stanowisko, zaś jego zastępcę awansowano, co oznaczać mogło, że instancja wojewódzka nie dopatrzyła się winy po stronie żadnego z nich.
143  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za
czerwiec 1948 r., s. 154–156.
144  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec 1948 r., s. 159.
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We wrześniu J. Gazek przestał być przewodniczącym PK, a w październiku
zastąpił go Maksymilian Kania145. Życzenie B. Ostrowskiego zostało zatem
spełnione.

Po zwasalizowaniu PPS komuniści mogli przystąpić do kolejnego etapu pełnego podporządkowania lokalnej sceny politycznej. W maju 1948 r. KW PPR
w Katowicach rozpoczęło wstępne prace nad usprawnianiem pracy terenowych rad
narodowych, przez co rozumiano wykluczenie z nich elementu wrogiego. Miesiąc
później do czystek w radach narodowych przygotowywano się na poziomie
powiatowym. Decydujący głos miała Szóstka Jedności Organicznej – z jej dyktatem bez szemrania godziły się pozostałe partie polityczne, przygotowując
następców osób przewidzianych do usunięcia z samorządów146.
Przed rozpoczęciem „czystek” przewodniczącym PRN w Rybniku nadal był
J. Bezeg, jego zastępcą W. Danel, zaś w skład prezydium wchodzili jeszcze
S. Gunia (PPR) i Ludwik Wyciślik z SL147. Z kolei pracami Prezydium MRN
w Rybniku kierowali dwaj socjaliści (bynajmniej nie uważani za „jednolitofrontowców”) A. Smoła i J. Ogon; w prezydium MRN znaleźli się ponadto Franciszek Ostrowski z PPR i Józef Truch z SD148.
W toku walki o parytety rybniccy socjaliści uzyskali równowagę w ilości piastowanych stanowisk przewodniczących i wiceprzewodniczących rad narodowych, co ilustruje poniższa tabela.

145  

APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za listopad 1948 r., s. 55.
146  
APK, KW PPR Katowice, sygn. 686, Sprawozdanie wydziału personalnego KW PPR
w Katowicach za czerwiec 1948 r., s. 169; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec 1948 r., s. 160
147  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 52, Układ polityczny PRN w Rybniku, Rybnik 10 V
1948 r., s. 25.
148  
Tamże, Układ polityczny MRN w Rybniku, Rybnik 31 V 1948 r., s. 26.
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Tabela 3: Podział stanowisk przewodniczących i zastępców przewodniczących
miejskich i gminnych rad narodowych w powiecie rybnickim pomiędzy partie polityczne (maj 1948 r.)149

PPR

PPS

SL

SD

bezpartyjni

przewodniczący

9

16

1

3

3

zastępca
przewodniczącego

16

9

0

1

6

Ogółem

25

25

1

4

9

Źródło: APK, KP PPR Rybnik, sygn. 52, Układ polityczny MRN i GRN w poszczególnych
miastach i gminach powiatu rybnickiego, s. 1–33.

Wśród radnych zaznaczyła się niewielka przewaga socjalistów. Na 655 radnych zasiadających we wszystkich radach narodowych powiatu rybnickiego 222
reprezentowało PPS, 172 wywodziło się z PPR, 53 z SD, 30 z SL, 6 z SP, zaś
pozostałych 173 nie należało do partii politycznych (należy jednak uwzględnić
fakt, że wielu z nich wywodziło się z organizacji społecznych, wśród których
komuniści mieli przeważające wpływy, jak z „SCh”, czy związków zawodowych; ten czynnik w znacznym stopniu redukował przewagę PPS, tym bardziej,
że w radach narodowych miast i w PRN przewagę mieli radni PPR).

149  

Członkowie PPR sprawowali funkcje przewodniczących MRN i GRN w następujących
miastach i gminach: Bełk, Chwałowice, Debieńsko, Marklowice, Niedobczyce, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śl., Wodzisław Śl – wieś, zaś zastępców przewodniczących MRN/GRN
w miastach i gminach: Boguszowice, Czernica, Czerwionka, Dębieńsko, Godów, Jankowice,
Jastrzębie Zdrój, Knurów, Leszczyny, Marklowice, Pstrążna, Wielopole, Wilcza, Wodzisław Śl.,
Żory, Żory – wieś. Członkowie PPS byli przewodniczącymi MRN/GRN w następujących miastach i gminach: Bełsznica, Boguszowice, Czernica, Czerwionka, Godów, Jastrzębie Zdrój, Jejkowice, Knurów, Leszczyny, Pogrzebień, Połomia, Pstrążna, Rybnik, Wielopole, Wilcza, Żory,
zaś zastępców przewodniczących MRN/GRN w miastach i gminach: Bełk, Chwałowice, Lyski,
Niedobczyce, Połomia, Pszów, Radlin, Rybnik, Wodzisław Śl. – Wieś. Członkowie SD byli
przewodniczącymi GRN w Chudowie, Gorzycach i Żorach–wsi, z tej partii pochodził też zastępca przewodniczącego GRN w Rydułtowach. Przedstawiciel SL był przewodniczącym
GRN w Jankowicach. Bezpartyjni sprawowali funkcje przewodniczących GRN w gminach:
Lubomia, Lyski i Radlin, zastępców przewodniczących GRN w miejscowościach Bełsznica,
Chudów, Gorzyce, Jejkowice, Lubomia, Pogrzebień. Tamże, układ polityczny MRN i GRN
w poszczególnych miastach i gminach powiatu rybnickiego, s. 1–33.
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Tabela 4: Podział mandatów w PRN i MRN powiatu rybnickiego pomiędzy partie
polityczne (12 czerwiec 1948 r.)

Nazwa rady

PPR

PPS

SL

SD

SP

bezp.

Ogółem

PRN Rybnik

21

19

4

3

2

9

57

MRN Rybnik

12

9

1

6

0

12

40

MRN Wodzisław Śl.

10

7

0

2

0

5

24

MRN Żory

16

4

0

2

1

1

24

Ogółem

59

39

5

13

3

27

145

Źródło: APK, KP PPR Rybnik, sygn. 53, Powiatowe zestawienie gminnych i miejskich rad
narodowych, Rybnik 12 VI 1948 r., s. 43.

Czystki w lokalnej administracji rozpoczęły się w lipcu 1948 r. Zmiany zatwierdzała międzypartyjna „Szóstka” PPR i PPS. Na pierwszy ogień poszła
PRN. Socjaliści odwołali ze stanowiska przewodniczącego J. Bezega (zastąpił
go Henryk Rączka z PPR) oraz kilku swoich radnych, kojarzonych z „prawicą”.
Po reorganizacji w 51 osobowej PRN zasiadało 24 członków PPR, 16 – PPS,
3 – SL, 2 – SD, 1 – SP i 5 bezpartyjnych. Zmiany nastąpiły też w składach MRN
i niektórych rad gminnych. W sierpniu – wrześniu ostatecznie zakończono akcję usprawniania samorządów wiejskich150.
Praktycznie każdą radę narodową „oczyszczono” z niepożądanego elementu.
Wykluczano z nich przeciętnie po 4–8 osób (choć np. w GRN Czerwionka, ze
składu 20-osobowego, wykluczono 16 członków, zaś w Bełsznicy nikogo). Na
koniec listopada 1948 r. na ogółem 626 radnych rad narodowych wszystkich
szczebli, do PPR należało 200, do PPS – 175, do SL – 69, do SD – 39, a 143
było bezpartyjnymi151.
Jak zatem wynika z tego zestawienia, w toku reorganizacji rad narodowych
nie chodziło o znaczące osłabienie reprezentacji PPS czy innych partii. Eliminowano przede wszystkim osoby nieprzychylne komunistom oraz potencjalnie
przeciwne nowemu ustrojowi: kojarzonych z prawicą socjalistów, nazbyt nieza150  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za lipiec 1948 r., s. 160–161; tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za sierpień 1948 r.,
s. 165, 169.
151  
APK, PK PPS Rybnik, sygn. 24, Sprawozdanie komisji samorządowej przy PK PPS
w Rybniku, wrzesień 1948 r., s. 7; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 53, Wykaz członków PRN
w Rybniku, Rybnik b.d. (wrzesień 1948 r.), s. 44; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 21, Powiatowa
ankieta sprawozdawcza o organizacjach społecznych i innych, listopad 1948 r., s. 32.
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leżnych ludowców oraz bezpartyjnych, zaklasyfikowanych do kategorii wiejskich bogaczy („kułaków”), czy „politycznie podejrzanych”. Chodziło zatem
o wymianę lokalnych elit politycznych w ramach ogólnopolskiej akcji „rozwarstwiania wsi”, czyli wstępu do kolektywizacji rolnictwa. Wraz z PPR przeprowadzał ją lokalny aparat bezpieczeństwa152.
W październiku ruszyła z kolei organizowana przez KW PPR w Katowicach
wielka operacja „oczyszczania” przemysłu i administracji z lawirantów politycznych i ludzi o małej wartości moralnej. Część kadry kierowniczej w przemyśle, rekrutującej się spośród bezpartyjnych lub mało spolegliwych przedstawicieli PPS,
zastąpiono ludźmi niekompetentnymi wprawdzie, ale ideologicznie pewnymi
– wysuniętymi robotnikami. Wydział Kadr KW alarmował, że niektóre powiatowe
organizacje PPR, realizując wytyczne akcji, zaszkodziły wręcz ciągłości procesów produkcyjnych. Jako przykład szkodliwej nadgorliwości wskazano Rybnik,
gdzie spośród sześciu kopalń RZPW w pięciu wymieniono dyrektorów i wicedyrektorów. Według J. Ludwińskiej groziło to zawaleniem zjednoczenia. Ponieważ
stanowisko stracił też dyrektor Rybnickiej Fabryki Maszyn i jego zastępca, Wydział Kadr KW uznał postępowanie KP PPR w Rybniku za jaskrawy przykład
krótkowzroczności153.
W tle tych operacji trwało „oczyszczenie” PPS z „elementów prawicowych”
i „centrystów”. Pierwszą czystkę przeprowadzono wprawdzie jeszcze wiosną,
ale jej efektami PPR nie była do końca usatysfakcjonowana, tym bardziej, że jak
stwierdził B. Ostrowski, dawni przeciwnicy jednolitego frontu (jak np. A. Smoła) zaczęli ukrywać swe poglądy: stają się więcej rewolucyjni niż każdy z PPR-owców,
o wszystko zwracają się do PPR o rady i wskazówki154.
W październiku rozpoczęła się zatem ostateczna „czystka” w PPS. Zakończono ją w listopadzie. Z partii usunięto w jej wyniku przeszło 500 członków. Szeregi socjalistów stopniały z 6 215 członków w grudniu 1947 r. do 3 547 na koniec
listopada 1948 r.155 Osłabiona i pozbawiona autentycznych liderów rybnicka PPS
była gotowa do stopienia się z PPR, co nastąpiło po 16 grudnia 1948 r.

152  

A. Dziuba, B. Misiak, Wobec wsi i rolnictwa, [w:] Fundament systemu bezpieczeństwa. Z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945–1956, red. A. Dziurok,
A. Dziuba, Katowice 2009, s. 382.
153  
APK, KW PPR Katowice, sygn. 686, Sprawozdanie wydziału personalnego KW PPR
w Katowicach za październik 1948 r., s. 217–219.
154  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za
sierpień 1948 r., s. 165, 168.
155  
Tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za październik 1948 r., s. 175;
tamże, Sprawozdanie miesięczne KP PPR w Rybniku za listopad 1948 r., s. 179–180; J. Kozik,
PPR i PPS..., s. 166.

„demokracja burżuazyjna się skończyła”

Kształtowanie się lokalnej elity

67

Powojenną rzeczywistość w Polsce charakteryzowały masowe ruchy ludności, zanik rodzimej burżuazji, drobnomieszczaństwa oraz inteligencji, rozpad
społeczności lokalnych, załamanie naturalnych mechanizmów kontroli społecznej i upadek niektórych tradycyjnych wartości. Kształtowały się nowe reguły życia społecznego i politycznego. Będące efektem wojny i powojennych
przemian przerwanie ciągłości życia politycznego doprowadziło do wyłonienia
nowej elity politycznej. Miała ona jednoznacznie plebejski rodowód i charakter,
wykształcenie przestało stanowić warunek znalezienia się w kręgu przywódczym. Na szczeblu lokalnym zastąpiła je „partyjna droga” do władzy, a awans
polityczny zachodził równie łatwo jak degradacja156.
Również w powiecie rybnickim poczynając od 1945 r. kształtowała się nowa
elita polityczna. Zastąpiła ona poprzednie (nazistowską i wcześniejszą, rządzącą w II Rzeczypospolitej). Ponieważ nie ulega wątpliwości, że funkcje rządzenia
(dystrybucji zasobów politycznych) skoncentrowały się w kręgu przywódców
partii komunistycznej, warto zatem przyjrzeć się funkcjonariuszom najwyższego szczebla KP PPR w Rybniku.
Pierwszy garnitur władz rybnickiej PPR stworzyli przede wszystkim przedwojenni komuniści, członkowie KPP, robotnicy (na ogół górnicy) o niskim poziomie wykształcenia, za to przekonani o przewadze swej ideologii, z czego
wynikała niechęć, a nawet wrogość do innych partii politycznych (także sprzymierzonych) i nietolerancja wobec odmiennych poglądów politycznych. Wyróżniał się w tym gronie lider całego środowiska – P. Markwiok – zawodowy
rewolucjonista, uczestnik kursów KPP w Niemczech i ZSRR.
Według pochodzącej z września 1945 r. ankiety personalnej członków KP
PPR w Rybniku, w skład egzekutywy wchodziło siedem osób. Przeważali robotnicy, ale wymieniono także botanika, urzędnika i kupca. W składzie KP na
siedemnastu członków znalazło się dziesięciu robotników (głównie górników),
czterech urzędników (część spośród nich mogła się w tym zawodzie znaleźć
dopiero po wojnie), gospodyni domowa oraz wspomniani już botanik i kupiec157.
156  

E. Wnuk-Lipiński, Polska: kręta droga od elity komunistycznej do postsolidarnościowej, [w:] Elity
w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?, red. I. Szelenyi, D. Treiman,
E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 1995, s. 59–60; C. Maj, E. Maj, Przywództwo i elity polityczne w Polsce,
[w:] Elity polityczne w Polsce, red. K. Pałecki, Warszawa 1992, s. 116–117.
157  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie KP PPR w Rybniku za wrzesień 1945 r.,
k. 13–14.
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W listopadzie 1945 r. KP PPR w Rybniku zredukowano do czternastu osób.
Zarówno sekretarze jak i zwykli członkowie komitetu legitymowali się wykształ
ceniem powszechnym. Było wśród nich trzech członków przedwojennej KPP
i jeden wywodzący się z przedwojennej PPS. Reszta nie miała doświadczenia
w działalności politycznej ani sprzed wojny, ani z okresu okupacji158.

W czerwcu 1946 r. KP PPR liczył dwudziestu członków. Prócz I sekretarza
W. Danela wśród nich znalazło się jeszcze trzech członków przedwojennej partii socjalistycznej. Komunistów sprzed 1939 r. było jednak znacznie więcej –
ogółem dziewięciu (w tym jeden z Komunistycznej Partii Francji). Jedenastu
członków KP przyznawało się do wykształcenia powszechnego, zaś aż osiem
osób deklarowało wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe (m.in. starosta
R. Suchoń i wiceburmistrz Rybnika J. Kozera), a jedna średnie. Jednak po porównaniu tych danych z informacjami o wykształceniu członków KP z marca
1947 r., okazało się że prawie wszyscy zawyżyli swój poziom edukacji – faktycznie mieli średnie (dwie osoby deklarujące wykształcenie wyższe lub niepełne
wyższe odeszły w tym czasie z KP)159.
W marcu 1947 r. w składzie KP PPR w Rybniku znajdowało się dziewiętnastu
członków: dziewięciu z nich należało do przedwojennego ruchu komunistycznego, a czterech do socjalistycznego. Pozostali działalność polityczną zaczęli po
wojnie. Żaden z członków KP nie deklarował już wyższego wykształcenia, natomiast pięciu przyznawało się do średniego. W rybnickim KM pojawili się nowi
sekretarze: Antoni Polek (ur. 1909 r., krawiec z zawodu, członek KPP i PPR od
1942 r.) oraz Edmund Gebel (ur. 1918 r., zawodu nie podano, nie działał politycznie do 1945 r.). W. Danel, który po zwolnieniu z funkcji I sekretarza KP został wicedyrektorem kopalni „Rydułtowy”, pozostał nadal w składzie KP160.
Kierownictwo powiatowej organizacji PPR tworzyli zatem ludzie na ogół
mający przed wojną niski status społeczny, co ściśle wiązało się ze słabym wykształceniem. Trzon tworzyli przedwojenni działacze KPP, wyznawcy ideologii
komunistycznej, skłonni do „sekciarstwa”, czyli nieufnego traktowania działaczy innych partii politycznych, nawet (a może przede wszystkim) PPS. Osób
mających doświadczenie w legalnej działalności politycznej, poza socjalistami,
prawie nie było.
Niewiele wiadomo o wykształceniu i przedwojennej działalności politycznej
przywódców współrządzącej powiatem rybnickim PPS. W jej składzie znaleźli
się przedwojenni socjaliści z terenu powiatu rybnickiego, jak Ogon, J. Bezeg czy
158  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 14, Blankiet sprawozdawczy KP i KM PPR w Rybniku 10
XI 1945 r., s. 2.
159  
Tamże, Blankiet sprawozdawczy KP PPR Rybnik z 6 VI 1946 r., s. 6; tamże, Blankiet
sprawozdawczy KP PPR Rybnik z 25 III 1947 r., s. 10.
160  
Tamże, Blankiet sprawozdawczy KP PPR Rybnik z 25 III 1947 r., s. 10.
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J. Gazek. Członkowie PPS generalnie uchodzili za lepiej wykształconych od
komunistów – egzemplifikacją tej tezy z terenu Rybnika jest prawnik A. Smoła,
czy przedwojenny burmistrz W. Weber – doświadczony urzędnik. Socjaliści obsadzali szereg stanowisk, które rzeczywiście wymagały wiedzy merytorycznej,
a nie tylko stosownej partyjnej legitymacji (odmiennie niż w przypadku PPR,
która nie dysponując kompetentnymi ludźmi, obsadzała działy kadr i stanowiska wicedyrektorów ds. administracyjnych). Pod koniec 1946 r. pełnili m.in.
funkcje: kierownika administracji RZPW (Karol Berger Nowicki), dyrektora
huty „Silesia” (Zbigniew Zapytowski), dyrektora kopalni „Debieńsko” (Józef
Jaros), wicedyrektora kopalni „Dębieńsko” (Ludwik Hajn), wicedyrektora kopalni „Knurów” (Paweł Biela), zawiadowcy kopalni „Knurów” (Mieczysław
Chodorowski), dyrektora technicznego zakładów „Lignoza” w Krywałdzie (Kazimierz Hertyg), sędziego okręgowego i notariusza (A. Smoła), kierownika Tym
czasowego Zarządu Powierniczego (Zbigniew Olchowski), naczelnika Urzędu
Skarbowego (Gustaw Gierak), burmistrza Rybnika (W. Weber). Według ocen
W. Szretera w listopadzie 1946 r. socjaliści zajmowali 18 % wpływowych stanowisk w instytucjach państwowych i przemysłowych161.
Należy wspomnieć, że niektórzy główni aktorzy przedwojennej sceny politycznej, próbowali się odnaleźć także w powojennej rzeczywistości (jak np.
F. Motyka, M. Iksal czy M. Penkała) wiążąc się SD. Jednak realne znaczenie
„nierobotniczych” partii na rybnickiej scenie politycznej okazało się niewielkie,
zaś wrogość komunistów do „sanatorów” niezmienna, toteż ów polityczny „be
nefis” się nie udał.
W 1948 r. postępowała wasalizacja i osłabianie znaczenia PPS. W momencie
tworzenia PZPR socjaliści byli już niemal dwukrotnie słabsi liczebnie od PPR,
co znalazło odzwierciedlenie w składzie egzekutywy KP PZPR w Rybniku.
I sekretarzem został Bolesław Ostrowski, II sekretarzem – dotychczasowy
przywódca socjalistów L. Kopiec. W egzekutywie KP znaleźli się w większości
byli pepeerowcy: Jan Achtelik (instruktor propagandy), Maria Gradzikowa (instruktor Wydziału Kobiecego), R. Suchoń (starosta), Kazimierz Szlęk (szef
PUBP), S. Gunia (przewodniczący Związku Zawodowego Górników), Paweł
Nosiadek (instruktor przemysłowy) oraz Alojzy Fojcik; dawnych socjalistów
reprezentowali Emil Maciończyk, Józef Niewrzoł i prawdopodobnie Brachman. Nieznana jest przedpezetpeerowska przynależność ostatniego członka
egzekutywy, komendanta powiatowego MO Emanuela Gracy162.
161  

APK, PK PPS Rybnik, sygn. 7, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za
październik 1946 r., s. 7; tamże, Sprawozdanie z działalności PK PPS w Rybniku za grudzień
1946 r., s. 10.
162  
APK, KP PPR Rybnik, sygn.14, Wykaz członków KP PPR w Rybniku w dniu 23 X
1948 r., s. 16; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 60, Kandydaci do Plenum KP spośród członków
PPR i PPS, s. 20–21; APK, KP PPR Rybnik, sygn. 53, Protokół z posiedzenia egzekutyw KP
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Niebawem zresztą część byłych socjalistów z władz rybnickiej PZPR usunięto, zaś L. Kopiec, nominalny zastępca B. Ostrowskiego, nie posiadał istotnego wpływu na działalność organizacyjną. Gdy tłumaczył się z popełnionych
w pracy zaniedbań, wyjaśniał je tym, że że strony towarzyszy źle był traktowany,
możliwie jako były Pepeesowiec, co stworzyło pewną niechęć do pracy i załamanie się psychiczne. Twierdził, że chciał pracować i był oddany dla partii [PZPR – A.D.], a jednak
niektóre ze spraw nie były z nim uzgadniane, a być powinny. Na koniec zaś oświadczył,
że od Kongresu Zjednoczeniowego był źle traktowany, że zniechęcił się do pracy163.
W połowie 1949 r. w skład egzekutywy wchodzili: B. Ostrowski, L. Kopiec,
M. Gradzikowa, J. Achtelik, Antoni Ratajczyk, Jan Gocek, K. Szlęk, E. Graca,
R. Suchoń, S. Gunia, Chłapek (prezes Powiatowego Zarządu SCh) i Dionizy
Cheba (przewodniczący Związku Młodzieży Polskiej)164.
W 1949 powiatem rybnickim rządziła wywodząca się przede wszystkim
z szeregów PPR elita, która kontrolowała nie tylko sferę polityczną i ideologiczną, ale także ekonomiczną powiatu. Jej ambicje były jednak większe i obejmowały kompletne zawłaszczenie sfery społecznej. Kryterium doboru nie stanowiły wiedza, umiejętności, pochodzenie czy uczciwość, a dyspozycyjność
i ideologia. Była to zatem elita wywodząca się z nizin społecznych i mająca niewielkie kompetencje do sprawowania władzy oraz programowo antyelitarna.
Warto dodać, że w latach 1945–1949 skład kierownictwa rybnickiej organizacji PPR, a potem PZPR był dosyć płynny. Tylko pojedyncze osoby, jak związkowiec S. Gunia, pozostały w KP od 1945 do 1949 r. Mimo czteroletniego
okresu sprawowania władzy proces selekcji grupy przywódczej, która mogłaby
skutecznie kierować całokształtem życia powiatu, nadal trwał.
***
Wydarzenia na lokalnej scenie politycznej powiatu rybnickiego kształtowały
się według podobnego scenariusza jak w innych powiatach województwa śląskiego165. Na początku 1945 r. po władzę sięgnęła tu niewielka grupka komuni-

PPR i PK PPS w Rybniku, Rybnik 28 XI 1948 r., s. 92; APK, Komitet Powiatowy Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rybniku (dalej KP PZPR Rybnik), sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia egzekutywy KP PZPR w Rybniku w dniu 27 I 1949 r., s. 9–10.
163  
APK, KP PZPR Rybnik, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia aktywu robotniczego RZPW w dniu 22 III 1949 r., s. 29–30.
164  
Tamże, Protokół z posiedzenia egzekutywy KP PZPR w Rybniku w dniu 25 VII
1949 r., s. 78.
165  
Analizę porównawczą, ograniczoną jednak do powiatów będzińskiego, grodkowskiego, katowickiego, rybnickiego i tarnogórskiego, przeprowadziłem w artykule PPR na szczeblu
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stów, wywodzących się z byłego Komitetu Dzielnicowego KPP w Rybniku.
Wykorzystując uwarunkowania systemowe, m.in.: poparcie ze strony ZSRR, za
właszczenie administracji, szerokie wykorzystywanie organów przemocy
(zwłaszcza aparatu bezpieczeństwa), powojenną próżnię polityczną, działacze
PPR kontrolowali zarówno instytucje funkcjonujące w powiecie, jak i sprzymierzone partie polityczne. Rybnicka PPR szybko stała się partią masową, liczebnie najsilniejszą w powiecie rybnickim. Wymusiła współpracę ze strony PPS,
spacyfikowała opozycyjne nastroje panujące w SD, a w warunkach stworzonych podczas kampanii politycznych z 1946 r. doprowadziła do rozbicia opozycyjnego PSL. W tym czasie dokonała się też marginalizacja SP – spadkobierczyni silnej i wpływowej w przedwojennym województwie śląskim chadecji.
Fałszerstwo wyników referendum oraz wywarcie presji na społeczeństwo i ponowne fałszerstwo w przypadku wyborów sejmowych, pozwoliły na wypaczenie rezultatów tych głosowań, mimo opozycyjnej postawy większości mieszkańców powiatu. Po wyborach z 19 stycznia 1947 r. nastąpiła pacyfikacja
nastrojów ludności, która pogodziła się z komunistycznymi rządami. Treścią
kolejnego etapu ewolucji sceny politycznej stały się zabiegi PPR zmierzające do
wchłonięcia PPS. W tej sytuacji w Rybniku doszło do politycznego konfliktu
(o mniejszym jednak nasileniu niż np. w powiecie będzińskim czy grodkowskim), zakończonego interwencją wojewódzkich władz partii socjalistycznej,
z których wcześniej usunięto sprzeciwiających się „jedności organicznej” działaczy. Od kwietnia do listopada 1948 r. rybnicką PPS dotykały kolejne czystki;
ich efektem było usunięcie niewygodnych dla PPR działaczy i przetrzebienie
szeregów partii. Władze powstałego w grudniu KP PZPR zdominowali zatem
członkowie byłego KP PPR.
Kształtująca się w latach 1945–1948 elita powiatu wywodziła się przede
wszystkim spośród miejscowych komunistów i cechowała się sporą płynnością
(co było regułą w ówczesnym systemie politycznym). Do grona decydentów
należeli głównie pepeerowcy, ludzie o niewielkim poziomie wykształcenia
i kompetencji koniecznych do sprawowania władzy, co zresztą także stanowiło
ogólną cechę systemu. W warunkach wytworzonych w Polsce po 1944 r. fachowość i zręczność w działaniach politycznych zastąpiły wiara w ideologię i dyspozycyjność. PPR zdobyła władzę i nie zamierzała jej oddać, przy czym w ówczesnych realiach politycznych, tak działania opozycji politycznej i podziemia,
jak i opór społeczny, nie zagrażały tak naprawdę hegemonicznej pozycji partii
komunistycznej. Nie inaczej było także w powiecie rybnickim.

lokalnym. Relacje polityczne w wybranych powiatach województwa śląskiego (w redakcji).

Dariusz Węgrzyn (IPN Katowice)
Przepis na „cud nad urną”.
Rola aparatu bezpieczeństwa w kampanii wyborczej i wyborach
do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r. w powiecie rybnickim
Rok 1947 i przeprowadzone wybory do Sejmu oznaczały w Polsce kres złudzeń dla wielu osób. Funkcjonująca legalna opozycja polityczna w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego liczyła, że poprzez uzyskanie legitymacji wyborczej będzie mogła w jakiejś szerszej formie uczestniczyć we współrządzeniu
Polską. Także wykrwawiające się podziemie zbrojne, osłabione operacjami wojskowymi w terenie, oraz aresztowaniami wynikającymi z działalności operacyjnej i śledczej UB, próbowało dotrwać do tego, jak się wydawało, przełomowego momentu za jaki uważano wybory. Spora cześć Polaków oczekiwała tego
wydarzenia licząc na zmianę ustrojową w oparciu o demokratyczny wybór parlamentu. Nadzieje te okazały się płonne. Raz zdobytej władzy PPR nie miała
zamiaru oddać. Po „przegranej” w wyborach PSL dość szybko się rozpadło,
a ostatecznie jego resztki stały się częścią ZSL. Podobnie podziemie po amnestii z lutego 1947 r. przestało być realnym zagrożeniem dla władzy. Tak więc cezurą okazały się sfałszowane wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia
1947 r. O ile wydarzenie to opisano już na szczeblu ogólnopolskim to w mniejszym stopniu poznane są mechanizmy jakie zastosowano na szczeblu powiatu
czy miasta. A to właśnie suma fałszerstw na tym poziomie złożyła się na wynik
wyborów, który odbiegał od prawdziwych preferencji wyborczych. Celem autora jest więc pokazanie tego zjawiska z perspektywy powiatu rybnickiego. Z uwa
gi na znikomą ilość źródeł odnoszących się stricte do tego tematu konieczne jest
posiłkowanie się danymi na temat Okręgu Wyborczego nr 40, w skład którego
wchodził powiat rybnicki jak i informacjami źródłowymi dotyczącymi wyborów w województwie śląskim. Uwaga zostanie skupiona na działalności policji
politycznej bowiem to właśnie UB odegrał kluczową rolę w „sukcesie wyborczym” w 1947 r.1
1  

Wśród kluczowych pozycji na temat referendum z 1946 roku i wyborów 1947 r. należy
wymienić: C. Osękowski, Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2002; tenże. Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2002; Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane
wybory – 19 I 1947, red. M. Winkler, Kraków 2007. Na temat wyborów i referendum w województwie śląskim szerzej zob. K. Miroszewski, Referendum i wybory do Sejmu Ustawodawczego, [w:]
Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 171–186 (tam szerzej o literaturze tematu). O scenie politycznej na terenie powiatu rybnickiego w latach 1945–1948 zob. A. Dziuba, „Demokracja burżuazyjna się skończyła”. Scena
polityczna powiatu rybnickiego w latach 1945–1948, w niniejszym tomie.
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Podczas referendum z 30 czerwca 1946 r. władza boleśnie przekonała się
o rzeczywistym poparciu społecznym. Oficjalne wyniki podane przez Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego 12 lipca 1946 r. wskazywały, że społeczeństwo zagłosowało trzy razy „tak”, czyli zgodnie z zaleceniami władz komunistycznych. Rzeczywiste wyniki były zgoła inne. Na pierwsze pytanie
w województwie śląskim twierdząco odpowiedziało 38 % wyborców, na drugie
43 %, a na trzecie 61,9 %2. Opozycja polityczna, jaką było PSL, oraz znaczna
część społeczeństwa otwarcie wskazywały na fałszerstwa wyborcze podając
przykłady na poparcie tej tezy. Co ciekawe, zachowały się ślady dokonywanych
fałszerstw w komisjach wyborczych na terenie powiatu rybnickiego. W sprawozdaniu z przeprowadzonej akcji referendalnej z terenu tego powiatu UB zamieścił cytaty z wypowiedzi urzędników administracji lokalnej, którzy przedstawiali zgoła inne jego wyniki, niż te ogłoszone potem po oficjalnym
podliczeniu głosów. Warto przytoczyć ten fragment:
Ob. Grychtoł Józef członek PPS, jak również komisji wyborczej, wyraził się następująco: mówił, że referendum zostało sfałszowane a w starostwie rybnickim przez dwa dni
siedzieli referenci z UB z Katowic, którzy sami kartki przeliczali i wynik głosowania ustalali. Wynik w Rybniku 80 % – nie, tak musiałby wyglądać, a tu było odwrotnie [chodzi
o oficjalne wyniki, gdzie przeważała odpowiedź „tak” – przyp. aut.]. Grychytoł Józef jest urzędnikiem Wydziału Powiatowego. Ob. Motyka Franciszek oświadczył, iż w jego
obwodzie było 80 % „nie”. Ob. Brandys Karol, członek Stronnictwa Pracy, naczelnik gminy w Radlinie powiat Rybnik oświadczył, że w jego obwodzie było 90 % głosów „nie”. Ob.
Bula Jan, członek PPR oświadczył, iż w jego miejscowości była większa ilość głosów „nie”3.

Po zakończeniu akcji referendum, UB w województwie śląskim dokonał
gruntownej oceny podejmowanych działań tak, by wyciągnąć wnioski na przyszłość, a zwłaszcza przygotować się odpowiednio do wyborów w początkach
1947 r. Szczególnie zwrócono uwagę na popełnione błędy. Zaliczono do nich
niedostatek sieci donosicieli w terenie, zwłaszcza w zakresie obserwacji miejscowych środowisk PSL. Postanowiono na przyszłość bardziej zadbać o właściwe oblicze polityczne członków komisji obwodowych, co sprowadzało się do ograniczenia do minimum udziału w nich działaczy PSL na rzecz przedstawicieli
PPR. Przewidziano także szerszą skalę aresztów prewencyjnych, do których
mieli trafiać ci, którzy mogli stanowić zagrożenie dla sukcesu partii bloku demokratycznego w wyborach. Szczególną obserwacją zamierzano tym razem
objąć duchownych oraz przedstawicieli administracji terenowej. Zamierzano
2  

W powiecie rybnickim jeszcze niższy procent głosujących odpowiedziało „Tak”: na
I pytanie – 12,5 %, II – 27,5 %, a na III – 37,5 %. Zob. Referendum z czerwca 1946 r. Przebieg
i wyniki, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1993, s. 105.
3  
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: MBP), sygn. IPN BU 00231/86, t. 17, Sprawozdanie z akcji
głosowania ludowego w powiecie rybnickim, Rybnik 24 VII 1946, k. 130–136.
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także wzmocnić ochronę lokali wyborczych. Istotna rola miała w tym zakresie
przypaść siłom ORMO, które miały zostać odpowiednio przeszkolone i wyposażone w broń. Funkcjonariusze UB, żołnierze WP i KBW oraz milicjanci mieli się zaś skupić na działaniach ofensywnych prowadzonych wobec podziemia
niepodległościowego. Wiodąca rola miała przypaść funkcjonariuszom UB, którzy wyposażeni w odpowiednie dane pochodzące z prowadzonych rozpracowań operacyjnych mieli precyzyjnie kierować akcjami przeciwko partyzantom4.
Na podstawie zebranych doświadczeń z całego kraju kierownictwo MBP
opracowało ogólnopolską koncepcję prowadzenia akcji wyborczej. Zakładała
ona poprowadzenie wyborców do urn w sposób zorganizowany i jawność głosowania. Nacisk miał być położony na kontrolę nad formowaniem, a potem
funkcjonowaniem komisji wyborczych i współpracę z mężami zaufania. Ostrze
represji zamierzano skierować na struktury PSL na każdym szczeblu i likwidację organizacji podziemnych, zwłaszcza WiN oraz NSZ. Jedną z podstawowych metod miały być areszty prewencyjne stosowane na szeroką skalę5.
W przypadku powiatu rybnickiego druga połowa 1946 r. była nie tylko okresem intensywnych przygotowań do akcji wyborczej, ale i radykalnych działań
naprawczych prowadzonych przez nowego szefa PUBP w Rybniku Kazimierza
Szlęka6. Wynikało to faktu, że jego poprzednik Marian Wróbel7 kierujący tym
urzędem w okresie od sierpnia 1945 r. do lipca roku następnego przekształcił
go w swoisty folwark, w którym funkcjonariusze zajmowali się głównie pomna4  

AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 2. Ocena przebiegu referendum w województwie śląskim, VI 1946, k. 91–94.
5  
C. Osękowski, Wybory do sejmu..., s. 60.
6  
Kazimierz Szlęk, s. Józefa, ur. 26 stycznia 1919 r. w Czarnocinie. Przed wojną ukończył
szkołę powszechną i 3 lata szkoły wieczorowej. Z zawodu stolarz. W okresie 1939–1940 robotnik przymusowy w Niemczech, a potem do końca okupacji stolarz na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Od lutego 1945 r. funkcjonariusz PUBP Będzin. Od 1 sierpnia 1946 do 1 czerwca
1950 r. szef PUBP Rybnik. W latach 1950–1952 kierował PUBP Gliwice. Zwolniony z pracy
30 września 1952 r. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Katowice (dalej: AIPN Ka), Akta
osobowe funkcjonariusza UB Kazimierza Szlęka, sygn. IPN Ka 0214/130.
7  
Marian Wróbel (Eliasz Wajnberg), s. Władysława (Abrama), ur. 6 lipca 1923 r. w Żarnowie, w powiecie Opoczno, pochodzenie mieszczańskie, narodowość żydowska. Jego rodzina
podczas okupacji została wymordowana przez Niemców. Po wojnie zmienił nazwisko. W 1946 r.
ukończył gimnazjum. Od marca 1945 r. w UB, szybko awansował na zastępcę kierownika PUBP
Wieluń. Zwolniony w lipcu 1945 r. w związku z nadużyciami. W tym samym miesiącu podjął
pracę w WUBP Katowice. Od sierpnia 1945 r. do lipca 1946 r. kierownik PUBP Rybnik. Aresztowany w listopadzie 1946 r. i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę
jednego roku więzienia (darowaną na mocy amnestii z 1947 r.) m.in. za niedopełnienie obowiązków służbowych, rozluźnienie dyscypliny w kierowanym przez niego PUBP, przetrzymywanie osób w areszcie bez sankcji prokuratorskich. AIPN Ka, Akta osobowe funkcjonariusza
UB Mariana Wróbla, sygn. IPN Ka 0181/371.
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żaniem swojego majątku, urządzaniem hulaszczych zabaw i nadużywaniem posiadanej władzy8.
Reforma urzędu była nieodzowna z kilku powodów. Ziemia rybnicka była
bowiem uważana za jeden z najniebezpieczniejszych obszarów województwa
pod względem działalności podziemia niepodległościowego. Niewydolne
struktury UB nie były w stanie walczyć z siłami partyzanckimi. Wiele też wskazuje na to, że podczas akcji związanej z referendum większość działań związanych z fałszowaniem wyników przejęli na siebie specjalnie wyznaczeni funkcjonariusze, przysłani z WUBP Katowice, kierowani przez Bolesława Szymczyka.
Ich ocena sytuacji jaką zastali w Rybniku była miażdżąca:
W Urzędzie panuje brak subordynacji. Jak również zauważono pijaństwo. W czasie
naszego pobytu zauważyliśmy dwukrotnie referenta Sekcji Walki z Bandytyzmem [Karola] Krzyżanka i Zastępcę Szefa Urzędu [prawdopodobnie chodzi o Bogusława
Świergałę – D.W.] w stanie pijanym w gmachu Urzędu. Według słów referentki personalnej przez dwa lub trzy dni po wypłaceniu poborów prawie wszyscy są pijani. Plany sekcji
przeciw bandom nie są utrzymane w tajemnicy a raz w czasie naszej obecności omawiane były
po prostu na korytarzu i być może dlatego są małe rezultaty przy likwidacjach. Poza tym
istnieje możliwość napadu na Urząd a ochrona tegoż przedstawia się najczęściej dwoma
wartownikami, w tym jednym dyżurnym. W Urzędzie pracują przytrzymani krawcy, którzy
mają specjalne przywileje i listowną łączność z miastem. Na uwagi z mojej strony zastępca
Szefa Urzędu po prostu wzruszył ramionami. Sprawy te omawiane z Szefem Urzędu były
niedoceniane gdyż Szef Urzędu przekonany jest, że jego Urząd jest na wysokim poziomie9.
Polityka naprawcza zastosowana przez nowego szefa PUBP Rybnik była
dość prosta. Z uwagi na stopień deprawacji funkcjonariuszy jedynym lekarstwem było stopniowe ich usuwanie z pracy. Już w pierwszym miesiącu urzędowania, w sierpniu 1946 r., wyrzucono z pracy aż 15 funkcjonariuszy. W sumie
do końca 1946 r. i w początkach roku następnego, aż 60 % stanu osobowego
urzędu zostało wymienione. Prawdopodobnie wskaźnik ten powinien być
większy bowiem praktycznie całość kadry nadawała się do natychmiastowego
zwolnienia, ale było to niemożliwe bez naruszenia ciągłości pracy urzędu10.

8  

O działalności PUBP Rybnik w latach 1945–1947 szerzej zob. D. Węgrzyn, Struktury
bezprawia. Kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie rybnickim (1945–1947), Katowice–Czerwionka-Leszczyny 2008; tenże. Szefowie „bezprawia”. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa w Rybniku
(1945–1956), [w:] Z kart historii powiatu rybnickiego, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 6, Rybnik
2008, s. 335–347.
9  
AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 17. Pismo kierownika ekipy WUBP na powiat
Rybnik Bolesława Szymczaka do szefa WUBP Katowice, Rybnik 1 VII 1946 (odpis), k. 127–
129.
10  
D. Węgrzyn, Struktury bezprawia..., s. 72–109.
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W sytuacji nieustającej reorganizacji PUBP Rybnik musiał podjąć od jesieni
1946 r. działania związane z priorytetową akcją przygotowań do kampanii wyborczej jak i samych wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Harmonogram prac
został wyznaczony przez Dyrektora Departamentu V MBP Julię Brystygier
w instrukcji nr 3 z 16 listopada 1946 r. Ten niezwykle ciekawy dokument pokazuje doskonale w jaki sposób policja polityczna wyciągnęła wnioski z akcji referendalnej i postanowiła być aktywną od samego początku działań związanych
z wyborami. Na dwa dni przed uformowaniem okręgowych komisji wyborczych, których termin upływał 23 listopada 1946 r., UB miał we współpracy
z partiami Bloku Demokratycznego zadbać o to aby znalazły się w nich osoby
określane jako „pewne”, czyli uległe wobec władzy. Co ciekawe zalecano by
osoby w pełni dyspozycyjne wobec UB zostały desygnowane do komórek technicznych komisji okręgowych, zwłaszcza ich kancelarii. Podobnie sytuacja miała wyglądać w przypadku komisji obwodowych. W tym przypadku UB mógł
także postulować o zmianę obszarów poszczególnych obwodów wyborczych
tak by można je było lepiej „zabezpieczyć”. Również aparat bezpieczeństwa
miał być aktywny przy sporządzaniu list wyborczych, które musiały być ukończone do 6 grudnia 1946 r. Właściwie były już gotowe i skonsultowane z UB
trzy dni wcześniej. Równie aktywną rolę przydzielono funkcjonariuszom policji
politycznej w przypadku sporządzania listy osób pozbawionych prawa głosu.
Instrukcja mówiła też szczegółowo o stałym kontakcie delegatów UB z przewodniczącymi okręgowych komisji wyborczych, zwłaszcza w związku ze zgłaszaniem list wyborczych, których termin upływał 20 grudnia 1946 r. W ciągu
trzech dni od zgłoszenia listy delegat UB przedstawiał do niej uwagi z zaznaczeniem ujawnionych błędów i uchybień. W przypadku zakwestionowania listy
jej pełnomocnik miał na wniesienie poprawek trzy dni. Z oczywistych względów szczególnie bacznie przyglądano się zgłaszanym listom PSL. Równie istotna rola była przewidziana w przypadku rozpatrywania skarg osób pozbawionych prawa głosu. Przedstawiciel komisji wyborczej de facto był jedynie przekaźnikiem tego co zadecydowało UB. Jak widać nie pominięto niczego co było
związane z kalendarzem wyborczym i do samego momentu wyborów struktury aparatu bezpieczeństwa czuwały nad przebiegiem przygotowań11.
Teren powiatu rybnickiego zgodnie z ordynacją wyborczą wchodził w skład
Okręgu Wyborczego nr 40 liczącego 775,1 tys. mieszkańców. W głosowaniu
miano tam wyłonić 12 posłów. Oprócz miasta i powiatu Rybnik (215,8 tys.
mieszkańców i 71 obwodów wyborczych) w jego skład wchodziły także miasto
i powiat Katowice oraz Chorzów. Na czele Komisji Okręgowej stał dr Karol
Rapaczyński z PPS. W ocenie UB nie stwarzał problemów bowiem większość
11  

AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 1, Instrukcja nr 3 Departamentu V MBP, Warszawa 16 XI 1946 r., k. 207–208.

78

Dariusz Węgrzyn

jego obowiązków sprawował jego zastępca Kazimierz Gonet z PPR, określany
jako „pewny”12.
Podstawowym wyznacznikiem jakim kierowały się władze PPR w całym województwie było opanowanie komisji obwodowych przez ludzi określanych
jako „pewnych”, gotowych wykonać polecenia władzy, z fałszowaniem wyników włącznie. Aktywną rolę w doborze takich kadr odgrywał aparat bezpieczeństwa opiniując poszczególnych członków komisji wyborczych. W całym
województwie zgodnie z ordynacją wyborczą powołano do życia sześć okręgów wyborczych (nr 40 Katowice, nr 41 Będzin, nr 42 Bielsko, nr 43 Gliwice,
nr 44 Koźle oraz nr 45 Opole), oraz 948 komisji obwodowych. Władze PPR
pod koniec grudnia 1946 r. dokonały oceny wszystkich komisji obwodowych.
Oto jak przedstawiały się wyniki:
Wykres 1: Komisje obwodowe województwa śląskiego w wyborach
do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w ocenie PPR (stan na grudzień
1946 r.)

Źródło: K. Miroszewski Referendum i wybory do Sejmu Ustawodawczego, [w:] Województwo śląskie
1945–1950..., s. 183.

Z analizy wykresu wynika, że praktycznie przytłaczająca większość komisji
obwodowych w województwie śląskim była określana przez PPR jako całkiem
pewna (69 %), co oznaczało, że praktycznie składały się one z członków PPR
lub osób sympatyzujących z tą partią. Kolejna kategoria – komisje pewne
(25 %), złożone były z członków partii Bloku Demokratycznego. Tylko 6 %
12  

Tamże, t. 14, Pismo Naczelnika Wydziału V WUBP Katowice do Departamentu
V MBP, Katowice 26 XI 1946 r., k. 146–151.
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komisji obwodowych w województwie, w ocenie PPR, nie gwarantowało, że ich
członkowie podporządkują się rozkazom władz. Brakuje takich danych dla powiatu i miasta Rybnik. Wiadomo jedynie, że 3 grudnia 1946 r. na 71 tamtejszych
komisji obwodowych 28 złożonych było wyłącznie z członków PPR lub sympatyków (bez delegatów PPS) i takich całkiem pewnych komisji było 39 %13.
W jeszcze większym stopniu uległość członków komisji obwodowych wobec władzy w województwie śląskim pokazują dane WUBP Katowice z początków 1947 r. Prezentuje to następujący wykres:
Wykres 2: Komisje obwodowe województwa śląskiego w wyborach
do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w ocenie WUBP Katowice (stan na
3 stycznia 1947 r.)

Źródło: AIPN, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raport WUBP Katowice do MBP Warszawa, Katowice 2 I 1947 r., k. 252.

W świetle powyższego zestawienia możliwość kontrolowania przebiegu procesu liczenia głosów przez PPR i UB była ogromna. W całym województwie
jedynie w przypadku 11 komisji obwodowych mogło (choć nie musiało) być to
niemożliwe. W kolejnych 35 przypadkach przewidywano utrudnienia. Natomiast w 95 % wszystkich komisji obwodowych władze komunistyczne bez
skrępowania mogły zastosować prostą zasadę, że wybory wygrywa ten kto liczy
głosy. Jak widać z przytoczonych danych już na poziomie poszczególnych ko13  

AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Pismo Naczelnika Wydziału V WUBP
Katowice do Departamentu V MBP, Katowice 3 XII 1946 r., k. 158–159.
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misji obwodowych można było ustalić liczby oddanych głosów zgodnie ze
wskaźnikami procentowymi przekazanymi przez władze. W przypadku Rybnika pewne wnioski można wyciągnąć z faktu, że już w dniu 24 grudnia 1946 r.
w całym Okręgu nr 40 na 245 komisji obwodowych tylko dwie klasyfikowane
były przez UB jako niepewne, a 41 do dalszego opracowania. Ostatecznie na dzień
wyborów wszystkie 71 komisji obwodowych w powiecie rybnickim określane
były przez UB jako pewne (31 całkowicie pewnych, oraz 40 mieszanych pewnych)14.
Wykres 3: Liczba zwerbowanych przez UB członków komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim w 1947 r.

Źródło. AIPN, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raporty Wydziału V WUBP Katowice do
Departamentu V MBP z 2 XII 1946, 15 XII 1946, 24 XII 1946, 4 I 1947, 18 I 1947. Jako globalną liczbę wszystkich członków komisji obwodowych przyjęto liczbę 5990 podawaną w raporcie z 21 XII 1946 r. Mogła ona nieznacznie się wahać.

Samo zestawienie tych danych pozwala stwierdzić, że abstrahując od zastosowanego terroru, zwłaszcza wobec PSL, szanse tej partii na sukces wyborczy
14  

Tamże. Raport delegata MBP, Katowice 21 XII 1946 r., k. 196–206; tamże, Dane sumaryczne na temat przygotowań UB do akcji wyborczej w Okręgu nr 40, k. 301. Należy nadmienić, że dyspozycyjność poszczególnych komisji obwodowych wobec władz komunistycznych
uzyskiwano także poprzez usuwanie z nich osób niepewnych, lub wrogo ustosunkowanych do
„demokracji ludowej”. Proces ten był bardzo dobrze widoczny w powiecie rybnickim, gdzie
z komisji obwodowych wykluczono w sumie 150 osób co stanowiło aż 80 % relegowanych
w całym Okręgu Wyborczym nr 40. Tamże, Raport delegata MBP na Okręg Wyborczy
nr 40 Bolesława Galczewskiego, Warszawa 25 I 1947 r., k. 330–332.
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na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim były wręcz zerowe. Trzeba zaznaczyć, że sprawowanie kontroli nad samym przebiegiem głosowania nie wyczerpywało środków jakie aparat bezpieczeństwa użył w tej kampanii wyborczej. Kierując się zasadą ograniczonego zaufania nie wystarczyły same
deklaracje i postanowiono dodatkowo zastosować system podwójnej kontroli
w postaci przeprowadzonych w tych ciałach werbunków informatorów i agentów UB. Skalę zjawiska pokazuje wykres na poprzedniej stronie.

Analiza powyższego wykresu jest dość oczywista. Ponad połowa składu komisji obwodowych została zwerbowana przez UB. Dawało to dodatkową gwarancję wykonywania poleceń napływających od funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Zastanowienie może jedynie budzić fakt, że tylko około 20 %
zwerbowanych przekazywała ustne lub pisemne doniesienia. Tylko z pozoru
wydaje się to dziwne. W większości chodziło o tzw. werbunek dla zabezpieczenia akcji społecznych. Angażowano wtedy do krótkotrwałej współpracy większą grupę osób, np. właśnie w związku z prowadzoną kompanią wyborczą.
Stosowano wtedy uproszczone formalności i nie prowadzono procesu tzw. opra
cowania kandydata do werbunku, czyli dokładnego sprawdzenia danej osoby
pod kątem jej przydatności dla potrzeb służb specjalnych. Nie tworzono akt
personalnych i teczek pracy takich delatorów, a odebrane doniesienia gromadzono w teczkach zagadnieniowych15. Po zakończeniu całej operacji większość
tych donosicieli była zwalniana ze współpracy, a osoby które okazały się szczególnie przydatne były, jak określano w żargonie służb specjalnych, dowerbowywane, czyli uzupełniano dokumentację i formalności związane z werbunkiem.
W przypadku opisywanej akcji wyborczej pozyskanie tak licznej grupy osób
jako donosicieli raczej służyło związaniu ich z aparatem bezpieczeństwa i zmuszeniu do wykonywania wszelkich poleceń, również tych niezgodnych z obowiązującym ówcześnie prawem16.
Swoistym zabezpieczeniem dla UB było werbowanie członków komisji
wyższego rzędu, czyli komisji okręgowych w województwie śląskim. Na wszystkich 42 członków tych komisji zwerbowano 20 osób, czyli blisko 50 %. Dodatkowo pozyskano 10 dalszych pracowników obsługi technicznej. Dla dalszej
kontroli już 21 listopada 1946 r. na stanowiska zastępców kierowników wydziałów ogólnych administracji tych komisji desygnowano pracowników UB.
15  

Teczki zagadnieniowe były tworzone przez UB w związku z określonymi wydarzeniami
lub problemami. Mogły to być np. wybory, wizyty prominentów partyjnych lub inne uroczystości. Także taką dokumentację tworzono odnośnie byłych żołnierzy AK, NSZ, członków opozycyjnych partii politycznych, np. PSL.
16  
AIPN Ka, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach (dalej: WUSW Katowice), sygn. IPN Ka 056/86. Proces werbunku, bez daty, b.p.; AIPN, MBP, sygn. IPN BU
00231/86, t. 14, Dodatkowe sprawozdanie z akcji wyborczej, WUBP Katowice 11 II 1947 r.,
k. 348–350.
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W przypadku Okręgu nr 40 skierowano do niej funkcjonariusza PUBP Bielsko.
Zważywszy na to, że komisje te były przedmiotem starannej weryfikacji i doboru członków pod kątem ich „pewności politycznej” oraz, że były zdominowane przez PPR, w tym przypadku ich dyspozycyjność wobec władzy była praktycznie zupełna. Przedstawiciele PSL mieli niezwykle utrudniony dostęp do
tych organów. Agenci również byli umiejscowieni wśród kandydatów na posłów, w sumie w całym województwie 14 osób. W interesującym nas Okręgu 40
było ich trzech, z czego po jednym ze Strojnictwa Pracy, z PSL „Nowe Wyzwolenie”oraz z Bloku Stronnictw Demokratycznych17.
Podejmowane działania wobec poszczególnych obwodów wyborczych miały mieć charakter kompleksowy. Zadania dla pracowników UB wchodzących
w skład grup ochronnych poszczególnych obwodów precyzowała instrukcja
MBP z 2 grudnia 1946 r. Na ich barkach spoczywał obowiązek prowadzenia
całokształtu akcji przedwyborczej, oraz werbunek donosicieli (zarówno z komisji wyborczej jak i miejscowej ludności). Ze swej działalności mieli składać co
trzy dni sprawozdania do powiatowego sztabu wyborczego. Oprócz nich czynności operacyjne na tym terenie prowadzili również funkcjonariusze miejscowego PUBP i delegaci z WUBP18.
Tak więc każdy z obwodów wyborczych otrzymał „opiekuna” w postaci
przynajmniej jednego funkcjonariusza UB, który został zobligowany do prowadzenia aktywnych działań na jego terenie i przygotowania odpowiedniej dokumentacji w postaci tzw. teczek obserwacji obwodów głosowania. Na początku
grudnia 1946 r. prawie wszystkie obwody posiadały już założoną taką dokumentację. Także wszystkie obwody głosowania w powiecie rybnickim zostały
objęte tą akcją, ale niestety ta dokumentacja nie zachowała się do naszych czasów. Z pewnością zgromadzona w nich wiedza na temat mieszkańców powiatu
rybnickiego i ich postaw podczas wyborów była potem jeszcze długo wykorzystywana w pracy PUBP Rybnik, praktycznie aż do 1956 r.19
17  

Tamże, Raport WUBP Katowice z 26 XI 1946 r., k. 143–145; tamże, Pismo Naczelnika
Wydziału V WUBP Katowice do Departamentu V MBP, Katowice 18 I 1947 r., k. 300–304.
18  
C. Osękowski, Wybory do sejmu..., s. 66–67.
19  
Teczki obserwacji obwodów w wyborach do Sejmu Ustawodawczego były tożsame
z tymi jakie zakładano podczas referendum. W części I zamieszczano charakterystykę obwodu
z podaniem liczby mieszkańców oraz uprawnionych do głosowania, oraz ich składu społecznego. Raportowano także o nastrojach ludności i funkcjonujących partiach politycznych, oraz
organizacjach społecznych. W części II gromadzono informacje o komisjach wyborczych
z podaniem charakterystyk jej członków. Opisywano również w tej części mężów zaufania oraz
osoby zaangażowane w kampanię przedwyborczą. W części III funkcjonariusz charakteryzował lokal wyborczy, jego położenie i ochronę. Dokonywał on oceny dowódcy grupy ochronnej
pilnującej lokalu, funkcjonariuszy MO i członków ORMO. W kolejnej części znalazły się informacje o prowadzonej akcji propagandowej (ilość wieców i zebrań, kolportaż ulotek i innych
akcji legalnych partii politycznych). W części V zamieszczano krótkie informacje na temat grup
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Kolejnym dość istotnym środkiem, pozwalającym wpływać na wynik wyborów było korzystanie z art. 2 Ordynacji Wyborczej który umożliwiał pozbawienia danej osoby prawa głosu20. UB wykorzystywało tę możliwość bardzo szeroko w sposób dowolny interpretując ten przepis. Oficjalnym powodem
wydawania takich decyzji były więc współpraca z okupantem, udzielanie pomocy organizacjom podziemnym, nielegalne posiadanie broni, angażowanie się
w działalność tzw. tajnego aparatu PSL, oraz nielegalna propaganda. Prezentowany wykres przedstawia zestawienie liczbowe osób pozbawionych prawa głosu
przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w okresie grudzień 1946 r. – styczeń 1947 r.:
W sumie pozbawiono w województwie prawa głosu 47 496 osób co przy
1 679 529 osobach, które mogły głosować dawało wskaźnik procentowy na
poziomie 2,821. Dla Okręgu nr 40, w skład którego wchodził powiat Rybnik,
cyfry te wyglądały następująco: 500 440 uprawnionych do głosowania, 8500
wykluczonych (1,7 %). Teoretycznie nie były to wielkie liczby wyłączonych z
możliwości udziału w wyborze posłów do sejmu. Trzeba jednak pamiętać, że
UB typowało tych, którzy mogli mieć wpływ na wynik wyborów (ludzie z autorytetem w lokalnej społeczności, zwolennicy PSL, działacze zaangażowani
w kampanię przedwyborczą po stronie antyrządowej). Sam proces był dodatkowo dość ważnym środkiem wywierania presji na osoby sympatyzujące z PSL.
podziemnych działających na terenie obwodu, wszelkie przejawy działalności „reakcyjnej”. Zamieszczano tam także imienną listę osób pozbawionych prawa głosu. W ostatniej części zatytułowanej akcje profilaktyczne podawano opis akcji przeciwko „bandom”, areszty prewencyjne
oraz dane na temat zwerbowanej agentury. Reasumując dokumentacja ta, o ile się zachowała,
jest niezwykle cennym materiałem na temat wyborów z 1947 r. Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej Wrocław (dalej: AIPN Wr), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Opolu,
sygn. IPN Wr 07/333, Układ teczki obserwacji obwodu w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, k. 1.
20  
Artykuł ten mówił o osobach pozbawionych prawa głosu. W tej kategorii znajdowali się
pozbawieni zdolności do działań prawnych, ale także ci obywatele polscy, którzy w okresie
1 września 1939 r.–9 maja 1945 r. zgłosili swoją przynależność do narodowości niemieckiej
i nie zostali zrehabilitowani oraz osoby, które podczas okupacji działały na szkodę Narodu
Polskiego i czerpały profity ze współpracy gospodarczej z okupantem. Punkt 2 mówił natomiast: Nie biorą udziału w głosowaniu osoby współdziałające z podziemnymi organizacjami faszystowskimi
lub bandami dążącymi do obalenia demokratycznego ustroju Państwa. Ordynacja do Sejmu Ustawodawczego z 22 września 1946 r. (Dz.U. RP 1946, nr 48, poz. 274).
21  
Trzeba zaznaczyć, że pierwotnie pod koniec listopada 1946 r. przewidywano, że przeciętnie w poszczególnych okręgach wyborczych miało być pozbawionych prawa głosu około
1 % uprawnionych. Wyjątkiem miał być Cieszyn i okolice, gdzie współczynnik ten miał sięgnąć
3 %. Jak widać, wraz z upływem czasu władze UB postanowiły szerzej korzystać z tego środka
walki z opozycją polityczną. AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Sprawozdanie z odprawy WUBP Katowice z udziałem wicepremiera Romkowskiego z 30 XI 1946 r., Katowice
2 XII 1946 r., k. 152–153.
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Od otrzymanej decyzji można się było odwołać i zdarzało się, że ją zmieniano.
Było to jednak obwarowane np. złożeniem deklaracji o zaprzestaniu działalności politycznej przeciwko partiom Bloku Demokratycznego z jednoczesnym
zapewnieniem głosowania demonstracyjnego i jawnego na jego rzecz. Trzeba
pamiętać o pojawiających się informacjach, że osoby którym odebrano prawo
głosu będą po wyborach represjonowane. Przed wyborami stosowano groźbę
utraty pracy a nawet deportacji na Syberię wobec zwolenników PSL. W Okręgu
nr 40 zachowały się informacje na temat takich działań na terenie Chorzowa,
ale z pewnością nie były to przypadki incydentalne22.
Wykres 4: Liczba osób pozbawionych prawa głosu w województwie
śląskim przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r.

Źródło. AIPN, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raporty Wydziału V WUBP Katowice do
Departamentu V MBP z 5 XII 1946 r., 15 XII 1946 r., 24 XII 1946 r., 10 I 1947 r., 18 I 1947 r.

W sytuacji, gdy PSL było pozbawione możliwości delegowania swych członków do komisji wyborczych właściwie jedynym możliwym środkiem kontroli
przebiegu wyborów jaki pozostał była instytucja męża zaufania. W ten sposób
poprzez delegata zamierzano obserwować jak przebiegało głosowanie w konkretnym obwodzie. W tej sytuacji naturalnym polem działania policji politycznej w skali kraju jak i w województwie śląskim było marginalizowanie liczby
mężów zaufania wysuwanych z ramienia PSL lub list niezależnych. Już na eta22  

AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 72, Protest pełnomocnika listy kandydatów na
posłów PSL nr 5 w Okręgu Wyborczym nr 40, Katowice 2 II 1947 r., (odpis), k. 168–172.
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pie formowania przez opozycję list osób do pełnienia tej funkcji podczas wyborów władze komunistyczne zastosowały pierwsze wybiegi ograniczając ich
liczbę. By sprawować swe obowiązki mąż zaufania musiał się legitymować świadectwem moralności wydawanym przez kierowników Referatów Społeczno-Politycznych powiatów oraz Zarządów Miast wydzielonych, oczywiście po
konsultacji z miejscową placówką UB. Znaczna część delegatów PSL nie otrzymała takiego dokumentu i zostali odrzuceni na tym, wstępnym etapie. Stosowano też groźby na kandydatów by zrezygnowali i nie odbierali rzeczonego zaświadczenia23.
Jeżeli przyjąć, że instytucja mężów zaufania mogła odnieść swój skutek, PSL
powinno wystawić 948 kandydatów, po jednym na każdy obwód wyborczy.
Tymczasem w sumie w dniu wyborów było ich w całym województwie 19. Oko
ło 300 delegatów PSL nie zgłosiło się po swoje nominacje. Przy tak znikomej
ich liczbie jakakolwiek forma kontroli była praktycznie niemożliwa, zarówno
w skali powiatu jak i województwa24.
Wytłumaczeniem tego fenomenu może być przykład opisywanego Okręgu
nr 40, gdzie tuż przed wyborami 14 mężów zaufania zostało po prostu aresztowanych. Cześć pilnie wezwano na posterunki MO. Metody „przekonywania”
tych ludzi by zrezygnowali ze swej funkcji najdobitniej pokazuje przykład Jerzego Szulca, który tak opisał swoje zatrzymanie przez UB:
Na ręce PSL składam wielki żal z powodu, że nie mogę iść do wyborów na męża zaufania z powodu choroby. Dnia 15 stycznia o godzinie 13.30 zostałem aresztowany i obchodzono się ze mną w brutalny sposób. Chcieli ode mnie podpis, żebym nie szedł na męża zaufania, kiedy ja im to odmówił, wtenczas zaczęli obiecywać, że jak przystąpię ku nim, w ten
czas będę się miał lepiej, lecz ja ich nie słuchałem. I w ten czas zaczęli na mnie wyzywać, że
jestem bandytą, bo PSL to same bandyty i że pomagamy NSZ. I prowadzili mnie z pokoju
do pokoju i wyzywali mnie, że wszyscy pójdziemy na Sybir i tak mnie storturowali, że o godzinie 20.30 dostałem zawrotu głowy i rozgorączkowałem się. Kiedy to oni zauważyli, zaczęli pisać jakieś protokoły i jeszcze chcieli mój podpis, ale ja im się nie podpisałem. W ten
czas zaczęli mi przykazywać, żebym o tym, żadnemu nie mówił. O godzinie 20.30 przyszedłem do domu z chorobą i do dziś nie mogę się opanować 25.

23  

Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Śląski Wydział
Społeczno-Polityczny, sygn. 99, Telefonogram nr 29 Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego do starostów i prezydentów miast, Katowice 13 I 1947 r., k. 56.
24  
AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raport sprawozdawczy WUBP Katowice
z przebiegu wyborów do MBP, Katowice 23 I 1947 r., k. 321–325.
25  
Tamże, t. 72, Pismo Jerzego Szulca do PSL w Katowicach, Kochłowice 17 I 1947 r.,
(odpis), k. 157; tamże, Pismo pełnomocnika listy nr 3 PSL na Okręg Wyborczy nr 40 do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 40, Katowice 16 I 1947 r., (odpis), k. 152.
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Jak widać stosowano terror, zastraszanie, oraz aresztowanie. Wykorzystywano także możliwości jakie dawało pozbawienie prawa głosu. Również w przypadku mężów zaufania stosowano metodę podwójnej kontroli poprzez umieszczanie w tym gronie donosicieli UB. Poniższa tabela podaje ich liczbę tuż przed
wyborami:

Tabela 1: Liczba zwerbowanych mężów zaufania w województwie śląskim przed wyborami do Sejmu z 1947 r., stan na 18 stycznia 1947 r.
PPR

PPS

bezpartyjni

PSL Nowe
Wyzwolenie

SL

SP

PSL

Razem

221

61

2

12

4

1

6

307

Źródło. AIPN, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raporty Wydziału V WUBP Katowice do
Departamentu V MBP z 18 I 1947 r.

Krótko podsumowując zebrane dane należy stwierdzić, że pomimo nikłej
liczby mężów zaufania z PSL ponad 30 % było spośród nich zwerbowanych
przez UB.
Wśród działań represyjnych prowadzonych wobec członków i sympatyków
PSL jak i społeczeństwa powiatu rybnickiego nie należy też zapominać o innych
ich formach. Pokazuje je zestawienie zbiorcze dla Okręgu Wyborczego nr 40:
Tabela 2: Zestawienie liczbowe osób wobec których zastosowano represje przedwyborcze w Okręgu Wyborczym nr 40
rewizje

zatrzymania

zwolnienia z
pracy

zamknięcie
sklepu

Katowice miasto

81

102

6

4

Katowice powiat

109

52

14

11

Chorzów

78

64

10

8

Rybnik miasto i
powiat

250

235

12

9

Razem

518

453

42

32

Źródło. AIPN, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raporty delegata MBP na Okręg Wyborczy
nr 40 Bolesława Galczewskiego, Warszawa 25 I 1947 r., k. 330–332.
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Niewątpliwie na uwagę zasługuje duża liczba rewizji i zatrzymań jakie przeprowadzono na terenie powiatu rybnickiego. Częściowo mogło to wynikać
z faktu, że na jego obszarze mieszkało około 30 % osób z terenu okręgu wyborczego, ale i tak skala tych form represji były w Rybniku i okolicach wysoka
– sięgała 50 % wszystkich zastosowanych na terenie całego okręgu. Należy
pamiętać też o innych działaniach nękających takich jak krótkotrwałe zatrzymania, wzywanie na posterunki MO i UB, nachodzenie ludzi w domach, konfiskata literatury i materiałów propagandowych, utrudnianie kampani wyborczej
PSL np. przez rozbijanie zebrań26.
Kolejnym polem ingerencji w kampanię przedwyborczą ze strony aparatu
bezpieczeństwa było monitorowanie procesu zgłaszania list wyborczych. Doskonałym przykładem tego był Okręg Wyborczy nr 42 Bielsko, gdzie przy wydatnym udziale UB lista PSL została unieważniona, oficjalnie z powodu braków formalnych (zbyt mała liczba podpisów pod nią złożonych)27. Ostatecznie
w Okręgu nr 40 zostały zgłoszone następujące listy wyborcze: Blok Stronnictw
Demokratycznych; PSL, PSL „Nowe Wyzwolenie”, Stronnictwo Pracy. Próba
stworzenia tzw. dzikiej listy z powiatu rybnickiego została zablokowana. Oficjalnym powodem był brak pełnomocnictwa ze strony zgłaszającej. Bardzo ciekawie natomiast przedstawia się sprawa listy PSL w opisywanym okręgu. By ją
zgłosić potrzebnych było 100 podpisów i PSL zebrało ich w sumie w okręgu
346. Aparat bezpieczeństwa natychmiast po ich otrzymaniu przystąpił do wymuszania wycofywania poparcia stosując różne środki „perswazji” (areszt,
groźby, szantaż). W stosunkowo krótkim czasie uzyskano w sumie 84 takich
zrzeczeń. Wszystko wskazywało więc na to, że podobnie jak w Okręgu nr 42
także i tu lista PSL nie zostałaby zarejestrowana z powodu „braków formalnych”. Jednak jak raportowały władze WUBP Katowice cała akcja została
wstrzymana na rozkaz MBP28. Fakt ten można interpretować tym, że władze
centralne uznały, że podejmowane przez policję polityczną inne działania całkowicie eliminowały szansę zdobycia jakiegokolwiek mandatu przez opozycję
polityczną i wycofanie listy PSL mogło wywołać niepotrzebną wrzawę i przynieść więcej szkody niż pożytku.
Realizując przyjętą strategię działań przed wyborami aparat bezpieczeństwa
koncentrował się także na bezpośrednich atakach na struktury PSL. Nie inaczej
było w przypadku Zarządu Powiatowego tej partii w Rybniku. Na jego czele
stał Wilhelm Bojdoł, a wiceprezesami byli Jan Skupień i Antoni Mokry. Maksy26  

C. Osękowski, Wybory do sejmu..., s. 74.
Wydarzenie to wymaga osobnego omówienia w związku z zastosowanymi represjami
wobec osób, które podpisały ową listę PSL, a następnie zostały zmuszone do wycofania swojego poparcia.
28  
AIPN, MBP, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raport Bolesława Galczewskiego, pełnomocnika MBP na Okręg Wyborczy nr 40, Warszawa II 1947 r., k. 344–347.
27  
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malny stan liczebny jej członków notowano w połowie 1946 r. i oscylował on
wtedy w okolicach 1200 osób. Potem rozpoczął się proces zamierania aktywności niektórych kół i odpływ członków PSL. Wiadomo, że już w 1946 r. zostały
rozwiązane koła tej partii w Żorach, Pszowie oraz Baranowicach29.
Wraz z rozpoczęciem kampanii przedwyborczej nastąpiło decydujące uderzenie aparatu represji w PSL w Rybniku. Miało to miejsce jesienią 1946 r.
W dniu 16 października 1946 r. funkcjonariusze PUBP Rybnik na polecenie
Wydziału V WUBP Katowice wkroczyli do Zarządu Powiatowego PSL i przeprowadzili w nim rewizje. Potem lokal opieczętowano. Równocześnie dokonano rewizji w lokalach kół: Rybnik Ligota, Kleszczów, Rogoźna, Rój, Świerklany
Górne i Dolne, Marklowice, Popielów, Przegędza, Czuchów oraz Knurów. Nadzieje UB na znalezienie materiałów „obciążających” okazały się płonne. Nie
zatrzymano też nikogo. Prezes struktur PSL Wilhelm Bojdoł był całkowicie
zaskoczony rozwojem sytuacji, bowiem jak sam przyznał, w czasie szefowania
PUBP Rybnik przez Mariana Wróbla stosunki z nim układały się bardzo dobrze. Pomimo braku jakichkolwiek dowodów ZP PSL w Rybniku został zawieszony pod zarzutem współpracy z podziemiem30.
W wyniku zastosowanej presji administracyjnej, ale też działań UB, zostały
rozwiązane kolejne trzy koła: Marklowice (prezes koła Stanisław Rojek); Świerklany Dolne (prezes koła Maksymilian Golik) oraz Wilchwy (prezes Zając)31.
Władze PUBP Rybnik na początku lutego 1947 r. oceniając zastosowane środki w kampanii przedwyborczej raportowały, że rozwiązanie tych kół było wynikiem prowadzonych działań agenturalnych, a ich prezesi zostali zwerbowani.
Rzeczywiście potwierdzeniem tej tezy może być zachowana dokumentacja
współpracy z UB Maksymiliana Goika, pełniącego funkcję nie tylko prezesa
swojego koła, ale też członka Zarządu Powiatowego PSL w Rybniku. Został on
29  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/7, cz. II, Oleat z rozmieszczeniem kół
PSL w powiecie rybnickim w 1947 r., k. 274.
30  
Tamże, Raport dotyczący rewizji i zawieszenia działalności PSL w Rybniku, Katowice
17 X 1946 r., k. 259. Zob. także: F. Serafin, Ruch ludowy w województwie śląsko-dąbrowskim w latach
1945–1949, Katowice 1970, s. 92–107. Zawieszenie działalności ZP PSL w Rybniku wpisywało
się w ogólną strategię przyjęta przez władze MBP. Doskonale obrazuje to dokument rozesłany
do szefostwa MBP w którym napisano: PSL – legalną bazą dla całego frontu reakcji. Wobec zbliżających się wyborów, aby zwęzić legalną bazę reakcji należy wzmocnić uderzenie w reakcję PSL-owską. Wszystkie
organizacje PSL, które mają łączność z podziemiem terrorystycznym, jak również te organizacje, które uprawiają jawnie wrogą propagandę i działalność winny ulec rozwiązaniu w krótkim czasie. AIPN, MBP, sygn.
IPN BU 00231/86, t. 1, Pro memoriam, bez daty, k. 110–111.
31  
W dokumentach PUBP Rybnik znajdują się wzmianki o rozwiązaniu jeszcze przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego kół PSL w Godowie i Łaziskach. Miało to być wynikiem
nacisków administracyjnych i presji ze strony UB. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka
032/7, cz. II, Raport PUBP Rybnik do Naczelnika Wydziału V WUBP Katowice, Rybnik 1 III
1947 r., k. 273.

Przepis na „cud nad urną”

89

zwerbowany na podstawie tzw. materiałów kompromitujących 31 sierpnia 1946 r.
i zarejestrowany przez UB jako informator ps. „Wiśnia”32. Jego wystąpienie ze
struktur rybnickiego PSL oznaczało dla miejscowych struktur UB także pewne
kłopoty, bowiem pod koniec 1946 r. tenże człowiek i sekretarka byli jedynymi
źródłami informacji na temat tego ci się działo w rybnickim Zarządzie Powiatowym PSL33.
W wyniku podjętych działań represyjnych niewątpliwie rola PSL w powiecie
rybnickim znacznie osłabła. Przed wyborami władze UB oceniały, że na jego
terenie działało 26 kół zrzeszających 459 członków, co było niewątpliwie liczbą
zaniżoną, ale też sygnałem o dość szybkim odpływie członków tej partii, który
się nasilił na przełomie 1946 i 1947 r. Dodatkowo na czas wyborów zostali
aresztowani prewencyjnie najaktywniejsi działacze: Wilhelm Bojdoł (prezes ZP
PSL), Ryszard Rojek (sekretarz ZP PSL), Jan Skupień i Antoni Mokry (wiceprezesi ZP PSL). W raportach UB z okresu wyborów i tuż po nich informowano
o całkowitym paraliżu struktur tej partii opozycyjnej. Pod koniec roku komórki
PPR mogły triumfalnie napisać o swoim przeciwniku politycznym: Nie ma kierowników którzy stanieliby na czele tegoż PSL. Byli kierownicy stchórzyli i stali się „demokratami”34.
Struktury Stronnictwa Pracy od końca 1946 r. znajdowały się w stadium
głębokiego kryzysu i nie stanowiły poważnego zagrożenia dla obozu władzy na
terenie powiatu35.
Ostatnim ważnym zagadnieniem związanym z przygotowaniami do wyborów do Sejmu Ustawodawczego w którym aktywny udział wziął aparat bezpieczeństwa była ochrona samego głosowania i prowadzenie operacji przeciwko
podziemiu niepodległościowemu. W każdym województwie przed wyborami
funkcjonowały Wojewódzkie Komitety Bezpieczeństwa (WKP). Ich zadaniem
było zwalczanie podziemia niepodległościowego, zabezpieczanie samej akcji
wyborów, oraz koordynacja pracy agitacyjno-propagandowej. W jego skład
32  

Maksymilian Goik, s. Roberta. Przed wojną członek Chrześcijańskiej Demokracji a po
wojnie aktywny działacz PSL w powiecie Rybnik jako prezes koła w Świerklanach Dolnych
i członek ZP PSL w Rybniku. Przed wyborami z 1947 r. wystąpił z partii i rozwiązał kierowane
przez siebie koło. Potem Instruktor Powiatowy SL, a następnie ZSL. Informator UB w okresie
31 sierpnia 1946 r. – 25 maja 1955 r. pod ps. „Wiśnia”. Początkowo oceniany przez UB dobrze
i dwukrotnie wynagradzany pieniężnie. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 001/400, Charakterystyka informatora „Wiśnia”, Rybnik 1 II 1949 r., k. 6; tamże, Charakterystyka informatora
„Wiśnia”, Rybnik 10 III 1955 r., k. 8.
33  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/7, cz. II, Pismo z PUBP Rybnik do
Wydziału V WUBP Katowice, Rybnik 5 II 1947 r., k. 223.
34  
Tamże, Działalność obiektu PSL w Rybniku, PUBP Rybnik 4 III 1948 r., k. 272; tamże,
Pismo I sekretarza KP PPR do PUBP Rybnik, Rybnik 11 XII 1947 r., k. 241.
35  
Zob. A. Dziuba, „Demokracja burżuazyjna się skończyła”....
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wchodzili dowódca największej jednostki Wojska Polskiego z terenu województwa, jego zastępca ds. polityczno-wychowawczych i szef sztabu, szef WUBP,
dowódca KBW i komendant wojewódzki MO. Ciało to dokonało podziału
obwodów wyborczych pod kątem ich zagrożenia. W województwie śląskim na
948 wszystkich obwodów, 100 zakwalifikowano jako średnio zagrożone, 80 ja
ko słabo zagrożone, a 768 jako spokojne36.
Na podstawie instrukcji z 30 listopada 1946 r. powołano do życia jednostki
niższego szczebla, Powiatowe Sztaby Wyborcze. W ich skład wchodził szef
miejscowego UB lub jego zastępca, komendant powiatowy MO lub jego zastępca, najstarszy rangą oficer jednostki KBW lub WP operującej na obszarze
danego powiatu. Miały się zajmować na szczeblu lokalnym zwalczaniem podziemia i opozycji politycznej, wspieraniem kampanii wyborczej partii Bloku
Stronnictw Demokratycznych oraz nadzorem nad ochroną lokali wyborczych.
Instytucje te pracowały nieoficjalnie, ale na bieżąco spływały do nich meldunki
z poszczególnych obwodów wyborczych37.
W całym województwie w okresie przygotowań do wyborów władze komunistyczne do ich bezpośredniego zabezpieczenia skierowały w sumie 2820 osób
(1150 milicjantów, 350 żołnierzy KBW, 1000 członków ORMO i 320 funkcjonariuszy UB). W momencie, gdy kampania wyborcza wchodziła w stadium zasadnicze siły te zostały wzmocnione do 3120 osób (600 milicjantów, 500 żołnierzy KBW, 500 członków ORMO, 1200 żołnierzy Wojska Polskiego oraz 320
funkcjonariuszy UB). Jak widać, w decydującym momencie, do akcji kierowano
większe siły wojskowe, które miały zapewnić spokój i spacyfikować działania
podziemia niepodległościowego. Do szczególnie zagrożonych w województwie śląskim zaliczano powiaty bielski, cieszyński i rybnicki. Dlatego największe
siły grup propagandowo-ochronnych Wojska Polskiego zostały skierowane do Okręgu nr 40 Katowice oraz Okręgu nr 42 Bielsko. W sumie operowało tam 18 grup
liczących 450 żołnierzy z 37 Pułku Piechoty. W samym powiecie rybnickim stacjonował oddział 70 żołnierzy dowodzonych przez ppor. Pierwieńca38.
Duże nasycenie terenu siłami WP, MO, KBW oraz UB powodowało, że
struktury podziemne miały stosunkowo ograniczone pole manewru. Na terenie powiatu rybnickiego na przełomie 1946 i 1947 r. funkcjonowały już tylko
komórki organizacji Pawła Cierpioła ps. „Makopol”, operujące również na ob36  

C. Osękowski, Wybory do sejmu..., s. 60–61.
Tamże., s. 62.
38  
A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1947, Kraków 2005, s. 342–343; J. Kantyka, Początki władzy ludowej, [w:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od
czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 274; AIPN, MBP, sygn.
IPN BU 00231/86, t. 14, Raport WUBP Katowice do MBP, Katowice 20 XII 1946 r., k. 184.
37  
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szarze powiatu pszczyńskiego . Podwładni „Makopola”, podobnie jak podczas referendum, skupili się przed wyborami na poprowadzeniu akcji propagandowej. W kolportowanych ulotkach wzywano do głosowania na PSL. Na
mniejszą skalę prowadziły działania partole dywersyjne zorganizowane i dowodzone przez Antoniego Staiera ps. „Lew”. Ich działania skupiły się głównie na
zdobywaniu funduszy i na tym polu miały spore sukcesy z najgłośniejszą akcją
przeprowadzoną przez połączone partole Pawła Sosny ps. „Tygrys” i Emila
Suligi ps. „Wieczór” z 12 grudnia 1946 r., kiedy to przechwycono konwój z wy
płatą dla pracowników Huty „Silesia” i przejęto 6 105 300 zł40.
Generalnie w powiecie rybnickim, podobnie jak w całym województwie nie
dochodziło do spektakularnych akcji podziemia skierowanych przeciwko wyborom. W dniu 10 grudnia 1946 r. ośmiu napastników napadło na lokal Obwodu nr 244 w Niewiadomiu. Zostali odparci przez ochronę. Zorganizowany pościg nie dał żadnego rezultatu. Kolejnym poważniejszym incydentem było
ostrzelanie z przejeżdżającego samochodu lokalu wyborczego Obwodu nr 222
umiejscowionego w szkole w Niedobczycach. Ochrona złożona z milicjantów
i członków ORMO odpowiedziała ogniem i napastnicy odjechali w kierunku
Rybnika. Z kolei 3 stycznia 1947 r. doszło do pobicia jednej z osób zaangażowanych w kampanię przedwyborczą po stronie Bloku. Trudno określić jaki oddział partyzancki był sprawcą owych incydentów41.
Same wybory z 19 stycznia 1947 r. w całym województwie śląskim miały
spokojny przebieg. Większość wyborców szła do głosowania w zorganizowanych grupach w sposób jawny, oczywiście opowiadając się za Blokiem Stronnictw Demokratycznych. Urządzano pochody zorganizowanych grup głosujących jawnie, na czele których kroczyła orkiestra i niesiono transparenty.
Zresztą administracja odpowiedzialna za organizacje wyborów oraz przygotowanie lokali wyborczych nie przewidywała jakichkolwiek kabin czy zasłon dających wyborcom możliwość spokojnego i tajnego oddania głosu. Otrzymywa39  

Organizację „Makopola” tworzyli członkowie inspektoratu rybnickiego AK/DSZ, którzy nie ujawnili się w 1945 r. Po okresie osłabienia w związku z przejściem części podwładnych
do struktur KWP, w czerwcu 1946 r. po rozbiciu przez UB tych ostatnich „Makopol” odzyskał
kontrolę nad swymi podwładnymi i od tego czasu jego organizacja była jedyną strukturą podziemną funkcjonującą na ternie powiatu rybnickiego, aż do ujawnienia się w wyniku amnestii
z 1947 r. Zob. szerzej A. Dziuba, Podziemie poakowskie w powiecie rybnickim 1945–1947, [w:] Armia
Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942–1947, Rybnik 2004, s. 37–77.
40  
Zob. szerzej A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie..., s. 254-267; tenże, Lokalne
organizacje i grupy poakowskie w latach 1946–1947, [w:] Województwo śląskie 1945–1950..., s. 383–
386.
41  
AIPN, MBP. sygn. IPN 00231/86, t. 66, Komunikat nr 10 z dnia 18 XII 1946 r. o ważniejszych aktach terroru w czasie kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, k. 52–53.
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no jedynie ostemplowaną kopertę do której wkładano kartkę z numerem listy,
na którą chciano zagłosować42.
Przygotowywana od miesięcy akcja przyniosła jedyny możliwy scenariusz.
Żaden z kandydatów na posłów z ramienia PSL w województwie śląskim nie
został wybrany, a zwycięstwo partii Bloku było całkowite.
Oto zestawienie wyników wyborów sporządzone przez WUBP Katowice:
Tabela 3: Zestawienie wyników wyborów do Sejmu Ustawodawczego
z 1947 r. sporządzone przez WUBP Katowice odnośnie Okręgu wyborczego nr 40 oraz całego województwa
Wyniki

upraw
nionych

głosują
cych

głosy
nieważne

Blok

SP

PSL
NW

PSL

Okręg nr 40

500 440

476 847

1970

439 875

20 720

1847

12 455

Wyniki
w woje
wództwie
śląskim

1 679 529

1 606 716

10186

1 518 899

26 467

4 828

41519

Inne

4733

Źródło. AIPN, sygn. IPN BU 00231/86, t. 14, Raport WUBP Katowice do MBP Warszawa, Katowice 23 I 1947, k. 321–325.

Nieznacznie różni się ono od oficjalnych wyników, zaś dane zebrane przez
wywiad WiN wskazywały na znacznie wyższe wyniki PSL:

42  

APK, Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 99, Telefonogram
nr 29 z 13 I 1947 r. z Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego do starostów i prezydentów miast
w sprawie tajności głosowania, k. 54.
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Tabela nr 4: Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego
oraz dane zebrane przez wywiad WiN w 1947 r.

Okręg nr
40, wyniki
oficjalne
Okręg nr
40, dane
wywiadu WiN
zebrane z 163
obwodów
w całym
województwie
Wyniki
oficjalne w
województwie
śląskim

Wyniki
PSL
NW

uprawnionych

głosują
cych

głosy
nieważne

Blok

SP

-----

------

1 636

442 468

20 673

1837

12 370

-----

-----

9 000

98 035

15 842

556

60 543

-----

1 643 623

10 617

1 529 460

26 462

4 818

41 644

PSL

Inne

4733

Źródło: K. Miroszewski Referendum i wybory do Sejmu Ustawodawczego, [w:] Województwo śląskie
1945–1950..., s. 188.; A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie..., s. 244–345.

W skali kraju wyniki wyborów ogłoszono 3 lutego 1947 r. Frekwencja wynosiła 89,9 %, a zwycięzcą został Blok Stronnictw Demokratycznych zdobywając 80,1 % głosów. Kolejne wyniki to: PSL 10,3 %; SP 4,7 %; PSL „Nowe
Wyzwolenie” 3,5 %. W konsekwencji w liczącym 444 osób Sejmie znalazło się
114 posłów PPR, 116 PPS, 106 SL, 41 SD, 27 PSL, 15 SP, 7 PSL „Nowe Wyzwolenie”, 5 parlamentarzystów z prorządowych grup katolickich, oraz 10 bezpartyjnych43.
Trudno oszacować jaki udział w tym „zwycięstwie” miały dokonane fałszerstwa a jaki presja, terror i inne działania skłaniające społeczeństwo do głosowania na partie Bloku. Zachowały się ślady dokonywanych fałszerstw z terenu
powiatu rybnickiego, o czym dowiedział się wywiad organizacji „Makopola”.
Zastosowany mechanizm był prosty i polegał na przekazaniu do danego obwodu wskaźnika procentowego oddanych głosów na Blok Stronnictw Demokratycznych. Przy obliczaniu wyników komisja, w przypadku zbyt małej liczby kart
oddanych na Blok, dorzucała do urny głosy na niego usuwając te oddane na
PSL. Hipotetycznie mogła się zdarzyć sytuacja odwrotna, ale cel był zawsze
jeden, dostosowanie liczby oddanych głosów do wskaźników ustalonych jeszcze przed wyborami. Taki właśnie mechanizm przedstawił Józef Kufieta, prze43  

C. Osękowski, Wybory do sejmu..., s. 145–147.
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wodniczący jednej z komisji obwodowych w powiecie rybnickim, który otrzymał przed głosowaniem polecenie, aby 97 % oddanych głosów było na listę
nr 3, czyli na partie bloku. Już po głosowaniu dokonano manipulacji usuwając
karty z głosami na PSL i na ich miejsce wrzucając te z numerem 3, tak aby zrealizować wcześniejsze ustalenia44.
W dniu 21 stycznia 1947 r. w Rybniku, podobnie jak w całym województwie
śląskim, o godzinie 14.00 odbył się wiec. Przez 10 minut wyły syreny zakładów
pracy i biły dzwony kościołów. Wtedy też ogłoszono uroczyście zwycięstwo
Bloku Stronnictw Demokratycznych45.
W czasie gdy władze fetowały zwycięstwo również funkcjonariusze UB
zbierali pochwały za swą pracę zakończoną efektem w postaci „zwycięstwa”
władzy komunistycznej i „klęski” PSL. Z terenu powiatu rybnickiego wyróżniono szefa PUBP Kazimierza Szlęka za wzorowe kierowanie lokalną placówką
UB w okresie wyborów. Także z obsady PUBP Rybnik wyróżniono Michała
Panka (referent personalny)46, Józefa Chudzika (referent Referatu III)47 oraz
Jana Grubkę (referent Referatu I)48. Równie wysoko oceniono pracę przysłanych z WUBP do pomocy funkcjonariuszy: Antoniego Figla49 i Stefana Wyp44  

A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie..., s. 343.
APK, Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 102, Telefonogram – sprawozdanie z manifestacji powyborczej, Starostwo Powiatowe Rybnik, Katowice
21 I 1947 r.
46  
Michał Panek, s. Stanisława, ur. 21 września 1900 r. w Borzęcinie, powiat Brzesko,
przedwojenny działacz KPP, od 1942 r. w PPR. Z zawodu górnik. Od kwietnia 1946 r. referent
UBP Będzin, a od 1 września 1946 r. w PUBP Rybnik, najpierw jako referent gminny, a potem
jako referent personalny. Już w 1947 r. p.o. zastępca szefa tego urzędu (oficjalnie nominowany
na to stanowisko w lipcu 1947 r.). Od 1 kwietnia 1950 r. szef PUBP Rybnik. Od 1951 r. sprawował funkcje kierownicze w placówkach UB w Będzinie i Pszczynie, aż do przejścia na emeryturę w 1960 r. Szerzej zob. D. Węgrzyn, Struktury bezprawia..., s. 214–215.
47  
Józef Chudzik, s. Marcina, ur. 17 lutego 1914 r. w Woli Raniszewskiej, powiat Kolbuszowa. Z zawody rolnik. Od 2 lutego 1945 r. referent PUBP Rybnik. W 1947 r. starszy referent
Referatu III, potem pracownik Referatu V. W 1952 r. został jego kierownikiem. W 1953 r. kierował Referatem ds. Poboru, a w 1955 r. skierowany do pracy w centrali KdsBP. Szerzej zob.
D. Węgrzyn, Struktury bezprawia..., s. 135.
48  
Jan Grubka, s. Franciszka, ur. 21 października 1923 r. we Włosienicy, powiat Oświęcim,
z zawodu stolarz i spawacz. Od 8 lipca 1945 r. referent PUBP Rybnik. Zwolniony za nadużycia
15 czerwca 1947 r. Szerzej zob. D. Węgrzyn, Struktury bezprawia..., s. 164–165.
49  
Antoni Figiel, s. Szczepana, ur. 26 maja 1920 r. w Kromołowie, powiat Będzin, pochodzenie robotnicze z zawodu ślusarz. W UB od sierpnia 1945 r., najpierw jako kursant szkoły
UB przy WUBP w Katowicach. Od 27 września tr. referent Sekcji I Wydziału I WUBP Katowice. W ramach tego wydziału awansował najpierw na kierownika sekcji, a od 1 kwietnia 1954 r.
na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału. Od 1 kwietnia 1955 r. zastępca naczelnika Wydziału B, a od 1 stycznia 1956 r. zastępca naczelnika Wydziału III WUdsBP Stalinogród. Zwolniony 31 grudnia 1956 r. w wyniku reorganizacji. Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk
45  
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chał .
Na koniec warto postawić sobie pytanie, czy istniał jakikolwiek cień szansy,
że PSL w tych wyborach mogło odnieść sukces. Analizując stopień podjętych
działań na podstawowym poziomie, czyli w komisjach obwodowych i poszczególnych powiatach można zdecydowanie odpowiedzieć – nie. Przykład tego co
się działo w powiecie rybnickim odpowiadał w mikroskali temu, co zdarzyło się
w całym kraju. O ile jeszcze ktoś do tego czasu miał złudzenia co do możliwości funkcjonowania w powojennej Polsce jakiejkolwiek opozycji politycznej to
wybory z 1947 r. pokazały mu jak mocno się mylił. Przykład działań UB na
terenie powiatu rybnickiego doskonale pokazuje jak duża była rola policji politycznej w „zwycięstwie” wyborczym z 1947 r.

kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim,
wstęp i redakcja W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009, s. 193.
50  
Brak danych.

Mirosław Sikora (IPN Katowice)
Kryptonim „Katedra”. Operacyjne rozpoznanie filii Politechniki
Śląskiej w Rybniku przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1971–1989
Wprowadzenie
W ciągu minionych lat w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach powstało szereg publikacji poświęconych
inwigilowaniu środowiska akademickiego województwa katowickiego przez
Służbę Bezpieczeństwa (SB) MSW1, w tym poruszających zagadnienie aktywności cywilnych służb specjalnych PRL w odniesieniu do pracowników i studentów Politechniki Śląskiej (PŚ)2. W związku z powyższym również filia PŚ
w Rybniku stała się przedmiotem studiów naukowych. Dotychczasowe badania
pozwoliły na odnalezienie w zasobie katowickiego Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN – mocno wybrakowanej – teczki
akt sprawy obiektowej (SO) o krypt. „Katedra”3, w ramach której SB prowadzi1

Podsumowaniem tego etapu badań jest publikacja zbiorowa, zawierająca teksty dot. działań operacyjnych SB na terenie czterech największych uczelni województwa, tj. Uniwersytetu
Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej pt.
Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Studia i szkice, red. A. Dziuba,
M. Sikora, Katowice 2010.
2
Zob.: M. Sikora, Kierunki działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wobec inteligencji technicznej
na przykładzie kadry naukowej Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, „Aparat Represji
w Polsce Ludowej 1944–1989”, 1/5/2007, Rzeszów 2007, s. 152–197; tenże, Kuszenie „pięknego
umysłu”, „Niezależna Gazeta Polska” 2008, nr 6, s. I–IV; tenże, Praca, wino, kobiety i śpiew, czyli na
Studenckich Praktykach Robotniczych, [w:] Donosem i pałką. Z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956–1980, red. A. Dziuba, Katowice 2008, s. 127–
151; tenże, Nie tylko nauka i zabawa. Studenci Politechniki Śląskiej w działaniach Służby Bezpieczeństwa, „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo” 2009, nr 45, s. I–V; tenże, Osobowe Źródła
Informacji Służby Bezpieczeństwa wśród kadry naukowej Politechniki Śląskiej – wybrane przykłady od lat
sześćdziesiątych do końca PRL, [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek,
Warszawa 2010, s. 177–239; tenże, „Troglodyta”. Tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej 1970–1976 (1979), [w:] Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, red. P. Franaszek, Warszawa 2010, s. 228–287.
3
Zachowało się jedynie kilka notatek (w tym analiza i plan pracy) ostatniego funkcjonariusza prowadzącego sprawę tj. Anny Lepiarczyk. Szczególnie cenne są jednak pewne zapisy odnoszące się do całokształtu realizowanej sprawy – wykaz funkcjonariuszy prowadzących sprawę i wykaz TW wykorzystywanych w sprawie. Istnieją jednak pewne rozbieżności pomiędzy
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ła – zgodnie z ogólnokrajowymi normatywami w zakresie kontroli operacyjnej
placówek naukowo-dydaktycznych PRL – inwigilację osób związanych z filią
PŚ w Rybniku – zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i technicznych, jak i studentów.
Poza pewnymi wyjątkami nie przeprowadzono natomiast dotychczas szczegółowej kwerendy archiwalnej, która pozwoliłaby określić skalę inwigilacji filii
przez SB, rozumianej jako ustalenie liczby, pozycji i personaliów rozpracowanych osób oraz charakteru podejmowanych wobec nich działań, a także liczby,
pozycji i personaliów osobowych źródeł informacji (OZI)4, pozyskanych na
potrzeby realizacji SO krypt. „Katedra”, względnie zwerbowanych przy okazji
odpryskowych tzw. spraw ewidencji operacyjnej (kwestionariusze ewidencyjne
– KE, sprawy operacyjnego sprowadzenia – SOS, sprawy operacyjnego rozpracowania – SOR)5. Ustalenia te zawarte zostaną w niniejszym tekście. Omówienia doczekają się ponadto sylwetki funkcjonariuszy prowadzących „Katedrę”.
Autor pragnie podkreślić, że niniejszy artykuł nie wyczerpuje zagadnienia,
sformułowanego w jego temacie. Jednocześnie jednak pod względem przeanalizowanego w toku kwerendy materiału archiwalnego (zapoznano się szacunkowo z ok. 80–90 % zachowanych jednostek aktowych; z kolei śmiało oszacować
można, że podobnież ok. 80–90 % materiałów, spośród wytworzonych w ogóle przez SB w związku z inwigilacją filii, przetrwało do naszych czasów) i reprezentatywności dokonanych w oparciu o tę analizę uogólnień, oddany w Państwa ręce tekst wyrasta ponad miano przyczynku badawczego. Z uwagi na
ograniczony rozmiar publikacji, autor zaprezentował w formie swoistego kompendium podstawowe informacje na temat blisko dwudziestoletniej inwigilacji
rybnickiej placówki naukowo-dydaktycznej. W sposób szczegółowy omówiono
jedynie sylwetki funkcjonariuszy SB, pozostawiając wnikliwą analizę poszczególnych – omówionych tutaj na ogół pobieżnie – spraw ewidencji operacyjnej,
oraz – ujętych tutaj w formie tabelarycznej – poszczególnych przypadków
współpracy z SB, w sferze postulatów badawczych.

tymi wykazami a zapisami znajdującymi się na kartach ewidencji operacyjnej SB MSW (zob.
dalej).
4
Szerzej na temat OZI i innych środków pracy operacyjnej SB MSW zob. Osobowe źródła
informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
5
Szerzej na temat form pracy operacyjnej SB MSW zob. F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria
pracy operacyjnej Służby bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
PRL (1970–1989), Kraków 2007.
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Nadrzędnym celem utworzenia filii gliwickiej Politechniki Śląskiej w Rybniku (współczesna nazwa filii to Centrum Kształcenia Inżynierów6) było kształcenie przyszłej kadry inżynierskiej dla Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW)7.
Już w 1962 r. w Rybniku otwarto Ośrodek Stacjonarno-Zaocznego Studium dla
Pracujących PŚ8. Filia rozpoczęła swoją działalność w roku akademickim
1968/1969. Jej siedziba usytuowana była w gmachu Technikum Górniczego
przy ul. Kościuszki 5 (swoją siedzibę miał tutaj również Punkt Konsultacyjny
Wyższej Szkoły Ekonomicznej/Akademii Ekonomicznej w Katowicach9)10.
W 1968 r. przewidywano, że w Rybniku, na oddziale zamiejscowym Wydziału
Górniczego (WG), uczyć się będzie 120 studentów11. Pod koniec lat osiemdziesiątych kształcono tutaj studentów systemem dziennym i wieczorowym na
dwóch wydziałach – górniczym o specjalności eksploatacji złóż podziemnych
oraz – budownictwa [i architektury] o specjalności inżynieria miejska (w 1978 r.
w Rybniku powstał Instytut Inżynierii Miejskiej PŚ12). Do 1977 r. (licząc od
1962 r.) rybnicka placówka dydaktyczna wypuściła 1000 dyplomowanych inżynierów13. W 1988 r. na rybnickiej uczelni studiowało 250 studentów, z czego
około 80 mieszkało w Domu Studenckim14.
Funkcję zastępcy i pełnomocnika Rektora w rybnickiej filii sprawował początkowo doc. dr inż. Marian Kozdrój15. W kolejnych latach stanowisko to zaj6

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJP1/Strony/witamy.aspx
Z zarządzenia ministra oświaty i szkolnictwa wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. wynika,
że swoje zamiejscowe oddziały umiejscowiły w Rybniku nie tylko wydziały Górniczy, oraz Budownictwa i Architektury, ale także Elektryczny oraz Mechaniczny-Technologiczny. Politechnika
Śląska imienia Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach 1945–1970, red. A. Bogucki, Gliwice 1970, s. 78.
8
Na trzech uruchomionych wówczas kierunkach pierwszego roku kształciło się 157 osób.
http://www.historia-rybnik.net/kalendarium.html, dostęp 29 grudnia 2010 r.
9
http://www.zstrybnik.pl/historia-szkoly.html, dostęp 29 grudnia 2010 r.
10
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), Wojewódzki
Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach (dalej: WUSW Katowice), sygn. 030/448, Analiza
sprawy obiektowej krypt. „Katedra” nr rej. 19772, Rybnik, 18 XII 1988 r., k. 21–24.
11
Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Komitet Miejski PZPR w Gliwicach,
sygn. 394, Protokół Nr 47/9/68 z posiedzenia Egzekutywy KU PZPR PŚ, odbytego dnia
22 IV 1968 r., k. 57–64.
12
Politechnika Śląska. 50-lecie, zespół redakcyjny M. Mikrut, W. Pluskiewicz, W. Kalinowski,
E. Leśko, Gliwice b.d.w., s. 24.
13
http://www.historia-rybnik.net/kalendarium.html, dostęp 29 grudnia 2010 r.
14
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Analiza sprawy obiektowej krypt. „Katedra” nr rej. 19772, Rybnik, 18 XII 1988 r., k. 21–24.
15
APK, Komitet Miejski PZPR w Gliwicach, sygn. 394, Protokół Nr 3/3/68 z posiedzenia
Egzekutywy KU PZPR PŚ, odbytego w dniu 29 VIII 1968 r., k. 80–89.
7
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mował m. in. doc. dr hab. inż. Szczepan Wyra16 (pozostałych pełnomocników
– o ile takowi byli – nie udało się autorowi ustalić).
W skład szeroko pojętej infrastruktury akademickiej, objętej również kontrolą operacyjną, wchodził klub Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS)
„Aligator”, przekształcony w 1974 r. w klub studencki (Studenckie Centrum
Kulturalne) „Ćwiek” (przy dawnej ul. Kunickiego, obecnie ul. Białych) oraz
Dom Studencki „Jedynaczek”, mieszczący się w Hotelu Robotniczym Elektrowni Rybnik przy ul. Żużlowej 717.
Filia znalazła się w zainteresowaniu SB, wraz z wejściem w życie instrukcji
ministra spraw wewnętrznych PRL o pracy operacyjnej SB z 1 lutego 1970 r.,
przewidującej zakładanie tzw. spraw obiektowych (SO) m. in. na instytucje naukowo-dydaktyczne i badawczo-rozwojowe, a także przedsiębiorstwa państwowe i organy administracji publicznej, posiadające istotne znaczenia z punktu
widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju. W ramach SO
SB realizować miała przede wszystkim czynności o charakterze operacyjnorozpoznawczym, zmierzające do ujawnienia przypadków politycznej aktywności antysystemowej, jak również wykrycia zjawisk o charakterze nadużyć i przestępstw gospodarczych i skarbowych18.
Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej na filię sporządzono w rybnickiej
SB w dniu 24 stycznia 1971 r. Pisano w nim: Filia Politechniki Śląskiej w Rybniku
skupia młodzież studencką, która po ukończeniu studiów będzie zasilać kadry fachowe
w Rybnickim Okręgu Węglowym. Mimo, iż miejscowe środowisko studenckie jest młode, nie
posiadające tradycji, przejawia ono stosunkowo dużą aktywność polityczną w sensie działalności pozytywnej, jak również wskazuje pewne objawy w działalności negatywnej. Do negatywnych zjawisk w tym środowisku zaliczyć należy m. in. wpływ kleru katolickiego na część
młodzieży studenckiej, objawy asymilowania haseł wystąpień marcowych z 1968 r., oraz
opozycyjna postawa [sic!] niektórych osób w stosunku do poczynań władz partyjnych i państwowych. W związku z tym zachodzi uzasadniona konieczność organizacji pracy operacyjnej na tym obiekcie19. Sprawa obiektowa krypt. „Katedra” zarejestrowana została
do numeru ewidencyjnego 19772 w dniu 18 marca 1971 r.20
16

k. 6.

17

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Notatka służbowa, Rybnik 5 V 1988 r.,

Tamże, Analiza sprawy obiektowej krypt. „Katedra” nr rej. 19772, Rybnik, 18 XII 1988 r.,
k. 21–24.
18
Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945–1989, oprac. i wstęp T. Ruzikowski,
Warszawa 2004, s. 123–139.
19
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej,
Rybnik, 24 I 1971 r., k. 5.
20
AIPN Ka, WUSW Katowice, Karta rejestracyjna i personalna wzór EO–4/72 dot.
SO „Katedra”.
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21

Kontrolą operacyjną środowisk akademickich i szkolnych na szczeblu wojewódzkim w latach 1956–1982 zajmował się Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (na szczeblu centralnym odpowiadał mu Departament III MSW), a w latach 1982–1989 wyodrębniony z niego Wydział III–1
KW MO (w 1983 r. przemianowanej na Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych – WUSW) w Katowicach. W zależności od usytuowania rozpracowywanego obiektu część zadań przejmowały organy pionu III/III–1 SB szczebla
powiatu/miasta. W Rybniku był to zespół funkcjonariuszy SB znajdujących się
do 1975 r. na etatach Komendy Miejskiej i Powiatowej MO (KMiP MO), następnie tj. w latach 1975–1983 funkcjonujących w ramach grupy operacyjnej
Wydziału III/Wydziału III–1 KW MO w Katowicach (w rzeczywistości przesiadywali oni często w istniejącej od 1975 r. Komendzie Miejskiej MO w Rybniku – KM MO), w końcu zaś ponownie wkomponowanych (jako Referat III)
w lokalne struktury MO, tym razem jednak występujące pod nazwą Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych (RUSW).
W latach 1960–1975 (a więc do momentu formalnego wycofania struktur
SB ze szczebla powiatu/miasta) na czele rybnickiej SB (z tytułem: zastępca
komendanta [MO] ds. bezpieczeństwa; następnie I zastępca komendanta [MO]
ds. SB) stał kpt./mjr/ppłk Alfred Kwiecień22. Po rekonstrukcji pionu SB
w Rybniku w 1983 r. obowiązki zwierzchnika SB (z tytułem: zastępca komendanta [MO] ds. SB; następnie szef ds. SB) pełnił aż do połowy 1989 r. mjr/ppłk
Władysław Debudaj23, zaś w końcowej fazie funkcjonowania policji politycznej
kolejno mjr Tadeusz Wierzbicki i mjr Mieczysław Mokros24.
Nie udało się dotychczas ustalić, kto kierował rybnickim zespołem zajmującym się problematyką pionu III w ciągu pierwszych pięciu lat prowadzenia SO
krypt. „Katedra”. W okresie od 1 czerwca 1975 do 1 listopada 1978 r. kierow21

W tekście głównym opisano jedynie sylwetki funkcjonariuszy prowadzących sprawę, rezygnując w ogóle z opisywania innych funkcjonariuszy zaangażowanych – na ogół zresztą marginalnie – w prowadzenie sprawy, lecz nią nie kierujących. W przypisach zamieszono biogramy
koordynatorów zespołu pracującego „po linii” pionu III/III–1 w Rybniku.
22
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II (1956–1975), red. P. Piotrowski, Warszawa 2006, s. 73. Biogram tego funkcjonariusza SB zob.: Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada
stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009, s. 304–305.
23
Biogram tego funkcjonariusza SB zob.: Kadra bezpieki..., s. 173.
24
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III (1975–1990), red. P. Piotrowski, Warszawa 2008, s. 144. Biogramy tych funkcjonariuszy SB zob.: Kadra bezpieki..., s. 347–348, 503–
504.
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nikiem grupy operacyjnej Wydziału III katowickiej KW MO w Rybniku był
por. Maciej Tarczewski25. Nie ustalono, kto dowodził grupą przez półroczny
okres po jego odejściu. Od 16 maja 1979 do 1 września 1982 r. na stanowisku
tym pozostawał kpt. Romuald Droś26. Nie ustalono, kto kierował grupą przez
25

Urodził się w 1947 r. w Żarach koło Żagania. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych
uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego. Po zakończeniu nauki był zatrudniony w kilku
zakładach pracy (Baza Remontowo-Sprzętowa Katowickiego Zjednoczenia Wodno-Inżynieryjnego w Pszczynie, KWK „Ziemowit” w Lędzinach, Nadleśnictwo Państwowe w Pszczynie),
w każdym z nich pracując nie dłużej niż po kilka miesięcy. W kwietniu 1967 r. otrzymał powołanie do służby wojskowej. Odbywał ją w placówce Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW) w
Mińsku Mazowieckim. W tamtym też czasie ukończył szkołę podoficerską WSW, a także wstąpił do PZPR. Zaraz po zakończeniu służby z wnioskiem o zatrudnienie zwrócił się do SB KW
MO w Katowicach. Przyjęto go w czerwcu 1969 r. na stanowisko wywiadowcy Wydziału „B”
(obserwacja zewnętrzna). W roku akademickim 1970/1971 odbył kurs z zakresu pracy pionu
„B” w Szkole Oficerskiej CW MSW w Legionowie. W maju 1972 r. na jego prośbę przeniesiono go jednak na stanowisko inspektora operacyjnego Grupy Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu ds. SB KP MO w Wodzisławiu Śląskim. Jesienią 1974 r. przeszedł do pracy
w pionie III, gdzie zajmował się inwigilacją KWK „Jastrzębie”. W czerwcu 1975 r. objął funkcję kierownika grupy Wydziału III w Rybniku, rozpoczynając jednocześnie studia zaoczne na
Wydziale Prawa i Administracji UŚ (ukończone w 1980 r.). W okresie tym zajmował się m.in.
inwigilacją Filii katowickiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Raciborzu. W 1977 r.
awansował na stopień porucznika. W listopadzie 1978 r. – na własną prośbę, podyktowaną
nerwowością pracy w pionie III – powrócił do rybnickiej Sekcji Paszportów, skąd w marcu 1979
r. przeniesiono go do analogicznej komórki w Żorach, zaś w marcu 1981 r. do „paszportówki”
w Jastrzębiu Zdroju, gdzie też po kilku miesiącach doczekał się awansu na kapitana. Koło zamknęło się w maju 1983 r., kiedy to M. Tarczewski powrócił do KM MO w Rybniku, pozostając wciąż w branży paszportowej. Na początku 1989 r. ponowie skierowano go do Wodzisławia
Śląskiego, gdzie jako funkcjonariusz Grupy V (inwigilacja gospodarki) pracował do momentu
odejścia ze służby z dniem 31 grudnia 1989 r. AIPN Ka, WUSW Katowice, Akta osobowe
Tarczewskiego Macieja s. Eugeniusza, sygn. 0231/183. http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=T&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=15127&osoba
Id=35433&
26
Urodzony w 1937 r. w Starokrzepicach (pow. Kłobuck). W 1955 r. złożył egzamin maturalny. Przez kolejne dwa lata pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, następnie został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej (między innymi w jednostce Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Prudniku). Natychmiast po jej odbyciu jesienią 1959 r. złożył
podanie o zatrudnienie w MO i został przyjęty do referatu dochodzeniowego KM MO w Gliwicach. W 1963 r. odbył kurs doszkalający w Szkole Podchorążych MO w Pile. W 1965 r.
wstąpił w szeregi PZPR. W 1966 r. na własną prośbę został przeniesiony do gliwickiej SB, gdzie
zajął się rozpracowaniem środowiska gliwickiego kleru, zgodnie z właściwością pionu IV.
W roku akademickim 1968/1969 został słuchaczem Rocznej Oficerskiej Szkoły Nr 1 Centrum
Wyszkolenia MSW w Legionowie. Po powrocie przeszedł do pracy w pionie II, zajmując się
zagadnieniem kontrwywiadu i uciekinierami z PRL. W 1968 r. otrzymał awans na stopień podporucznika, a w 1971 r. porucznika. W 1974 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji UŚ
(pierwszą część studiów odbył na UJ w Krakowie), zaś rok później został kapitanem i przeszedł
do grupy operacyjnej Wydziału III (w Gliwicach), koncentrując się na zagadnieniach mniejszo-
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rok po jego odejściu. Nowoutworzonym Referatem III SB RUSW w Rybniku
w okresie od 1 września 1983 do 1 listopada 1989 r. kierował natomiast por. Jan
Sosnowski27.
Z karty kontrolnej – wykazu funkcjonariuszów prowadzących sprawę, stanowiącej
integralną część akt SO krypt. „Katedra”, wynika następująca chronologia prowadzenia sprawy:
por. Zygmunt Ptak – w okresie 24 stycznia 1971 – 1 czerwca 1975 r.,
sierż. Marek Wilczyński – w okresie 1 czerwca 197528 – 15 listopada 1978 r.29,
kpt. Romuald Droś – w okresie 15 listopada 1978 – 10 listopada 1983 r.30,
por. Jan Sosnowski – w okresie od 10 listopada 1983 r.31,
plut. Anna Lepiarczyk – w latach 1988–198932.
ści narodowych i opozycji politycznej. W maju 1979 r. objął stanowisko kierownika rybnickiej
grupy Wydziału III KW MO. 13 grudnia 1981 r. został delegowany do pracy operacyjnej
w ośrodku internowania w Strzelcach Opolskich, potem w Uhercach, gdzie pozostał do czerwca/lipca następnego roku, pozyskując do tajnej współpracy łącznie 15 internowanych (za co
został wyróżniony). Według stanu na lipiec 1982 r. prowadził trzy sprawy ewidencji operacyjnej, a na kontakcie posiadał 11 TW, zajmując się między innymi kontrolą fili PŚ w Rybniku.
Z dniem 1 września 1982 r. przeszedł na stanowisko kierownika Sekcji – nowoutworzonego –
Wydziału III–1 KW MO. Z dniem 16 czerwca 1983 r. objął funkcję naczelnika Wydziału III
[RUSW] w Gliwicach (pracą pionu III w Gliwicach kierował już de facto od początku 1983 r.).
Jego nabierającą tempa karierę w SB zakończyła nagła śmierć w 1984 r. AIPN Ka, WUSW
Katowice, Akta osobowe Drosia Romualda s. Jakuba, sygn. 0229/113. http://katalog.bip.ipn.
gov.pl/showDetails.do?idx=D&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=5
267&osobaId=6970&
27
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=sosnowski&idx=&katalogId=2
&subpageKatalogId=2&pageNo=1&osobaId=33711&
28
W kontekście informacji zawartych w aktach osobowych M. Wilczyńskiego, bardziej
prawdopodobne wydaje się, że sprawę przejął już w 1974 r. (zatem tak jak mówią zapisy ewidencji). Zob. dalej.
29
Z akt osobowych nie wynika, aby M. Wilczyńskiemu odebrano SO krypt. „Katedra”
przed wyrzuceniem go ze służby w 1982 r. (zob. dalej), dlatego też to właśnie rok 1982 wydaje
się być (co zresztą potwierdzają zapisy ewidencji) bardziej prawdopodobną cezurą końcową
prowadzenia przez niego tej sprawy.
30
Z akt osobowych R. Drosia wynika, że z dniem 1 września 1982 r. odszedł on z Rybnika
do Wydziału III–1 w Katowicach. Por. wyżej.
31
Z analizy sytuacji na obiekcie, pochodzącej z grudnia 1988 r. dowiadujemy się, że we
wrześniu 1985 r. sprawę przejął (od por. Jana Sosnowskiego?) chor. Mirosław Krzych (zob.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Analiza sprawy obiektowej krypt. „Katedra”
nr rej. 19772, Rybnik, 18 XII 1988 r., k. 21–24). Fakt ten jednak nie został odnotowany w obu
omawianych tutaj wykazach.
32
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Karta kontrolna – wykaz funkcjonariuszów
[sic!] prowadzących sprawę, k. 3.
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Tymczasem według zapisów pochodzących z ewidencji operacyjnej Wydziału „C” KW MO/WUSW Katowice sprawę prowadzili kolejno:
[por.] Zygmunt Ptak – w okresie od 25 stycznia 1971 r.,
sierż. Marek Wilczyński – w okresie od 21 stycznia 1974 r.,
[kpr.] Cz[esław] Różański – w okresie od 30 października 1974 r.33,
sierż. Marek Wilczyński – w okresie od 19 sierpnia 1975 r.,
ppor. [nazwisko nieczytelne] – w okresie od 9 listopada 1982 r.,
[por.] Jan Sosnowski – w okresie od 20 grudnia 1983 r.,
[plut.] Anna Lepiarczyk – w okresie od 16 sierpnia 1989 r. do końca 1989 r.34
***
Pierwszym oficerem prowadzącym „Katedrę” był kresowianin Zygmunt
Ptak. Na świat przyszedł on w 1928 r. w okolicach
Wilna. Szkołę średnią przyszło mu kończyć już w
warunkach powojennych, w Chorzowie. Wtedy też
wszedł po raz pierwszy w kontakt z masowymi organizacjami Polski Ludowej, składając akces do Związku Walki Młodych (ZWM), przekształconego następnie w Związek Młodzieży Polskiej (ZMP). To
wówczas zapewne podjął decyzję o związaniu swojej
kariery zawodowej z aparatem partyjno-państwowym. W 1949 r. wstąpił w szeregi utworzonej rok
wcześniej PZPR, nie rezygnując jednak z aktywności
na polu młodzieżowym. W latach 1950–1953 pracoFot. 1: Zygmunt Ptak
wał w Zarządzie Wojewódzkim ZMP w Opolu, następnie przeszedł na stanowisko instruktora szkolenia partyjnego w Komitecie
Miejskim PZPR w Chorzowie. Lata 1954–1956 spędził kolejno w Komitetach
Miejskich PZPR w Świętochłowicach i Rybniku. W 1957 r. wznowił naukę
i w styczniu 1959 r. złożył egzamin maturalny w Technikum Górniczo-Mechanicznym w Bytomiu. W tym też mniej więcej czasie zawarł związek małżeński.
Kolejnym elementem stabilizacji życiowej okazał się angaż w rybnickim Referacie ds. Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO (przemianowanej w tym sa33

C. Różański został zwolniony ze służby w SB w lutym 1975 r. (zob. dalej).
AIPN Ka, WUSW Katowice, Karta aktualizacyjna sprawy wzór EO-4D/63 dot.
SO „Katedra”.
34
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mym roku na KMiP MO), gdzie przyjęto go z dniem 18 lutego 1959 r. na etat
oficera operacyjnego. Postanowił uzupełnić swoje wykształcenie w zakresie tematycznym, związanym z działalnością służb specjalnych. We wrześniu 1960 r.
rozpoczął zatem naukę na Wydziale Ekonomicznym Wyższych Studiów Nauk
Społecznych w Katowicach (?). Jednocześnie w latach 1961–1962 uczęszczał do
rocznej oficerskiej szkoły funkcjonariuszy bezpieczeństwa MSW. W pierwszym
okresie pracy zajmował się tematyką kontrwywiadu. Jego przełożeni narzekali
jednak na nieumiejętność pozyskiwania przez niego osobowych źródeł informacji. Negatywne opinie skłoniły nawet Z. Ptaka do podjęcia decyzji o odejściu
ze służby, wyperswadowano mu to jednak w dziale kadr, przenosząc jednocześnie na nowy „odcinek” pracy. Od stycznia 1966 r. prowadził punkt paszportowy w Rybniku, odpowiadając za realizację wniosków paszportowych obywateli
PRL z jednej strony i za rejestrację cudzoziemców z drugiej. W roli tej sprawdził się doskonale. W 1967 r. awansowano go do stopnia porucznika. W tym też
mniej więcej czasie – nawiązując do swoich wcześniejszych doświadczeń zawodowych – objął funkcję I sekretarza Oddziałowej Organizacji Partyjnej (OOP)
PZPR przy rybnickiej SB, został też członkiem Egzekutywy Komitetu Zakładowego (KZ) PZPR przy KW MO w Katowicach. W 1968 r. przeniesiono go
na „odcinek” pracy, pozostający w gestii pionu III (zwalczanie działalności antysystemowej, zwłaszcza w środowiskach szeroko pojętej inteligencji) W opinii
służbowej wystawionej mu na początku 1970 r. przez przełożonego ppłk. Alfreda Kwietnia czytamy: Wymieniony pracuje po zagadnieniu walki z dywersją ideologiczną z nakierowaniem na inteligencję rybnicką, wyższe uczelnie i powiązania z wrogimi
ośrodkami propagandy w krajach kapitalistycznych. W tym też okresie Z. Ptak realizował cztery kwestionariusze ewidencyjne, samodzielnie opracowując i werbując
przy tym trzech TW, z których za szczególnie wartościowego uznawano w kierownictwie rybnickiej SB „Czesława” (na jego temat zob. tabela). Według stanu
z końca 1970 r. na jego łączności pozostawało czterech TW, wykorzystywanych
w siedmiu prowadzonych przez niego sprawach (z czego dwie miały status
obiektowych). I tym razem przełożeni nie byli jednak usatysfakcjonowani jego
osiągnięciami w pracy operacyjnej. Ppłk. A. Kwiecień pisał: Biorąc pod uwagę cechy
osobiste, wyrobienie polityczne i wysoki poziom ogólny tow. Ptak powinien mieć 3 x tyle TW
co obecnie, tym bardziej, że takie potrzeby istnieją w zagadnieniach nad którymi pracuje.
Być może i tym razem to właśnie negatywne opinie przyczyniły się do przesunięcia Z. Ptaka do innego segmentu pracy. W każdym bądź razie od czerwca
1973 r. (tak podano w opinii z końca tr.35) przeszedł on do pionu IV (inwigilacja
35

Informacja ta stoi w sprzeczności z zaprezentowanymi powyżej chronologiami, wedle
których Z. Ptak prowadził SO „Katedra” do 1974, a nawet do 1975 r. Wydaje się, że dwa ostatnie źródła zawierają błędne informacje. Nie wykluczone jest też jednak, że funkcjonariusz ten
po przeszeregowaniu do pionu IV, wciąż przez pewien okres nadzorował de facto inwigilację filii
PŚ, na przykład do czasu wdrożenia się do tego zagadnienia M. Wilczyńskiego.
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związków wyznaniowych, w tym zwłaszcza Kościoła katolickiego)36. W 1974 r.
został mianowany kapitanem. Ze służby zwolniono go w kwietniu 1977 r. z
uwagi na zły stan zdrowia37.
Przez okres zaledwie kilku miesięcy sprawę „Katedra” nadzorował (lub współ
prowadził) prawdopodobnie38 Czesław Różański. Młodszy od swego poprzednika o całe 21 lat (ur. 1949 r.). Pochodził z miejscowości Radlin. Liceum Ogólnokształcące skończył w sąsiednim Rybniku w 1968 r. Trzy lata wcześniej
wstąpił w szeregi ZMS. W końcówce lat sześćdziesiątych kontynuował naukę
szczebla średniego, tym razem w rybnickim Technikum Górniczym. W roku 1970 przez moment pracował jako metaniarz w KWK „Moszczenica”. Już jednak w października 1970 r. powołany został do odbycia
służby wojskowej i (na własną prośbę) skierowany do
Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza
w Gliwicach. W 1971 r. ożenił się i złożył wniosek
o przyjęcie do PZPR. Do SB trafił z dniem 1 grudnia
1972 r. na stanowisko referenta w grupie paszportów
i dowodów osobistych. 1 kwietnia 1973 r. awansował
na stanowisko inspektora operacyjnego. Według jednej
z opinii C. Różański przez pierwsze lata swojej służby Fot. 2: Czesław Różański
pracował w pionie II (kontrwywiad), następnie zaś (od
maja 1974 r.) w III, tu jednak prowadząc działania operacyjno-rozpoznawcze
wobec KWK „Moszczenica” (a więc wobec swojego dawnego zakładu pracy).
Przełożeni negatywnie oceniali jego zaangażowanie w pracę, wskazując zwłaszcza na brak dyscypliny i liczne drobne nadużycia. Jego los przypieczętowany
został po tym, jak 12 marca 1974 r. samowolnie wykorzystał do celów prywatnych samochód służbowy, doprowadzając przy okazji do wypadku drogowego.
Ze służby zwolniono go jednak dopiero z dniem 28 lutego 1975 r.39
W 1974 lub 1975 r. sprawę przejął Marek Wilczyński. Na uwagę zasługuje
przy tym fakt powierzenia sprawy obiektowej – można by stwierdzić, że najbar36

W jego ramach, zgodnie ze stanem na koniec 1973 r., organizował pracę operacyjną
w 23 parafiach. prowadząc 97 teczek ewidencji operacyjnej (księży), realizował dziewięć KE,
i prowadził sześciu TW.
37
AIPN Ka, WUSW Katowice, Akta osobowe Ptaka Zygmunta s. Ignacego, sygn. 229/176;
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=R&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pa
geNo=1&nameId=1610&osobaId=10395&
38
Jego akta personalne nie potwierdzają udziału w rozpracowaniu środowiska PŚ w Rybniku, co jednak nie podważa jego udziału w tej operacji (potwierdzonej zapisem w ewidencji –
por. wyżej), tym bardziej, że pracował on m.in. w pionie III.
39
AIPN Ka, WUSW Katowice, Akta osobowe Różańskiego Czesława s. Franciszka, sygn.
0229/71.
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dziej zaawansowanej formy rozpracowania operacyjnego – tak młodemu stażem funkcjonariuszowi, to samo zresztą powiedzieć można o C. Różańskim
(Z. Ptak w momencie założenia „Katedry” miał tymczasem na koncie ponad
11 lat pracy). M. Wilczyński urodził się w 1946 r. w Starachowicach. Jego ojciec zatrudniony był w organach
MO od samych narodzin tej służby tj. sierpnia 1944 do
1950 r. W 1964 r. młody M. Wilczyński skończył LO
im. H. Sawickiej w Kielcach i zdał maturę. W 1965 r.
krótko pracował w Wojewódzkim Zarządzie PKS
w Kielcach, szybko jednak zdecydował się na podjęcie
studiów w zakresie mechaniki na Politechnice Częstochowskiej. Tam też wstąpił do ZSP. Mimo trudności
w nauce i wynikających z tego licznych przerw w marcu
1973 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. W tym też roku
wziął ślub i podjął pracę w Fabryce Naczyń EmaliowaFot. 3: Marek Wilczyński
nych w Myszkowie. Już jednak w połowie września fabrykę zamienił na rybnicki komisariat MO, rozpoczynając swoją burzliwą – jak
się później okaże – karierę w SB. Natychmiast skierowano go na „odcinek”
pionu III, powierzając do realizacji działania operacyjno-rozpoznawcze na terenie filii PŚ, głównie pod kątem reakcyjnego podziemia. We wrześniu 1974 r. –
a więc w rok od rozpoczęcia pracy w organach MSW – prowadził już osobiście
dwie sprawy obiektowe (w tym „Katedrę”?), sześć KE, a także dwóch pozyskanych przez siebie TW. Na początku 1975 r. M. Wilczyński został skierowany na
roczne Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych (w Świdrze). Po
powrocie otrzymał stopień podporucznika. We wniosku o awans Komendant
Wojewódzki MO w Katowicach gen. bryg. Benedykt Cader pisał o nim: Wykonując skomplikowane zadania służbowe wykazuje dużo pomysłowości i własnej inicjatywy, co
pozwala zaliczyć go do grona przodujących pracowników. W okresie od listopada 1976
do maja 1977 r. M. Wilczyński był delegowany do pracy w Wydziale III Komendy Stołecznej MO w Warszawie, zajmując się tam zagadnieniem zwalczania
dywersji ideologicznej w środowisku młodzieży akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach tego zaś realizując cztery przejęte i siedem założonych przez
siebie spraw. W wystawionej mu za ten okres służby opinii czytamy: Dużym zaangażowaniem w pracy przyczynił się do lepszego rozpoznania sytuacji operacyjnej w środowisku młodzieży akademickiej. Za całokształt pracy zawodowej oraz właściwą postawę polityczną został wyróżniony nagrodą pieniężną. W 1978 r. otrzymał awans na porucznika. Jego obiecująco zapowiadająca się kariera skończyła się nagle w 1982 r.,
kiedy to pion śledczy SB odkrył serię nadużyć M. Wilczyńskiego polegających
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na umożliwieniu kilku osobom ucieczki z PRL40. 31 sierpnia 1982 r. M. Wilczyński został zdegradowany do stopnia podporucznika i wydalony ze służby41.
Dyskusyjne pozostaje zwierzchnictwo nad „Katedrą’ w latach 1978–1983
(por. wyżej). M. Wilczyński pozbawiony został jej prowadzenia najprawdopodobniej dopiero w 1982 r., tak że, jedynie na moment przejąć mógł ją w tymże
roku Romuald Droś, względnie (również w 1983 r.) jakiś inny oficer z Rybnika
(wpisany nieczytelnie na karcie aktualizacyjnej). Na uwagę zasługuje fakt, że
rozkazem z 31 października 1980 r. Naczelnik Wydziału III mjr Zdzisław
Ostrowicz ukarał R. Drosia upomnieniem za [...] minimalne zaangażowanie w prowadzonych przez siebie sprawach operacyjnych [...], jak również za brak należytej kontroli nad grupą operacyjną w Rybniku, skutkiem czego miał być [...] brak wyników
pracy grupy, zarówno w zakresie ujawniania i likwidowania zagrożeń, pozyskiwania nowych źródeł informacji, pracy z nimi, jak też odpowiedniego dokumentowania i ewidencjonowania zainteresowań operacyjnych42.
Niedługo po zakończeniu stanu wojennego sprawa trafiła w ręce Jana Sosnowskiego. Ten, urodzony w 1951 r. w Płońsku, absolwent Technikum Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim, powołany został w styczniu 1971 r.
do odbycia wojskowej służby zasadniczej w formacjach Wojskowej Służby Wewnętrznej – WSW (najpierw w Oddziale w Mińsku Mazowieckim, a następnie
w Gliwicach). Niedługo po zakończeniu tej służby zdecydował się przejść do
cywilnego sektora bezpieczeństwa. Z dniem 1 kwietnia 1973 r. został referentem Grupy Paszportów i Dowodów Osobistych KMiP MO w Rybniku. W
roku kolejnym zawarł związek małżeński. W połowie 1975 r. przeszedł – już
jako młodszy inspektor – do rybnickiej grupy operacyjnej Wydziału III. Zgodnie ze stanem na marzec 1976 r. pracował nad zagadnieniem środowisk twórczych
(mogło tu chodzić o artystów, pisarzy etc., nie zaś o środowisko akademickie
filii PŚ), realizując jeden KE, posiadając na łączności dwóch TW, zaś kolejne
dwie osoby opracowując w charakterze kandydatów na TW. W ciągu kolejnych
z górą dwóch lat J. Sosnowskiemu powierzono dodatkowo kontrolę zakładów
40

Intryga M. Wilczyńskiego była dość skomplikowana i na tyle brawurowa, iż wymagałaby
odrębnego studium. Generalnie rzecz biorąc udało mu się przekonać przełożonych, a także
Departament I, czyli wywiad MSW (!), że posiada on na łączności źródła, mogące przeniknąć
do środowiska Polaków, przebywających w obozie dla uciekinierów na terenie Austrii. Osoby
te – celem umożliwienia im wyjazdów do tego obozu – otrzymały paszporty, mimo że posiadały zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych (ich bliscy uciekli wcześniej z kraju) i do kraju oczywiście już nie powróciły. Organy śledcze MSW podejrzewały, że M. Wilczyński osiągnął przy tym
korzyści materialne.
41
AIPN Ka, WUSW Katowice, Akta osobowe Wilczyńskiego Marka s. Jana, sygn. 0229/80,
t. 1–2.
42
AIPN Ka, WUSW Katowice, Akta osobowe Drosia Romualda s. Jakuba, sygn. 0229/113,
Rozkaz o ukaraniu nr 7/80, Katowice, 31 X 1980 r., k. 56.
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małej poligrafii. W sierpniu 1978 r. prowadził już sześciu
TW, obsługiwał dwa lokale kontaktowe (LK) i realizował
cztery sprawy ewidencji operacyjnej. W tym też roku ukoń
czył studia zaoczne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, rok później zaś SP ASW w Świdrze. W okresie
od 1 września do 30 listopada 1979 r. odbywał staż
w Wydziale Śledczym KW MO w Katowicach. W opinii
wystawionej mu za niniejszy okres pracy przez Zastępcę
Naczelnika tegoż wydziału ppłk. Karola Janoszka czytamy: Kilkakrotnie uczestniczył w zatrzymaniu i przeszukaniu aktywnego dysydenta, współzałożyciela tzw. Komitetu Wolnych
Fot. 4: Jan Sosnowski
Związków Zawodowych w Katowicach – Kazimierza Świtonia
i jego syna Jana, jak również Romana Kściuczka, Jerzego Grzebielucha, Bolesława Cygana
i innych43. Uczestnicząc w przeszukaniu mieszkania Kazimierza Świtonia w dniach 15
i 16 listopada 1979 r. przyczynił się do ujawnienia skrytek, w których przechowywane były
antysocjalistyczna literatura i środki służące do jej powielania. Od dnia wprowadzenia
stanu wojennego przez pół roku pełnił obowiązki kierownika grupy operacyjnej Wydziału III w Rybniku. W połowie 1982 r. na kontakcie posiadał siedmiu
TW i aż 15 KO, wykorzystywanych na potrzeby trzech realizowanych SOR.
W tym samym roku awansował na porucznika. W momencie przejmowania
„Katedry” na swoim koncie posiadał już 25 pomyślnie zakończonych werbunków TW, z tego na jego kontakcie pozostawało wciąż 12; prowadził wówczas
10 spraw, w tym jedną obiektową (prawdopodobnie nie chodziło o „Katedrę”),
cztery SOR, dwie SOS i trzy KE. Przez cały okres służby zbierał od przełożonych bardzo pozytywne opnie. Ze służby zwolniono go dopiero z dniem 31
lipca 1990 r. W tym też roku ubiegał się – bez powodzenia – o etat w Wydziale
Kryminalistyki WUSW Katowice44.
Sylwetka zawodowa ostatniego funkcjonariusza prowadzącego SO krypt.
„Katedra” jest symbolicznym wyrazem degradacji wartości operacyjnej tej spra
wy dla SB w okresie schyłku PRL. Funkcjonariuszem tym była urodzona
w 1951 r. Anna Lepiarczyk (z domu Białecka) – niedoszła studentka Szkoły
Plastycznej w Łodzi (do egzaminu wstępnego podchodziła dwukrotnie –
w obu przypadkach bez powodzenia), następnie zaś pracownica Państwowego
Domu Towarowego „Uniwersal” i Miejskiego Handlu Detalicznego „Odzież”,
rybnickiego PKS, w końcu zaś – od 23 marca 1983 r. – sekretarka i maszynistka
w rybnickiej grupie Wydziału „W” WUSW Katowice, odpowiedzialnego za
inwigilację korespondencji. W 1985 r. A. Lepiarczyk ukończyła Szkołę Podofi43

Na temat Wolnych Związków Zawodowych zob. Wolne Związki Zawodowe z perspektywy
trzydziestu lat. Materiały pokonferencyjne, red. J. Neja, Katowice 2008; J. Neja, Śląski casus WZZ,
„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 4, s. 8–20.
44
AIPN Ka, WUSW Katowice, Akta osobowe Sosnowskiego Jana s. Feliksa, sygn. 0231/320.
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cerską MO w Pile. Z dniem 30 września 1987 r., z uwagi
na wynikłe ostatnie braki kadrowe w Referacie III oraz fakt, że
na 3000 zatrudnionych w naszym rejonie nauczycieli 85 % to
kobiety i [są] trudności w pracy z nimi jako osobowymi źródłami
informacji [...] awansowano ją na stanowisko inspektora
Referatu III SB RUSW w Rybniku. Rozkazem z 25 stycznia 1990 r. została przeniesiona na etat inspektora Wydziału Kryminalnego RUSW Rybnik, gdzie jednak nie
udało się jej przetrwać weryfikacji. Zwolniono ją ostatecznie 30 lipca 1990 r.45
Fot. 5: Anna Lepiarczyk

Osobowe źródła informacji
Z wykazu TW i KO, zamieszczonego w aktach SO krypt. „Katedra” wynika,
że do inwigilacji filii w Rybniku zaangażowano (wprowadzono) łącznie 38 TW
(głównie z grona studentów, w mniejszym stopniu zaś pracowników naukowych, administracyjnych i technicznych), w tym 24 spoza rybnickiej filii: dziewięć z gliwickiej siedziby Politechniki Śląskiej (SO krypt. „Politechnika”), osiem
z filii PŚ w Katowicach (SO krypt. „Filia”) i siedem z filii PŚ w Dąbrowie Górniczej (SO krypt. „Sztygarka”). W przeanalizowanych materiałach operacyjnych dotyczących tak OZI, jak i figurantów z terenu rybnickiej filii, brak jednak
dowodów, że na potrzeby „Katedry” istotnie wykorzystywano OZI z pozostałych ośrodków PŚ (Gliwice, Katowice, Dąbrowa Górnicza). Być może dokumenty takie (głównie odpisy doniesień, gromadzone w aktach SO) znajdowały
się wśród tej części SO „Katedra”, która uległa brakowaniu. Zaangażowanie
tych TW można by – przynajmniej w odniesieniu do kilku z nich – ustalić
w oparciu o materiały agenturalne zgromadzone w ich teczkach personalnych
i teczkach pracy (o ile te z kolei się zachowały)46.
Zgodnie z wykazem TW i KO w samej filii rybnickiej pozyskać miano łącznie
14 TW („Czesław”, „Rafał”, „Leon”/„Leon II”, „Wiktor”, „Piotr”, „Marek” (1),
„Arkadiusz”, „Alek”, „Andrzej”/„Andrzej II”, „Jacek”, „Adam”, „Markiz”,
„Wojtek” i „Mamut”)47. Z karty aktualizacyjnej dotyczącej „Katedry”, wynika natomiast, że do sprawy wprowadzono 10 TW („Czesław”, „Rafał”, „Leon”/
45

AIPN Ka, WUSW Katowice, Akta osobowe Lepiarczyk Anny c. Józefa, sygn. 0231/327.
Dotychczas wnikliwszej analizie poddano jedynie akta części TW pozyskanych do SO
krypt. „Politechnika”. Z lektury materiałów dotyczących tych spośród nich, którzy figurują
również w wykazie znanym z „Katedry”, nie wynika jednak, aby byli oni (w poważniejszym
wymiarze) wykorzystywani na potrzeby inwigilacji rybnickiej placówki PŚ.
47
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Wykaz t.w. i k.o., k. 10.
46
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„Leon II”, „Wiesiek”, „Markiz”, „Maciek”, „Zbyszek”, „Andrzej”/„Andrzej
II”, „Jacek”, „Marek” (2))48. Jednocześnie jednak w dziesiątce tej brakuje aż
ośmiu TW, uwzględnionych w wykazie z akt SO. Z kolei w tym ostatnim brakuje czterech TW, uwzględnionych na karcie aktualizacyjnej. W obydwu zestawieniach nie uwzględniono TW „Tadeusz”, który – jak wynika z zachowanych na
jego temat materiałów – wykorzystywany był na potrzeby „Katedry” (zob. dalej). Z drugiej zaś strony z analizy zachowanych materiałów operacyjnych dotyczących TW „Maciek” (nr rej. 33860) i TW „Rafał” (nr rej. 47814), nie wynika,
aby wprowadzono ich do SO „Katedra”, lub żeby dostarczali informacji o osobach związanych z rybnicką filią49. Nieco inaczej rzecz się przedstawia z TW
„Piotr” (nr rej. 40995). Dotyczące go materiały operacyjne zostały zniszczone.
Z zachowanych materiałów ewidencyjnych nie wynika natomiast, aby był on
wykorzystywany do rozpracowania PŚ w Rybniku (z zawodu był adwokatem,
zarejestrowanym na terenie Gliwic). Ze sprawą „Katedra” łączy go jedynie fakt,
iż był prowadzony przez R. Drosia50. Najmniej wiemy o TW „Wiktor” (nr rej.
27704). Nie powiodło się nawet ustalenie jego personaliów.
Oznacza to, że ogólna liczba TW realnie wykorzystanych w sprawie wynosiła co najmniej 15 (zob. tabela)51. Do tego doliczyć można jeszcze kilku, może
kilkunastu TW, którzy wykorzystywani byli operacyjnie w ramach (co najmniej)
pięciu spraw odpryskowych „Katedry” (abstrahując od tych TW, którzy do
„Katedry” wprowadzeni zostali z pokrewnych spraw obiektowych tj. „Politechniki”, „Filii” i „Sztygarki” – por. wyżej). Wśród grupy tej odnajdujemy na
przykład prowadzonego przez kontrwywiad TW „Marta” o nr rej. 32043, czy
też kontakt operacyjny (KO) o inicjałach „K.B.” o nr rej. 38234 (zob. dalej).
Wszystkie źródła wprowadzone do „Katedry” prowadzone były, w okresie
ich wykorzystania na potrzeby tej sprawy, przez pion III, względnie III–1. Spotkania z nimi odbywano przede wszystkim w LK krypt. „Pensjonat”, zdecydowanie rzadziej w innych – zlokalizowanych m. in. w sąsiednich miejscowościach
– LK, wśród których wymienić można: „Sielanka”, „San”, „Aula”, „Piast”
i „Atlantyk”.
48

AIPN Ka, WUSW Katowice, Karta aktualizacyjna sprawy wzór EO–4D/63.
Por. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0038/1274, t. 1–2, sygn. 00150/480 (mf), sygn.
00160/84 (mf).
50
Por. Karta rejestracyjna i personalna wzór EO–4/73.
51
W analizie z końca 1988 r., prowadząca wówczas sprawę Anna Lepiarczyk napisała, że
W toku prowadzenia sprawy obiektowej było wykorzystywanych 4-ch tajnych współpracowników – do roku
1986. W chwili obecnej [...] pozostaje na kontakcie 1 TW ps. „Marek” (zob. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Analiza sprawy obiektowej krypt. „Katedra” nr rej. 19772, Rybnik, 18 XII
1988 r., k. 21–24). Stwierdzenie to w zestawieniu z dwoma pozostałymi omawianymi tu dokumentami jawi się jako niezrozumiała pomyłka.
49
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Z grona poddanej szczegółowej analizie piętnastki TW, najwięcej, bo aż
siedmiu pozyskał Marek Wilczyński. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zdecydowana większość TW współpracowała w sposób nieefektywny, dostarczając
niewiele (ustnych i pisemnych) informacji (średnia odbytych spotkań52 to ok. 14
na jednego TW; z tego średnia przekazanych doniesień pisemnych53 to ok. osiem
na jednego TW), które ponadto odznaczały się niskim współczynnikiem faktografii (jest to parametr trudny, acz nie niemożliwy do pomiaru), mimo, że średni (formalny) czas współpracy (pozostawania na łączności funkcjonariusza)
z pionem III/III–1 nie był wcale krótki (nieco ponad 3 lata ). Pod względem
współczynnika aktywności (tj. przejawów własnej inicjatywy i zdolności do wykonywania zadań ofensywnych), wszystkich TW – bez wyjątku – określić można mianem agentury sygnalizacyjnej54 (pasywnej). Niski był również współczynnik manewrowości55 agentury – większość źródeł była w stanie dostarczać
informacji z jednego, dwóch, góra trzech – zresztą przenikających się na ogół
– środowisk (na przykład: grupa studentów odbywających wspólnie zajęcia,
grupa studentów odwiedzających klub „Ćwiek”, grupa członków Duszpasterstwa Akademickiego – DA). W zasadzie brak TW działających na pograniczu
środowiska studentów i pracowników naukowych. W ogóle w gronie TW pozyskanych w rybnickiej filii PŚ nie znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uwagę zwraca za to koncentracja pracy operacyjnej na Klubie Studenckim
„Ćwiek” (co najmniej siedmiu TW pracowało, względnie kierowało tym klubem). Brak w rybnickim „obiekcie” TW pionu III, którzy by przynajmniej doraźnie wykonywali zadania dla Wydziału II (kontrwywiad), czy Wydziału IV
(inwigilacja związków wyznaniowych, zwłaszcza Kościoła katolickiego), nie wspo
minając już o współpracy z wywiadem cywilnym PRL, kontrastuje z tego typu
przypadkami, występującymi nierzadko w środowisku akademickim PŚ w Gliwicach56. Można zatem mówić jedynie o ilościowej sile, lecz już o jakościowej
słabości agentury.
Zdecydowana większość przeanalizowanych przypadków TW (13 na 15)
pozyskana została w środowisku studentów PŚ (na I roku – cztery osoby, II –
cztery osoby, III – cztery osoby, IV – jedna osoba) i w oparciu o tą samą podstawę, czyli dobrowolne, obywatelskie, udzielanie pomocy SB jako organowi
stojącemu na straży bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W sześciu przypadkach odnajdujemy dowody sporadycznego (w jednym, może dwóch przypad52

Statystyka na podstawie analizy 12 przypadków (dla trzech brak bowiem takich danych).
Jak wyżej.
54
Szerzej na temat tej kategorii agentury zob. F. Musiał, Podręcznik..., s. 92.
55
Tamże.
56
Por. M. Sikora, Środowisko akademickie Politechniki Śląskiej jako „obiekt” zainteresowania SB.
Wybrane wnioski i perspektywy badawcze. Ze szczególnym uwzględnieniem lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, [w:] Myśl na uwięzi..., s. 256–315.
53
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kach systematycznego) wynagradzania TW za wykonywane zadania. Trzy spośród zwerbowanych podczas nauki osób zdecydowały się na kontynuowanie
współpracy po zakończeniu studiów, co wskazuje raczej na niski poziom motywacji do udzielania pomocy organom bezpieczeństwa. Na ogół współpraca
kończyła się z inicjatywy TW.
Nikłe efekty współpracy ze źródłami musiały być – przynajmniej częściowo
– efektem słabych umiejętności funkcjonariuszy SB. Stawiane przez nich zadania były szablonowe, co doskonale widać na przykładzie jednostek agenturalnych prowadzonych przez M. Wilczyńskiego. Raz opracowany plan pracy z TW
funkcjonariusz ten powielał w raportach dotyczących każdego nowego werbunku. Prawdziwe problemy zaczynały się wówczas w chwili, gdy sformułowane w planach cele trzeba było operacjonalizować, a tym samym korelować ze
zdolnościami psychofizycznymi, potencjałem intelektualnym i pozycją osoby
pozyskanej do współpracy.
***
W trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w odniesieniu do środowiska akademickiego Rybnika, funkcjonariusze SB posiłkowali się
również tzw. kontaktami operacyjnymi (KO) i kontaktami służbowymi (KS).
Pod względem walorów agenturalnych KO były niemal identyczne z TW;
status KO przyznawano najczęściej członkom PZPR, których SB (poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami) nie mogła werbować w charakterze TW, lub osobom, które z tych czy innych względów odmówiły kooperacji z SB na warunkach wynikających ze statusu tajnego współpracownika (jak np. podpisanie
zobowiązania)57. Modelowym przykładem jest tu KO „K.B.” (nr rej. 38234),
czyli Barbara Kardas (z domu Ruchała), pozyskana do współpracy przez
M. Wilczyńskiego w 1974 r.
W 1969 r. B. Kardas podjęła pracę w Dziekanacie Wydziału Górniczego PŚ
w Gliwicach. Krótko po tym przeszła na stanowisko kierowniczki dziekanatu
studiów dziennych WG rybnickiej filii, podejmując jednocześnie studia w trybie
wieczorowym na tymże wydziale. Ukończyła je w 1976 r., powracając jednocześnie do pracy w Gliwicach (pomieszkiwała najprawdopodobniej nadal w Rybniku), gdzie z początkiem 1977 r. objęła stanowisko specjalisty socjologa ds.
studenckich w Dziale Nauczania PŚ. Dokładnie rok później przeniesiona zo57

Szerzej na temat tej kategorii OZI zob. F. Musiał, Podręcznik..., s. 158–162; J. Marcinkowski, Kontakt operacyjny – przepisy i praktyka, [w:] Osobowe źródła informacji..., s. 89–102.
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stała jednak na stanowisko o charakterze techniczno-naukowym na WG w Gliwicach58.
W jednym z raportów M. Wilczyńskiego czytamy: Wymieniona w 1974 r. opracowywana była jako kandydat na TW. Jednak mimo przeprowadzonych z wym. rozmów nie
podpisała zobowiązania o współpracy, tłumacząc, że bardzo chętnie będzie nam pomagać,
lecz bez żadnych podpisywanych zobowiązań. Od tego okresu czasu wym. przekazała kilka
cennych informacji dot. nieprawidłowości występujących na Filii Politechniki Śl. w Rybniku.
Informacje te przekazane zostały władzom partyjno-administracyjnym Uczelni. Na podstawie utrzymywanych kontaktów z wym. można stwierdzić, iż zasługuje ona na pełne zaufanie59. Za udzielane w latach 1978–1980 informacje została wynagrodzona przez
SB co najmniej dziewięciokrotnie, każdorazowo kwotami tysiąca złotych60 (jej
miesięczne dochody wg stanu na 1974 r. wynosiły ok. 2,5 tys. zł61; przeciętne
miesięczne wynagrodzenie netto w Polsce wynosiło wówczas ok. 3,2 tys. zł zaś
w latach 1978–1980 ok. 5,4 tys. zł62). Jej współpraca przybrała także inną formę. Na podstawie umowy, zawartej z reprezentującym rybnicki RUSW por. Janem Sosnowskim, w latach 1983–1989 B. Kardas udostępniała (pięć razy
w tygodniu, w godz. 8–16) swoje mieszkanie na potrzeby SB, która z kolei wykorzystywała je w charakterze LK (krypt. „Atlantyk”, nr rej. 38234)63. Właścicielce płacono (w trybie kwartalnym) sumę 1000, następnie zaś 1500 zł za miesiąc operacyjnego użytkowania64. Do połowy 1987 r. otrzymała łączną kwotę
50 500 zł (dla dalszego okresu brak pokwitowań)65. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto wynosiło w Polsce w latach 1983–1987 nieco ponad 20 tys. zł66.
Brak dowodów na wykorzystywanie B. Kardas jako KO w okresie jej współpracy w charakterze dysponenta LK.
Jak wspomniano już powyżej SB posiłkowała się również tzw. kontaktami
służbowymi. Status ten otrzymywały najczęściej osoby zajmujące stanowiska
58

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0055/442, Notatka służbowa dot. ob. Kardas Barbary, Rybnik, 17 II 1978 r., k. 7.
59
Tamże, Raport do Naczelnika Wydziału III KW MO w Katowicach, Rybnik, 20 II 1978 r.,
k. 22.
60
Tamże, [Pokwitowania], k. 38/1–9.
61
Tamże, Notatka służbowa dot.... ob. Kardas Barbary, Rybnik, 25 X 1974 r., k. 10.
62
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przecietne_wynagrodzenie_w_latach_1950_
2005-a_81.htm (dostęp 17 I 2011 r.)
63
Na LK wprowadzono – celem odebrania doniesień agenturalnych – w okresie jego operacyjnego wykorzystywania co najmniej sześciu TW. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn.
0055/442, Wykaz OZI, z którymi odbywają się spotkania, k. 18.
64
Tamże, Umowa o korzystanie z mieszkania, Rybnik, 26 XI 1983 r., k. 13.
65
Tamże, Karta wynagrodzeń i kosztów związanych z wykorzystywaniem lokalu, k. 2; tamże, [Pokwitowania], k. 36/1–14.
66
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przecietne_wynagrodzenie_w_latach_1950_
2005-a_81.htm (dostęp 17 I 2011 r.)
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o charakterze kierowniczym i administracyjnym. Informacji udzielały one na
zasadzie wywiązania się z obowiązku współpracy z funkcjonariuszami organów
bezpieczeństwa państwa. Nie były one rejestrowane w ewidencji operacyjnej
SB, nie podpisywały żadnych zobowiązań do współpracy, a spotkania z nimi
odbywały się najczęściej w ich pomieszczeniach służbowych i nie miały charakteru konspiracyjnego, choć posiadały pewne znamiona niejawności67. W obiektach rybnickiej filii kontakty służbowe SB utrzymywała m.in. z pełnomocnikiem Rektora oraz z kierownictwem DS „Jedynaczek”. Przykładowo w jednej
z notatek sporządzonych przez funkcjonariusza rybnickiej SB, w związku
z kontrolą operacyjną przebiegu tzw. Studenckich Praktyk Robotniczych (SPR)
latem 1977 r., czytamy: W trakcie rozmowy z kier.[owniczką] D[omu] S[tudenckiego] poprosiłem ją by zwróciła uwagę na zachowanie się studentów zamieszkujących DS, od
czasu do czasu sprawdzała pokoje, zajmowane przez studentów, zwracała uwagę na różnego
rodzaju broszury, wydawnictwa i ulotki, mające negatywną politycznie treść. W wypadku
stwierdzenia jakichś nieprawidłowości negatywnych zjawisk, kier.[owniczka] DS. zobowiązywała się nas powiadomić o takich faktach (zob. też dalej rozmowy plut. A. Lepiarczyk z doc. Szczepanem Wyrą)68.
Tabela 1: TW pionu III/pionu III–1 wprowadzeni do SO krypt. „Katedra” w okresie realizowania sprawy 1971–1989/1990. Opracowanie własne na podstawie teczek personalnych i teczek pracy TW, w tym zmikrofilmowanych (sygnatury podane w tabeli). Zob. następne strony
Objaśnienia:
* Liczony od spotkania pozyskaniowego (jeśli ta informacja pozostaje nieznana lub niepewna to od daty rejestracji) do ostatniego spotkania (jeśli data ta pozostaje nieznana lub niepewna
to do dnia wyrejestrowania). Nie uwzględnia tzw. spotkań sondażowych (zetknięć), odbywanych z Kandydatem na TW (KTW) w okresie poprzedzającym werbunek.
DA – Duszpasterstwo Akademickie; kk – kraje kapitalistyczne; WG – Wydział Górniczy.

67

Szerzej na temat tej kategorii OZI zob. F. Musiał, Podręcznik..., s. 162–164; G. Karbowiak,
Kontakt służbowy – zapomniane osobowe źródło informacji, [w:] Osobowe źródła informacji..., s. 103–176.
68
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 07/193, Notatka służbowa, Rybnik, 27 VI 1977 r.,
k. 168.
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Sprawy ewidencji operacyjnej

W toku dotychczasowej kwerendy zidentyfikowano pięć spraw ewidencji
operacyjnej, wszczętych wobec osób związanych z filią Politechniki Śląskiej
w Rybniku. Nie można wykluczyć, że oprócz nich realizowano jeszcze inne
sprawy, jednak brak odpowiednich adnotacji w materiałach agenturalnych,
a także w aktach SO krypt. „Katedra”, czyni taką ewentualność stosunkowo
mało prawdopodobną. Na podkreślenie zasługuje status wszczętych spraw –
cztery posiadały kwalifikacje SOS, zaś jedna to SOR. Dziwi brak spraw najniższej rangi, a więc KE, których na przykład w toku inwigilacji PŚ w Gliwicach
prowadzono mniej więcej tyle samo ile SOS69.
***
Pierwszą sprawę odpryskową na obiekcie „Katedra” wszczęto najprawdopodobniej dopiero po pięciu latach realizowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. W dniu 27 lutego 1976 r. do numeru 32105 zarejestrowany został
Roman Fajkus, podówczas student IV roku Wydziału Górniczego filii PŚ
w Rybniku. Dotycząca go SOS nosiła krypt. „Student” (1) i była prowadzona
przez M. Wilczyńskiego. Powodem zainteresowania się SB R. Fajkusem były
krytyczne wobec stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych PRL komentarze, wygłaszane przez niego w rozmowach z kolegami, przy jednoczesnym demonstrowaniu sympatii prozachodnich w towarzystwie70. Fakt nieprzychylnych wobec sytuacji w PRL wypowiedzi R. Fajkusa potwierdził TW
„Marek” (1) w doniesieniu z 27 lutego71 (nie zdołano ich natomiast zweryfikować w przeprowadzonej dwa dni później rozmowie z TW „Wiktor”, który
R. Fajkusa przedstawił raczej w pozytywnym – z punktu widzenia władzy –
świetle72).
Celem prowadzonej sprawy było ustalenie, czy działalność R. Fajkusa ma
charakter świadomej, wrogiej działalności wobec PRL, a także rozpoznanie
ewentualnych powiązań figuranta z osobami zamieszkującymi na terenie tzw.
krajów kapitalistycznych (kk). Wśród zaplanowanych pod koniec lutego przez
69

Por. M. Sikora, Środowisko akademickie Politechniki Śląskiej...
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 036/398, Notatka informacyjna, Katowice, 21 III
1977 r., b.p; tamże, wniosek o wszczęcie SOS krypt. „Student”, Katowice, 25 II 1976 r., k. 4.
71
Tamże, Wyciąg z doniesienia TW ps. „Marek” dotyczący figuranta SOS krypt. „Student”
Fajkusa Romana, Rybnik, 27 II 1976 r., k. 14.
72
Tamże, k. 15.
70
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M. Wilczyńskiego przedsięwzięć operacyjnych odnajdujemy m. in. rozpoznanie
postawy, zainteresowań i powiązań środowiskowych R. Fajkusa za pomocą TW
„Marek” (1). Zdając sobie sprawę, że ten ostatni nie posiada optymalnego dotarcia do figuranta, M. Wilczyński zamierzał pozyskać kolejne źródło, tym razem spośród bliskich znajomych R. Fajkusa. W kolejnym punkcie planu czytamy, że do pionu paszportowego wnioskować się będzie o zastrzeżenie wyjazdów
zagranicznych rozpracowywanemu. M. Wilczyński planował ponadto: Zainteresować się bliżej działalnością Fajkusa w Studenckiej Spółdzielni Pracy w Rybniku w celu
ewentualnego uzyskania materiałów kompromitujących. Przedsięwzięcie to przeprowadzić
poprzez źródła informacji73 (o fakcie zatrudnienia figuranta w SSP dowiedział się
M. Wilczyński 29 lutego od „Wiktora”).
Już w doniesieniu z 19 marca 1976 r. „Marek” (1) poinformował o nadużyciach finansowych, jakich dopuścić się miał rzekomo R. Fajkus w Studenckiej
Spółdzielni Pracy, której był zresztą kierownikiem74. Dziesięć dni później „Marek” (1) zasugerował z kolei SB, możliwość dopuszczenia się przez R. Fajkusa
nadużyć w zakresie polityki kadrowej w SSP75. Pochlebnie o R. Fajkusie wypowiedział się tymczasem TW „Arkadiusz”76.
W kwietniu M. Wilczyński zdecydował się przystąpić do realizacji kolejnych
punktów planu. Wniósł wniosek o zastrzeżenie R. Fajkusowi wyjazdów zagranicznych na okres dwóch lat (w marcu TW „Marek” (1) poinformował funkcjonariusza SB, że R. Fajkus stara się o wyjazd turystyczny do Francji77)78,
a także wystosował pismo do Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępstwami
Gospodarczymi KW MO w Katowicach [...] informujące o prowadzonych nadużyciach finansowych Fajkusa Romana, pełniącego funkcję przewodniczącego zarządu Studenckiej Spółdzielni Pracy w Rybniku. Nadużycia te głównie polegają na wpisywaniu „martwych dusz” na listy płac. Przedsięwzięcie to ma na celu skompromitowanie Fajkusa w środowisku studenckim, a nawet pociągnięcie do odpowiedzialności karnej79.
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Tamże, Plan operacyjnych przedsięwzięć do SOS krypt. „Student”, Rybnik, 30 II 1976 r.,
k. 10–11.
74
Tamże, Wyciąg z doniesienia TW ps. „Marek” dotyczący figuranta SOS krypt. „Student”
Fajkusa Romana, Rybnik, 19 III 1976 r., k. 17.
75
Tamże, Wyciąg z doniesienia TW ps. „Marek” dotyczący figuranta SOS krypt. „Student”
Fajkusa Romana, Rybnik, 29 III 1976 r., k. 18.
76
Tamże, Wyciąg z doniesienia TW ps. „Arkadiusz” dotyczący figuranta SOS krypt. „Student” Fajkusa Romana, Rybnik, 13 IV 1976 r., k. 19.
77
Tamże, Wyciąg z doniesienia TW ps. „Marek” dotyczący figuranta SOS krypt. „Student”
Fajkusa Romana, Rybnik, 19 III 1976 r., k. 17.
78
Tamże, Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę, 24 IV 1976 r., k. 21.
79
Tamże, Notatka służbowa dot. figuranta sprawy krypt. „Student”, Rybnik, 22 IV 1976 r.,
k. 20.
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30 listopada 1976 r. KS „K.P.” poinformował M. Wilczyńskiego, że Rada
Uczelniana SZSP dokonała kontroli SSP, w wyniku której potwierdzono, iż
R. Fajkus rozdzielał co bardziej intratne zlecenia sobie i swoim kolegom. Zadecydowano w związku z powyższym o zwolnieniu go z zajmowanego stanowiska, jednak dopiero z końcem roku akademickiego (a więc najwcześniej w czer
wcu 1977 r.)80
W końcu 21 stycznia 1977 r. M. Wilczyński przeprowadził z figurantem tzw.
rozmowę ostrzegawczą, w toku której R. Fajkus wpierw zaprzeczył jakoby wypowiadał się wrogo o sytuacji w kraju, następnie zaś ewentualne tego typu swoje wypowiedzi zbagatelizował. Jednocześnie obiecał jednak, że w przyszłości
nie będzie się angażował w działalność polityczną o negatywnym względem
PRL charakterze81. Tym samym SOS „Student” (1) znalazła swój finał.
Na przełomie października i listopada 1977 r. założono SOS krypt. „Pasterz”
(nr rej. 36870). Dotyczyła ona pracownika PŚ w Gliwicach mgr. inż. Mariana
Madaja. Powodem – zresztą dość błahym – wszczęcia rozpoznania operacyjnego był udział M. Madaja w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego (DA)
na terenie Rybnika, ustalony na podstawie doniesień TW „Markiz” z września,
kwietnia i listopada 1977 r.82 Celem prowadzonej przez M. Wilczyńskiego sprawy było ustalenie, czy figurant nie wykorzystuje zajmowanego stanowiska służbowego do propagowania treści katolickich w gronie studentów83. Opracowany przez funkcjonariusza SB plan rozpracowania przewidywał, zgodnie z obowiązującymi standardami, zdobycie wiedzy na temat figuranta w miejscu jego
zamieszkania i pracy, z naciskiem na ewentualną aktywność polityczną, a także
zebranie informacji odnośnie jego rodziny i znajomych oraz ewentualnych powiązań z zagranicą. M. Wilczyński postanowił też interweniować w pionie paszportowym na rzecz zastrzeżenia M. Madajowi wyjazdów zagranicznych. Inwigilację figuranta uzupełniała standardowa procedura perlustracji korespondencji84.
Oprócz „Markiza” (który rozpracować miał związki M. Madaja z DA) funkcjonariusz prowadzący sprawę rozmawiał z osobą o inicjałach K.B. (może chodzić o KO B. Kardas), która jednak nie potwierdziła domniemania propagowania przez figuranta treści religijnych w rozmowach ze studentami85, a także
z osobą o inicjałach K.P., która z kolei zakwestionowała domniemane istnienie
80

Tamże, Notatka służbowa, Rybnik, 30 XI 1976 r., k. 23.
Tamże, Notatka służbowa, Rybnik, 21 I 1977 r., k. 24.
82
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 036/880, Notatka informacyjna, Katowice, 5 VI
1978 r., k. 1.
83
Tamże, Wniosek o wszczęcie SOS krypt. „Pasterz”, Rybnik, 4 XI 1977 r., k. 7.
84
Tamże, Plan przedsięwzięć operacyjnych w SOS krypt. „Pasterz”, Rybnik, 3 XI 1977 r.,
k. 13–14.
85
Tamże, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z ob. „K.B.” dot. Madaja Mariana, Rybnik, 10 II 1978 r., k. 24.
81
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silnych akcentów religijnych w życiu prywatnym M. Madaja . Żadnych powiązań z klerem, ani żadnych zachowań o charakterze antysystemowym nie zarejestrował u figuranta również TW „Alek”87. W toku rozpracowania okazało się,
że figurant uczęszcza (jako jedyny pracownik naukowy filii PŚ w Rybniku) na
spotkania DA wyłącznie w charakterze osoby towarzyszącej dla swojej małżonki, będącej – jak oceniono w SB – osobą bardzo religijną88. Sprawę zamknięto
w połowie 1978 r.
W dniu 16 lutego 1978 r. pod numerem 38143 zarejestrowano natomiast
innego pracownika naukowo-dydaktycznego PŚ – mgr. inż. Alfreda Tronta.
Prowadzona na jego osobę kolejno przez starszych inspektorów M. Wilczyńskiego, J. Sosnowskiego i Leonarda Świetego, przy doraźnym wsparciu kilku
innych funkcjonariuszy SB SOS nosiła kryptonim „Filia”. A. Tront – absolwent
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – był starszym asystentem i doktorantem w Instytucie Mechanizacji Wydziału Górniczego PŚ w Gliwicach i zarazem wykładowcą w Rybniku. Jego małżonka Danuta pracowała do 1976 (lub
1974 r.) w dziekanacie filii rybnickiej. Powodem założenia sprawy była informacja uzyskana 14 lutego 1978 r. od KO „K.B.” – pozostającego w bliskich
relacjach z małżeństwem A. Tront89.
Z informacji dostarczonych przez to źródło wynikało, że A. Tront utrzymuje relacje z krajami kapitalistycznymi, zwłaszcza z zamieszkującą w RFN rodziną niejakiego Ernsta Kube (był to kuzyn ojca Tronta), który to – jak dowiedział
się od żony figuranta kontakt operacyjny „K.B.” – podczas pobytu w Polsce
miał interesować się w sposób szczególny lokalizacją obiektów wojskowych
i administracyjnych. Podejrzenie M. Wilczyńskiego wzbudziła też wzmagająca
się aktywność inwestycyjna A. Tronta w latach 1976–1977, kiedy to zakupił on
samochód marki „Dacia” i wybudował dom jednorodzinny. Przeprowadzona
przez SB analiza dochodów jego i jego małżonki, a także czwórki rodziców
małżeństwa wykazała, że fundusze, którymi dysponuje cała rodzina są niewystarczające na dokonanie wymienionych zakupów w tak krótkim czasie, w związku z czym część kapitału może pochodzić z nielegalnych źródeł. W toku rozpracowania KO przekazał ponadto informacje wskazujące na zamiar wywozu
przez A. Tronta jego sześciu (lub czterech) zgłoszonych dotychczas w Polsce
patentów na teren RFN (co było legalne) i tam ich sprzedaży (co potraktowane
86

Tamże, Notatka służbowa z rozmowy z ob. „K.P.” dot. Madaja Mariana, Rybnik, 25 III
1978 r., k. 25.
87
Tamże, Odpis z doniesienia TW ps. „Alek” dot. Mariana Madaja, Rybnik, 12 V 1978 r.,
k. 26.
88
Tamże, Notatka informacyjna, Katowice, 5 VI 1978 r., k. 1.
89
KO „K.B.” dostarczał informacje o charakterze intymnym odnośnie figuranta (relacje
damsko-męskie, zdrowie, cechy charakterologiczne), a także dotyczące sytuacji finansowej
Trontów. Prawdopodobnie często bywał w domu inwigilowanego małżeństwa.
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jako obrót walutą obcą mogło być uznane za działanie niezgodne z prawem
PRL).
W kolejnych latach figurant skupił się jednak na przygotowaniach do, przesuwanej ustawicznie, obrony pracy doktorskiej, porzucając z czasem myśl
o wyjeździe do RFN. W październiku 1980 r. wstąpił wprawdzie do „Solidarności”, w związku tym nie podjął jednak – jak wykazały czynności operacyjne
SB – żadnej aktywnej działalności. Z trudnych do ustalenia powodów sprawę
ciągnięto jeszcze przez kilka lat. Oprócz wspomnianego wcześniej KO, do rozpracowania zaangażowano TW ps. „Marta”, korzystano także z wiedzy TW
„Bystry” (poinformował on, że ojciec A. Tronta miał podczas wojny II grupę
niemieckiej listy narodowościowej, zaś jeden z braci Alfreda służył w Wehrmachcie). Dopiero 8 lutego 1984 r. ppor. Leonard Świetny w towarzystwie por.
Sosnowskiego przeprowadzili z A. Trontem rozmowę sondażowo-ostrzegawczą, w wyniki której podpisał on oświadczenie wyjaśniające jego sytuację materialną (przyznał, że fundusze na budowę domu uzyskał m. in. od rodziny
z Niemiec) i rodzinną (wyjaśnił swoje powiązania z osobami zamieszkującymi
na terenie RFN), rozwiewając przy tym podejrzenia SB. Akta sprawy złożono
w archiwum jeszcze w tym samym miesiącu90.
W czerwcu 1979 r. kierownik grupy operacyjnej Wydziału III w Rybniku
Romuald Droś założył SOS krypt. „Student” (2), zarejestrowaną do numeru
42143. Przedmiotem tego rozpracowania był wątek dotyczący organizowanych
na Śląsku w końcówce dekady gierkowskiej przez Kazimierza Świtonia tzw.
Wolnych Związków Zawodowych (por. wyżej). TW „Markiz”, poinformował
mianowicie w swoim doniesieniu z 8 czerwca 1979 r.91, że niejaki Marian Pieczka – student III roku Wydziału Górniczego – [...] kolportuje wśród studentów Filii
Politechniki Śl. w Rybniku bezdebitowe czasopismo zatytułowane „Robotnik” 92. W wyniku podjętych natychmiast czynności operacyjnych93 R. Droś ustalił, m.in., że
wspomniane czasopismo figurant uzyskał od swojego krewnego, który z kolei
wszedł w jego posiadanie podczas uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich w maju tego samego roku. W związku z niską szkodliwością i jednostkowym charakterem akcji podjętej przez figuranta, sprawę zamknięto już w sierpniu rozmową ostrzegawczą. Podczas rozmowy M. Pieczka [...] samorzutnie oddał
wym. czasopismo i wyjaśnił, że dając do czytania grupie studentów, nie robił tego z określo90

Streszczenia przebiegu rozpracowania dokonano na podstawie akt: AIPN Ka, WUSW
Katowice, sygn. 048/1087.
91
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 036/1227, Odpis z informacji od TW ps. „Markiz”
z dnia 8 VI 1979 r., Rybnik, 26 VI 1979 r., [k. 16].
92
Tamże, Meldunek operacyjny, 26 VI 1979 r., [k. 1].
93
W sprawie wykorzystano też TW „Adam” (numer rejestracyjny nieznany). Tamże, Odpis
z informacji od TW ps. „Adam” z dnia 22 VI 1979 r., 22 VI 1979 r., [k. 19].
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nym celem, a jedynie z młodzieńczej głupoty i fantazji . Na tym jednak zainteresowanie M. Pieczką ze strony SB nie skończyło się. Został on bowiem zwerbowany
w charakterze TW pod pseudonimem „Tadeusz” (por. wyżej.).
94

Zastanawiać może fakt braku aktywności SB w związku z przejawami działań opozycyjnych w rybnickiej filii w latach 1980–1981/1982. W toku kwerendy nie ustalono żadnej sprawy wszczętej w tym okresie. Analiza zadań stawianych wykorzystywanym wówczas TW również nie potwierdza ich ukier unkowania
na zagadnienia związane z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym (NSZZ) „Solidarność” czy Niezależnym Zrzeszeniem Studentów (NZS).
Tymczasem zgodnie z ustaleniami T. Kurpierza część studentów rybnickiej filii
zaangażowała się w protesty zorganizowane na przełomie października i listopada 1981 r. przez działające przy PŚ w Gliwicach struktury NSZZ i NZS95.
Nasza niewiedza przynajmniej częściowo wynikać może z wybrakowania akt
SO „Katedra”, w ramach prowadzenia której musiano przecież w okresie tym
(zwłaszcza w związku z wprowadzaniem stanu wojennego w grudniu 1981 r.)
zgromadzić przynajmniej plany przeciwdziałania postawom antysystemowym.
Skądinąd wiadomo, że „Solidarność” Politechniki Śląskiej w Gliwicach, rozpracowywana była w ramach SO krypt. „Politechnika” (rozpracowanie NZS odbywało się poza sprawami obiektowymi prowadzonymi na uczelnie, w ramach
odrębnego postępowania o krypt. „Samodzielni”).
Najbardziej spektakularną (i zasługującą na szczegółowe omówienie w ramach oddzielnego studium), jeśli można się w ten sposób wyrazić, operacją SB
prowadzoną wobec osób związanych z rybnicką filią, była bez wątpienia SOR
o krypt. „Dacia” (nr rej. 55801) założona 26 kwietnia 1984 r. Sprawa ta pozostawała w związku z prowadzonymi równolegle SOR „Ulotki” i SOR „Szerszeń”, a także SOS „Organy” (nr rej. 51043) i prawdopodobnie sprawą „Oficer” (o których na chwilę obecną nie wiemy nic więcej), a zarazem pełniła
funkcję rozwojową w stosunku do SOR krypt. „Biuletyn”, o numerze rej. 52750,
założonej przez Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik 21 kwietnia 1983 r. i nadzorowanej przez Wydział V Departamentu V MSW.
SOR „Biuletyn”/„Dacia” dotyczyły kolportażu wydawnictw bezdebitowych
o nazwie „Szerszeń” (podtytuł: „Niezależny biuletyn informacyjny”) o charakterze opozycyjnym96 na terenie Elektrowni w Rybniku, a także na terenie kilku
kopalni ROW. Sprawy te były bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem,
94

Tamże, Meldunek operacyjny, 24 VIII 1979 r., [k. 14].
Zob. T. Kurpierz, niepublikowane opracowanie dot. rozpracowania NZS PŚ, w zbiorach
autora.
96
Publikowano w nim wiadomości o sytuacji w regionie i kraju; w tym o aresztowaniach
i zatrzymaniach działaczy opozycyjnych oraz organizowanych akcjach protestacyjnych; jednocześnie radzono, jak działać w konspiracji i zachowywać się podczas przesłuchań. Szerzej na
95
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w ramach którego przy użyciu licznych tajnych współpracowników zastosowano najbardziej zaawansowane i wyrafinowane środki i metody pracy operacyjnej, w tym kombinację operacyjną, której celem było wprowadzenie do rozpracowywanego środowiska funkcjonariusza SB, „zalegendowanego” (m.in. wyposażonego w dokumenty legalizacyjne) jako sympatyk „Solidarności”. W ich
ramach posługiwano się takimi procedurami i technikami operacyjnymi, niespotykanymi w omawianych wcześniej SOS, jak: instalacja podsłuchu telefonicznego (m.in. u figurantów: Macieja Szulgita i M. Madaja), instalacja punktu
podglądowego i zarazem dokumentacji filmowej (kamerę zainstalowano w pobliżu jednej z kopalń, na terenie której kolportowano ulotki), prowadzenie obserwacji zewnętrznej połączonej z dokumentacją fotograficzną (śledzono i fotografowano operacyjnie m. in. żonę jednego z figurantów Joannę Madaj), badania kryminalistyczne (wykonano m. in. ekspertyzy dotyczące pochodzenia
kolportowanych ulotek). Pomocy funkcjonariuszom pionu III–1 i V udzielał
Zespół Analityczno-Informacyjny WUSW w Katowicach, zaś niektóre przedsięwzięcia konsultowano z MSW w Warszawie. Do sprawy wprowadzono, pozostających już w aktywnym wykorzystaniu TW „Jasio” i TW „Dawid” (był on
na kontakcie kontrwywiadu) oraz zwerbowano TW „Piotr” (nr rej. 52985). Ponadto wykorzystano (względnie planowano wykorzystać): TW „Piotrek”, TW
„Jacek” (nr rej. 42975), TW „Marek”, TW „X”, KO „S.M.”, TW „Rosołowski”,
TW „Czarek”, TW „Andrzej”, TW „Wisła”, TW „Krzysztof ”, TW „Adam”
i TW „Ćwiek”. Krąg rozpracowywanych szczegółowo osób obejmował kilkanaście, zaś wchodzących w szersze zainteresowanie operacyjne SB nawet kilkadziesiąt nazwisk.
Politechniczny i zarazem centralny wątek kolportażu materiałów opozycyjnych rozpoczął się nagle z dniem 1 marca 1984 r., kiedy to patrol MO zatrzymał do kontroli pojazd samochodowy (na skutek wymuszenia przez niego
pierwszeństwa) marki „Dacia”, kierowany przez studenta III roku Wydziału
Budownictwa (WB) M. Szulgita97. Pasażerem był jego kolega z roku Krzysztof
Golonka. Na tylnym siedzeniu samochodu odnaleziono i zabezpieczono torbę
podróżną, zawierającą kilkaset egzemplarzy opozycyjnych wydawnictw i ulotek.
M. Szulgita aresztowano. W wyniku podjętych przez J. Sosnowskiego i R. Krzytemat tego czasopisma zob. T. Szafron, „Szerszeń”,[w:] http://encyklopedia-solidarnosci.pl/
wiki/index.php?title=R01738_Szersze%C5%84_Rybnik
97
M. Szulgit był w latach 1982–1984 członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Na spotkaniach kierownictwa reprezentował on grupę rybnicką RKK, której szefem był Marian Madaj (zob. dalej). J. J. Chmielowska,
Praktyka długiego marszu, [w:] Świadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa
2006, s. 68–71. Na temat M. Szulgita szerzej zob.: H. Żwirska, Szulgit Maciej, [w:] Encyklopedia
Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, red. M. Łątkowska i in., Warszawa 2010, s. 449;
http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&biw=1020&bih=567&q=Maciej+Szulgit&aq=f
&aqi=&aql=&oq=&fp=6836bee4b1b046fa
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cha we współpracy z Wydziałem Śledczym (st. kpr. Andrzej Łusicki) i z funkcjonariuszami pionu V, w ramach sprawy „Dacia” działań o charakterze rozpoznawczo-operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym (m. in. przesłuchania i przeszukania mieszkań znajomych M. Szulgita i K. Golonki), w kwietniu 1984 r.
aresztowano tymczasowo kolejnych członków grupy – wspomnianego K. Golonkę, studentów V roku WB Bronisława Pieczulę98 i Juliusza Kowalczyka wraz
z żoną Jolantą – studentką UŚ (którą jednak następnie zwolniono z aresztu),
a także współpracującego z nimi pracownika naukowo-dydaktycznego – inwigilowanego już wcześniej – dr. M. Madaja99. Zarzuty wymienionej piątce zatrzymanych (a także zatrzymanej w maju katechetce Izabeli Szencel, w mieszkaniu
której przez pewien okres drukowano czasopisma) stawiała, odpowiedzialna za
prowadzenie postępowania przygotowawczego Prokuratura Rejonowa w Rybniku. Oskarżeni (niektórzy nie od razu) przyznali się do zarzucanych im czynów, głównie zaś: redagowania, druku i kolportażu 34 numerów czasopisma
„Szerszeń” od początku 1982 r. (M. Madaj dołączył do grupy na początku
1983 r.), kolportażu innych wydawnictw takich jak np. „Tygodnik Mazowsze”
oraz współpracy z Regionalną Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego). Już jednak na początku sierpnia 1984 r. na
mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r. sąd umorzył postępowanie. Fakt ten
nie spowodował jednak zakończenia SOR „Dacia”, którą celem monitorowania zachowywania się niektórych opozycjonistów100, kontynuowano aż do listopada 1989 r.101
Nieco więcej (w stosunku do lat 1980–1981) wiemy o czynnościach operacyjnych podejmowanych w związku z reaktywacją „Solidarności” i NZS w końcowym okresie PRL. Ich reminiscencją jest kilka notatek, a także analiza sytuacji operacyjnej i plan pracy, które wyszły spod ręki plut. Anny Lepiarczyk
98

B. Pieczul był od jesieni 1980 r. członkiem NZS PŚ, zaś w listopadzie 1981 r. został wybrany na przewodniczącego struktur NZS w rybnickiej filii.
99
M. Madaj był od jesieni 1980 r. do momentu wprowadzenia stanu wojennego członkiem
Komisji Zakładowej „Solidarności” na PŚ. Od 1982 r. szef rybnickiej grupy RKK, równocześnie związany (do 1989 r.) z „Solidarnością Walczącą”. Zob. J. J. Chmielowska, Praktyka...,
s. 68–71; http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Marian_Madaj.
100
Po wypuszczeniu na wolność M. Madajowi umożliwiono wprawdzie powrót do pracy
w Instytucie Projektowania Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni Wydziału Górniczego PŚ
w Gliwicach, jednak odsunięto go jednocześnie od pracy dydaktycznej. Na studia powrócili
pomyślnie Golonka, Pieczul (obaj wyjechali jeszcze w latach osiemdziesiątych do Australii,
uzyskując na ten wyjazd zgodę władz) i Kowalczyk (po zakończeniu studiów podjął pracę
w FADOM); M. Szulgit powrócił wprawdzie na uczelnię, ale nie zaliczył egzaminów i ostatecznie przerwał studia, następnie zaś po krótkim okresie pracy w charakterze kierowcy, wyjechał
w 1985 r. do Australii.
101
Streszczenia przebiegu rozpracowania dokonano na podstawie: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 048/841, t. 1–2 (SOR „Biuletyn”/SOR „Dacia”) i 029/756 (akta śledztwa).
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w latach 1988–1989 (i zachowały się w aktach „Katedry”). Brak doświadczenia
A. Lepiarczyk w połączeniu z ogólnie pojętą dekompozycją aparatu bezpieczeństwa w schyłkowym okresie istnienia PRL rzutowały na drastyczne obniżenie intensywności podejmowanych wówczas czynności operacyjno-rozpoznawczych. Również w tym okresie aktywności NZS i „Solidarności” nie
wszczęto najprawdopodobniej żadnej sprawy ewidencji operacyjnej.
W notatce A. Lepiarczyk z maja 1988 r., sporządzonej po rozmowie z ówczesnym pełnomocnikiem Rektora w filii doc. S. Wyrą czytamy na przykład:
Rozmowa miała na celu zebranie informacji na temat nastrojów panujących wśród studentów
tej uczelni102. Z dokonanej przez A. Lepiarczyk oceny sytuacji dowiadujemy się
ponadto, że w ciągu całego 1988 r. na terenie filii nie odnotowano poważniejszych incydentów103. W planie pracy na rok 1989 funkcjonariuszka prognozowała: Z analizy operacyjnej na Filię Politechniki Śląskiej w Rybniku wynika, że praca na
tym obiekcie w roku 1989 winna koncentrować się w kilku kierunkach, z których głównym
jest rozpracowanie osobowe kadry naukowo-dydaktycznej, środowiska studenckiego, ze szcze
gólnym uwzględnieniem nielegalnej działalności NZS-u104.
Rok 1989 r. istotnie przyniósł wzrost aktywności sympatyków NZS. W dniu
17 lutego 1989 r. studenci wywiesili na zewnątrz budynku filii dwa transparenty,
z których jeden wzywał do odwołania decyzji władz PRL o delegalizacji NZS
z dnia 5 stycznia 1982 r., zaś drugi posiadał treść: 17.02.89 r. – Świętem NSZ-u.
W notatce A. Lepiarczyk z tego samego dnia czytamy: W rozmowie z doc. Wyrą
zasugerowałam mu, by celem ustalenia nazwisk członków delegacji [chodzi o dwóch
studentów, którzy przed akcją rozwieszenia transparentów tj. 16 lutego zgłosili
chęć jej przeprowadzenia S. Wyrze – M.S.] wezwał ich do siebie pod pretekstem ustalenia czasookresu wywieszania haseł105. Po dwóch tygodniach funkcjonariuszka SB
odnotowała zaś: W dniu 1989-03-03 przeprowadzono rozmowę z doc. Szczepanem
Wyrą – na temat członków delegacji, która w dniu 16.02.89 r. zgłosiła u pełnomocnika
rektora Politechniki Śl. w Gliwicach chęć wywieszenia transparentów dot. legalizacji NZS
-u. Przywódcą tej grupy był student III roku: Piotrowski Jarosław (reprezentujący NZS)
oraz Piotrowski Marian (ZSP) (S. Wyra poinformował ponadto wówczas A. Lepiarczyk, że na uczelni utworzono punkty informacyjne NZS)106. Nic nie wskazuje na to, aby wobec wymienionych mężczyzn podjęto jakiekolwiek przedsięwzięcia operacyjne. W kolejnych miesiącach aktywność rybnickiego NZS na102

k. 6.

103

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Notatka służbowa, Rybnik 5 V 1988 r.,

Tamże, Analiza sprawy obiektowej krypt. „Katedra” nr rej. 19772, Rybnik, 18 XII
1988 r., k. 21–24.
104
Tamże, Plan pracy do sprawy obiektowej krypt. „Katedra” nr rej. 19772 na 1989, Rybnik,
16 XII 1988 r., k. 19–20.
105
Tamże, Notatka służbowa, Rybnik, 17 II 1989 r., k. 7.
106
Tamże, Notatka służbowa, Rybnik, 3 III 1989 r., k. 8.
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bierała prawdopodobnie rozpędu , czemu młoda funkcjonariuszka SB nie
była już w stanie operacyjnie przeciwdziałać.
Zakończenie
SO „Katedra” zakończono wnioskiem z 10 stycznia 1990 r. w związku z zaistniałą sytuacją społeczno-polityczną (czytaj upadkiem systemu). Wówczas też materiały sprawy przekazano do archiwum WUSW w Katowicach108.
W ciągu trwającej 19 lat inwigilacji filii, rybnicka SB zwerbowała wśród studentów kilkunastu tajnych współpracowników. W okresie tym korzystano również z doraźnej pomocy kilku innych osobowych źródeł informacji (udokumentowane przypadki), wywodzących się z grona pracowników PŚ. Spośród
zaangażowanych w realizację sprawy funkcjonariuszy SB, największy wkład
w rozbudowę sieci agenturalnej i rozpoznanie środowiska filii wnieśli Zygmunt
Ptak (werbując „Czesława” i „Leona”), a także Marek Wilczyński (werbując
m.in. „Marka” (1), nawiązując kontakt operacyjny z „K.B.” i w ogóle rozbudowując sieć w wymiarze kwantytatywnym). Prowadzący sprawę w latach osiemdziesiątych Jan Sosnowski nie był w stanie odnotować już poważniejszych sukcesów w pracy ze źródłami. Potencjał agenturalny, jaki „odziedziczyła” po nim
w 1988 r. Anna Lepiarczyk był – w porównaniu z drugą połową lat siedemdziesiątych – skromny i uległ dalszemu uszczupleniu w końcówce PRL.
Zaskakujące jest nieco, że pierwsze (i z jednym wyjątkiem zarazem ostatnie)
rozpracowania operacyjne wdrożono dopiero w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Również na tym polu dorobek M. Wilczyńskiego jest bezkonkurencyjny – na jego koncie znajdują się trzy SOS, z czego dwie prowadzone
wobec pracowników naukowo-dydaktycznych. Wszystkie te sprawy – podobnie zresztą, jak SOS założona przez R. Drosia, zakończona werbunkiem figuranta – były raczej „rozdmuchiwane” przez funkcjonariuszy SB, o czym świadczy fakt braku pociągnięcia do odpowiedzialności osób inwigilowanych. Na
uwagę zasługuje ponadto fakt, że w dekadzie lat osiemdziesiątych, nacechowanej w skali całego kraju konfrontacją władzy z opozycją i wynikającym z niej
dynamicznym wzrostem (w pierwszej połowie dekady) spraw ewidencji opera107

Jak podaje T. Kurpierz, około piętnastoosobowa grupa studentów filii PŚ w Rybniku
(zrzeszonych w NZS) wzięła udział w strajku okupacyjnym w dniach 29–31 maja 1989 r. Zob.
T. Kurpierz, niepublikowane opracowanie dot. rozpracowania NZS PŚ, w zbiorach autora.
108
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 030/448, Meldunek o zakończeniu sprawy obiektowej krypt. „Katedra”, Rybnik, 10 I 1990 r., k. 26; AIPN Ka, WUSW Katowice, Karta rejestracyjna i personalna wzór EO-4/72 dot. SO „Katedra”.
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cyjnej , rybnicka SB zdołała wykryć, i to dzięki informacji otrzymanej od MO,
nie zaś uzyskanej drogą operacyjną, jedno tylko zagrożenie. W przypadku SOR
„Dacia” (o niej bowiem mowa) do czynienia mamy jednakże z przedsięwzięciem istotnie zakrojonym na dużą skalę, odbiegającym diametralnie pod względem zaangażowanych sił i środków, a także wagi problematyki, od spraw
z drugiej połowy lat siedemdziesiątych.

109

Zob. Instrukcje pracy operacyjnej..., s. 18–19.

Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)
Schyłek rządów
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rybniku (1988–1990)
Przez cztery dekady Polska Zjednoczona Partia Robotnicza niewzruszenie
zajmowała omnipotentną pozycję w kraju, w skali ogólnopolskiej i lokalnej.
O dziwo, okoliczności rozkładu wszechpotężnej partii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych – zdarzenie o ogromnej historycznej doniosłości – w niewielkim stopniu przyciągały jak dotąd uwagę historyków1, zwłaszcza badających procesy regionalne i lokalne. W odniesieniu do Górnego Śląska
sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie dopiero w ostatnich latach2, niemniej literaturę przedmiotu określić trzeba jako zdecydowanie ubogą. Dotyczy to tak województwa katowickiego, jak i samego Rybnika.
W połowie lat osiemdziesiątych pogrążona w głębokim kryzysie PZPR
w województwie katowickim na krótko zatrzymała rozpoczęty w sierpniu 1980 r.
odpływ członków. O ile od stycznia 1981 r. do roku 1985 r. szeregi członkowskie uszczupliły się o 77 tys. osób (z 327,8 tys. do 250,8 tys.), o tyle w 1986 r.
liczba osób posiadających legitymacje PZPR zaczęła rosnąć, osiągając w 1987 r.
stan 252,5 tys. Wrażenie złapania oddechu przez mocno osłabionego hegemona sceny politycznej nie trwało jednak długo. Już od lutego 1988 r. – od pod1

Z opracowań ogólnych należy wskazać przede wszystkim na: A. Dudek, Reglamentowana
rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2005. Zob. także krótką
analizę: W. Janowski, Dekompozycja PZPR, [w:] Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, cz. 1,
red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulkowski, Warszawa 2009. Przejście od PZPR do SdRP w:
A. Materska-Sosnowska, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do
zasad demokracji parlamentarnej, Warszawa 2006.
2
Zob. B. Tracz, Dekompozycja, rozkład i demontaż struktur wojewódzkich PZPR w Katowicach, [w:]
Upadek systemu komunistycznego na Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989 roku w województwach katowickim i opolskim, red. A. Dziuba, S. Rosenbaum, Katowice 2010, s. 122–192; S. Rosenbaum,
Atrofia miejskich organizacji partyjnych PZPR w województwie katowickim 1988–1990, [w:] tamże,
s. 193–246; B. Tracz, PZPR i lokalne elity władzy województwa katowickiego wobec strajków 1988 r. na
Górnym Śląsku, [w:] Zarejestrujcie nam „Solidarność”! Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie, red.
A. Kubaj, M. Maciejowski, Szczecin 2009; tenże, PZPR województwa katowickiego wobec załamania
się monopartyjnego systemu włądzy, „Górnik Polski. Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” 2009, nr 3; S. Rosenbaum, Od totalistycznej monopartii do socjaldemokracji: schyłek
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zabrzu (1988–1990), „Kroniki miasta Zabrza. Rocznik
Muzeum Miejskiego w Zabrzu” 2010, nr 2 (19); B. Tracz, S. Rosenbaum, „Społeczeństwo ma nas
dość” – schyłek rządów PZPR w województwie katowickim, [w:] „Przewodnia siła Narodu”. Z dziejów
partii komunistycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1945–1990, red. T. Kurpierz, Katowice 2010.
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wyżki cen – rozpoczął się ponownie nieubłagany proces topnienia partyjnych
szeregów, któremu towarzyszyło słabnięcie szeroko rozumianej aktywności
partyjnej i dystansowanie się członków od dotychczasowej formuły partii.
W pierwszym półroczu 1989 r. PZPR województwa katowickiego osiągnęła
stan 238, 2 tys. członków, a więc w trakcie roku PZPR utraciła ponad 14 tys.
osób. W kolejnych miesiącach proces ten utrzymywał się, coraz bardziej jasne
stawało się także, że pokaźna część posiadaczy legitymacji partyjnej pozostaje
w szeregach PZPR jedynie nominalnie, nie podejmując żadnej statutowej aktywności3.
Nie inaczej przedstawiała się sytuacja w Rybniku, największym mieście Rybnickiego Okręgu Węglowego. W połowie dekady liczebność partii komunistycznej w mieście ustabilizowała się na poziomie 9 tys., jednak w 1988 r. miejska instancja partyjna zmniejszyła swoje szeregi o ponad sto osób, by w grudniu
1988 r. liczyć już tylko 8776 członków4. Z całą pewnością czynnikiem destabilizującym sytuację wewnątrzpartyjną była fala strajków latem 1988 r., której
jednym z głównych centrów był ROW (przede wszystkim Jastrzębie-Zdrój).
Na posiedzeniu plenarnym KM PZPR w Rybniku 27 września 1988 r. – w dniu
powołania nowego rządu PRL z Mieczysławem F. Rakowskim na czele, „ostatniej deski ratunku” gen. Wojciecha Jaruzelskiego5 – dyskutowano, co zrozumiałe, także o strajkach, które wybuchły aż w dziesięciu kopalniach ROW. Rzecz
charakterystyczna: sekretarz ds. ekonomicznych KM, Janusz Cedziwoda, w swoim referacie uznał protesty robotnicze co prawda za zagrożenie dla gospodarki,
ale zarazem podkreślił, że wiele postulatów protestujących było uzasadnionych.
Argumentował, że partia powinna energicznie reagować na problemy socjalne,
by przeciąć nastroje strajkowe6.
Ton krytycyzmu wobec własnej organizacji – przede wszystkim wobec partyjnej „góry” – ujawnił się o wiele mocniej w trakcie dalszej dyskusji plenarnej.
W jej ramach pod adresem partyjnej centrali (Komitetu Centralnego i Komitetu Wojewódzkiego PZPR) padły zarzuty o lekceważenie partyjnych „dołów”.
Dlaczego centrala i KW nie zareagowały na sygnały, płynące z lokalnych struktur partii, o rosnących niepokojach społecznych w związku z pogarszaniem się
sytuacji ekonomicznej, socjalnej i rynkowej? – pytali zebrani na plenum. Wyrazem nieufności wobec zwierzchnictwa partyjnego były też pytania zebranych
o to, co kryło się za brakiem zdecydowania w likwidacji nielegalnych strajków7.
3

B. Tracz, Dekompozycja, rozkład i demontaż..., s. 122–123.
S. Rosenbaum, Atrofia miejskich organizacji..., s. 196.
5
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 184.
6
Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KM PZPR) Rybnik, sygn. 27, Protokół posiedzenia plenarnego
KM PZPR w Rybniku, 27 IX 1988 r., k. 66–67.
7
Tamże, k. 63–64.
4
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Wzburzenie i niepewność części aktywu partyjnego spowodowały z pew
nością zainicjowane przez władze zmiany w polityce wobec opozycji, czego
wyrazem było m.in. spotkanie Lecha Wałęsy z ministrem spraw wewnętrznych
Czesławem Kiszczakiem 31 sierpnia 1988 r. i późniejsze rozmowy władz z przedstawicielami części opozycji w poszerzonym gronie w połowie września. Wspomniane powstanie rządu Rakowskiego, a zwłaszcza jego skład z takimi osobami jak odrzucający realny socjalizm „partyjny kapitalista” Mieczysław Wilczek
i wyraźna konkurencyjność rządu wobec Biura Politycznego KC PZPR także
spowodowały ferment w partyjnych szeregach8. Co prawda nominalnie rybnickie Plenum wypowiedziało się – zgodnie z dotychczasową praktyką – za dalszym
wdrażaniem reform. Zarazem jednak w głosach zebranych pojawiło się wiele wątpliwości. Pytano o to, jak będzie wyglądało w przyszłości rozgraniczenie władzy politycznej (partii) od wykonawczej (rządu), jak kształtować się będzie tożsamość ustrojowa socjalizmu i jakie będą granice przewidywanych zmian ustrojowych,
jak realizowała się będzie konstytucyjnie zapisana przewodnia i kierownicza rola partii,
w sytuacji, gdy partia systematycznie odstępuje od wyłączności w sterowaniu życiem społeczno-politycznym i akceptując pluralizm polityczny praktycznie oddaje inicjatywę siłom nie
zawsze sprzyjającym socjalizmowi w rozumieniu partyjnym. Oczywiście, duże wzburzenie wywołał fakt swoistej akceptacji władz dla tzw. konstruktywnej opozycji.
Czym jest konstruktywna opozycja i jak daleko partia dopuści ją do opozycyjności w socjalizmie, pytano z niepokojem na omawianym posiedzeniu plenarnym rybnickiego KM, podnosząc też wątpliwości odnośnie rozmów z Kościołem katolickim. W tym ostatnim kontekście nie brakowało wypowiedzi o silnym
nacechowaniu ideologicznym. Dyskutanci zauważyli, że reakcyjny kler zaczyna
faktycznie kierować reformą polityczną w kraju, czyniąc aluzje do udziału przedstawicieli Kościoła w pertraktacjach z opozycją. Do tego członkowie partii coraz
mocniej artykułować zaczęli dzielące ich różnice: partia przestawała być monolitem, za jaki chciała uchodzić. Nie zaskakuje więc, że jednym z podnoszonych
w dyskusji wątków była kwestia pogodzenia pluralizmu poglądowego w partii z centralizmem i jednością działania. Pojawiły się nowe obawy: czy w związku ze zmianami polityki partyjnej nie dojdzie do rozliczenia osób zaangażowanych w przeprowadzenie stanu wojennego (jak to dosłownie ujęto: Czy zasada „nie patrzymy
skąd kto przychodzi” nie prowadzi do rozliczenia ludzi, którzy w stanie wojennym zapewnili przetrwanie i zachowanie socjalistycznej Ojczyzny?). Inną perspektywą, budzącą
obawy aktywistów partyjnych, były hasła tzw. odpolitycznienia zakładów pracy,
tj. usunięcia PZPR z terenu przedsiębiorstw. Zważywszy na fakt, że to właśnie
zakłady były bastionami partii (organizacje partyjne terenowe czy środowiskowe były nieliczne i raczej pozbawione znaczenia, może poza środowiskami
oświatowymi), ewentualne wyrugowanie partii z zakładów oraz, co szczególnie
ważne, z kształtowania polityki kadrowej oznaczałoby w istocie paraliż i rozpad
8

A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 174 i nast.
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PZPR. Jednocześnie aktyw był świadom, że w sytuacji relegalizacji „Solidarności” nieobecność PZPR w zakładach oznaczałaby oddanie całej inicjatywy [w zakładzie – S.R.] na pewno nie zwolennikowi socjalistycznej praworządności i socjalistycznego
zakładu pracy9. W tym punkcie obawy rybnickich członków PZPR były uzasadnione, zarazem jednak mocno przedwczesne, bowiem proces, o którym mowa,
możliwy okazał się dopiero jesienią kolejnego roku.
Schyłek roku 1988 i początek 1989 stały dla partii pod znakiem X Plenum
Komitetu Centralnego. Już podczas pierwszej tury (20–21 grudnia 1988 r.) doszło do głębokich zmian w składzie najwyższej instancji władzy partyjnej –
w Biurze Politycznym (BP), z którego z inicjatywy W. Jaruzelskiego odeszło
sześciu członków, zaś na ich miejsca wprowadzono ludzi nowych, reprezentujących bardziej koncyliacyjne podejście do polityki zbliżenia z opozycją10. Mimo
tych zmian kadrowych w BP, podczas drugiej tury Plenum (16–18 stycznia 1989 r.)
doszło również do burzliwych dyskusji, których głównym tłem była wynegocjowana wcześniej w rozmowach władz z „konstruktywną” opozycją relegalizacja „Solidarności”. Na wyraźne pęknięcie w szeregach partyjnych, powstałe
na tym tle, zwrócił uwagę I sekretarz KW z Katowic, Manfred Gorywoda, który stwierdził, że wielu członków naszej partii powątpiewa w powodzenie dialogu, bo najzwyczajniej nie ufają oni potencjalnym partnerom. Opór udało się jednak złamać
i w efekcie podczas głosowania nad projektem stanowiska w sprawie legalizacji
„Solidarności” 143 było za, 32 przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu11.
Turbulencje ze szczytów władzy partyjnej nie ominęły rybnickiej instancji
PZPR. Otwartość na nową linię polityczną partii ścierała się z jej odrzuceniem.
Część aktywu domagała się wręcz zaostrzenia dotychczasowego kursu. Rzecz
znamienna, że jeszcze w grudniu 1988 r. na posiedzeniu Egzekutywy KM część
członków tej ścisłej władzy wykonawczej rybnickiej PZPR domagała się rozbudowy podległej sobie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO)
i powołania jej placówek w zakładach pracy, bowiem w istniejącym wówczas
stanie była ona nadmiernie eksploatowana w akcjach zabezpieczania ładu i porządku
publicznego12.
Informacje o przebiegu obrad X Plenum KC napływały do rybnickich działaczy partyjnych nie tylko drogą oficjalnych enuncjacji prasowych, ale także od
bezpośrednich uczestników obrad. Około 20 stycznia 1989 r. bezpośrednie
wrażenia z obrad plenarnych przedstawiła na konferencji Komitetu Środowi9

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 27, Protokół posiedzenia plenarnego KM PZPR w Rybniku, 27 IX 1988 r., k. 63–64.
10
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 223–225.
11
J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009, s. 240–244.
12
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 63, Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 6 XII 1988 r., k. 299–300.
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Fot. 1: Partyjna „propaganda wizualna”, stały element wizerunku Rybnika w latach osiemdziesiątych (foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

skowego Nauczycieli PZPR członkini KC, Edyta Korepta, dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, która na konferencji
zjawiła się prosto z nocnych obrad w Warszawie. Prasa lokalna informowała
oszczędnie, że E. Korepta przekazała najświeższe informacje o obradach X Plenum
oraz o aktualnej, trudnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w kraju. Jak się wydaje, wśród oświatowych działaczy partyjnych trafiła na atmosferę raczej przychylną przemianom wewnątrzpartyjnym13. Postawy takie nie były jednak w żadnym razie powszechne.
Jeszcze na początku stycznia 1989 r., po pierwszej turze X Plenum, nad tezami Biura Politycznego KC na X Plenum odbyła się szeroka dyskusja połączonego aktywu KM PZPR z Rybnika i Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej Rybnika i Raciborza14. Stanowiska przedstawione na tym spotkaniu miano następnie
zebrać i przesłać jako materiał do dyskusji uczestnikom Plenum. Skądinąd od
początku zebrani w Rybniku działacze partyjni powątpiewali, zapewne słusznie, czy Komitet Centralny był w ogóle w stanie – z powodu braku czasu – wyniki dyskusji „dołowych” nad tezami BP KC wykorzystać w swoich obradach
plenarnych.
13

(AK), Zakładowe konferencje PZPR rozpoczęte, „Nowiny”, 1989, nr 4.
Poniższa charakterystyka dyskusji toczonych w trakcie omawianego spotkania za: APK,
KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Protokół posiedzenia KM PZPR Rybnik i ROPP Rybnik i Racibórz, 4 I 1989 r., k. 56–59.
14
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Dyskusja przebiegała w kilku kierunkach: starano się zdiagnozować bieżący
stan partii, zastanawiano nad perspektywami jej dalszego funkcjonowania i odnoszono się do nowej linii politycznej KC. Ogromna ilość wątków poruszonych w trakcie debaty zdradzała znaczne już rozbicie stanowisk pośród członków rybnickiej i raciborskiej PZPR.

Punktem wyjścia rozważań o stanie partii była teza o utracie przez nią autorytetu i atrakcyjności społecznej, głównie w oczach młodzieży. Drogi społeczeństwa i partii, z powodu jej błędów, rozeszły się, twierdzono, dodając, że partia nie jest
aktywna, nie kroczy na czele społeczeństwa i nie realizuje swej kierowniczej roli, a jedynie
reaguje na zaistniałe fakty. Wskazywano na słabe oddziaływanie propagandowe
partii, w efekcie czego wszyscy pozostali zbijali kapitał (chodziło o „sojusznicze”
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne oraz opozycję). Przekonanie o słabości partii było powszechne i, jak się zdaje, podzielane
przez wszystkie wyłaniające się w toku dyskusji, konkurencyjne grupy wewnątrzpartyjne. Odmienna była jednak diagnoza owych słabości.
Frakcja „liberalna” wskazywała na konieczność nowego spojrzenia na rzeczywistość, ponieważ nowe wyzwania nie sprzyjają powielaniu starych stereotypów. Stąd sugerowano na przykład, aby wyeliminować tzw. wymagania światopoglądowe
wobec członków, a więc pozbywszy się części dogmatycznego balastu otworzyć
się szerzej na osoby nie akceptujące leninowskich i marksistowskich zasad, na
których fundamencie PZPR wciąż jeszcze nominalnie stała. Hasłem tego środowiska było otwarcie na najlepszych, bez względu na ideowe sztandary. Jak można
sądzić, to również z tej grupy formułowane były postulaty utworzenia na bazie
PZPR lub w innym trybie większej ilości partii. Argumentowano, że konkurencja w działalności politycznej byłaby konieczna, zaś obecny, monopartyjny system nie dawał możliwości samorealizacji ludzi, stojących z dala od partii komunistycznej. Wskutek tego doszło do upolitycznienia związków zawodowych,
Kościoła, pozapolitycznych stowarzyszeń itd. Wskazywano przy tym na kreatywność środowisk opozycyjnych (oczywiście myślano tu tylko o „konstruktywnej opozycji”), które uznawano za mechanizm napędowy przemian i reform.
Na przeciwległym biegunie plasowali się ci członkowie, na ogół starsi wiekiem, którzy uważali, że sygnalizowane na szczytach władz partyjnych zmiany
to wyprzedaż rewolucyjności. Ich zdaniem partia stawała się socjaldemokratyczna
lub nawet... chadecka. „Góra” partyjna, stwierdzano, wyprzedaje akcje partii. Ta
grupa wzywała do konsolidacji organizacji partyjnej wokół „świętego ognia”
dotychczasowej dogmatyki politycznej, odrzucała pluralizm związkowy i polityczny, postulat wielości partii etc. Wydaje się, choć nie jest to oczywiste, że
także tej grupie należy przypisać krytykę ustaleń z VII Plenum KC dotyczących
ograniczenia systemu nomenklaturowego, tj. uszczuplenia puli stanowisk kierowniczych w administracji publicznej i gospodarczej, wymagających rekomen-
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dacji partyjnej. Na skutek tej, jak to określono, rezygnacji z polityki kadrowej, partia
oddała swój ostatni atrybut rządzenia. Była tu uwaga przenikliwa, ale na pewno
sporo na wyrost, wszak decyzje z VII Plenum nie oznaczały zupełnego zawieszenia partyjnych rekomendacji, a jedynie, jak wspomniano, zmniejszenie ich
ilości.
Pomiędzy tymi dwoma wyrazistymi biegunami rozciągała się szeroka pula
poglądów pośrednich, stanowiących melanż jednej i drugiej opcji. Dość powszechnie podzielana, jak się wydaje przez wszystkie wewnętrzne frakcje, była
krytyka centrali partyjnej i niewłaściwego przepływu informacji między nią
a „dołami” PZPR. Brakowało, zdaniem dyskutantów, drożności w odpowiedziach
na postulaty dołów, co miało szeregowych członków zniechęcać do pracy i dyskusji. Postulowano więc zbliżenie wyższych szczebli partyjnej hierarchii do „dołów”, wzywano też do reorganizacji Komitetu Wojewódzkiego. W tym ostatnim wypadku zarzucano KW dublowanie ogniw administracyjno-gospodarczych
oraz generowanie biurokratyzmu wewnątrzpartyjnego. Wzywano też do odwołania
członków Biura Politycznego: Józefa Czyrka, Kazimierza Barcikowskiego
i Wojciecha Jaruzelskiego, I sekretarza KC PZPR; jako jeden z argumentów
przywoływano fakt, że ci sami ludzie nie mogą być odnowicielami partii. Inne głosy
wskazywały, że nie tylko centrala ponosiła winę za kryzys wewnętrzny w PZPR.
Podkreślano, że słaba kondycja partii jest zawiniona i przez górę i przez doły, tu i tam

Fot. 2: Wnętrze sklepu „Baltona” w Rybniku w latach osiemdziesiątych (foto Zenon Keller,
zbiory Muzeum w Rybniku)
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uchwały partyjne pozostawały na papierze i nie były realizowane, a ten brak
konsekwencji miał oczywiście zabójczy wpływ na wizerunek PZPR. Zróżnicowanie opinii dostrzec można było także w innych kwestiach, np. odnośnie ingerencji partii w gospodarkę. Podczas gdy część aktywu utrzymywała, że wpływ
ten należy zwiększyć, inna frakcja domagała się całkowitego wycofania PZPR
z kontroli gospodarki. Podział partii z jednej strony, kategoryczne zachowanie
ideowej spójności z drugiej, nie były jedynymi postulowanymi rozwiązaniami.
Część zebranych sugerowała – co zresztą okazało się najbardziej realistyczne,
przynajmniej do stycznia 1990 r. – aby w ramach jednej partii stworzyć kluby
czy platformy dyskusyjne, w ten sposób konsumując coraz mocniej się ujawniający pluralizm poglądów.
Toczone za zamkniętymi drzwiami dyskusje nie znajdowały, przynajmniej
na początku, oddźwięku w wypowiedziach publicznych. Przeciwnie, w głównej
tubie propagandowej PZPR, tygodniku „Nowiny”, obejmującym swym zasięgiem ROW i region raciborski, wciąż zamieszczano materiały prezentujące sytuację w partii w sposób odległy od faktycznego. Symptomatyczny był pod tym
względem artykuł I sekretarza KM PZPR w Rybniku, Czesława Koszorza15,
zamieszczony w „Nowinach” 4 lutego 1989 r., na dwa dni przed rozpoczęciem
obrad Okrągłego Stołu. C. Koszorz przedstawił w swoim tekście w ogólnym
zarysie aktualną sytuację Rybnika, który z 25-tysięcznego grodu w niezwykle krótkim
czasie stał się 140 tysięczną aglomeracją miejską z prężnym przemysłem górniczym i produkcyjnym. Pierwszy sekretarz w typowy dla reprezentanta władzy sposób ,zręcznie połączył osiągnięcia i niedomagania miasta, selektywnie prezentując sytuację społeczno-polityczną (np. pominął falę strajkową lata 1988 r.). C. Koszorz
odniósł się także do sytuacji partii komunistycznej w nowych realiach politycznych. W jego ujęciu hegemoniczna pozycja partii nie ulegała wątpliwości: jako
członkowie PZPR w pełni zdajemy sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności, jaka na nas
15

Czesław Koszorz (ur. 23 sierpnia 1938 r. w Rydułtowach), z zawodu technik emalier, absolwent technikum mechanicznego w Rybniku (1957 r.) i Politechniki Śląskiej w Gliwicach
(1976 r., kierunek – organizacja produkcji), od wstąpienia do partii w 1960 r. (wcześniej, bo od
1958 r., był członkiem Związku Młodzieży Polskiej w Rybniku) do chwili, kiedy stanął na czele
rybnickiej miejskiej instancji partyjnej (zatwierdzony na tym stanowisku przez Sekretariat KW
PZPR w Katowicach 1 lutego 1982 r.), zaliczył szereg partyjnych funkcji kierowniczych w organizacjach partyjnych różnych zakładów Rybnika. Był m.in. sekretarzem organizacyjnym KZ
PZPR w Hucie „Silesia” (1972–1973) i I sekretarzem KZ w Rybnickich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego (1977–1981). W lipcu 1981 r., na fali zmian w aparacie partyjnym,
objął funkcję sekretarza organizacyjnego KM PZPR w Rybniku, by kilka miesięcy później
awansować na stanowisko I sekretarza, na którym formalnie pozostał do końca istnienia partii.
Zob. AP Kat, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach
(dalej: KW PZPR Kat), sygn. 1542, Karta osobowa Czesława Koszorza, Teczka osobowa
C. Koszorza, k. 4, 20, 24, 29, 35, 56, 58 – materiały udostępnione przez R. Miłocha i T. Szafrona.
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spoczywa. Zarazem wskazywał na kierowaną przez siebie instancję partyjną jako
na grupę nowoczesną i dobrze wyczuwającą klimat zmian: X Plenum KC naszej
partii niczym nie zaskoczyło rybnickiej instancji [partyjnej – S.R.]. Zawsze byliśmy otwarci na efektywne rozwiązanie problemów społeczno-politycznych, a gospodarczych szczególnie.
Naszym podstawowym kierunkiem działań w mieście zawsze była wspólna platforma i współ
działanie z bratnimi partiami politycznymi i organizacjami społecznymi16. Jak widać,
zręcznie uniknął poruszenia kwestii pluralizmu związkowego i podjęcia rozmów z opozycją, co wszak stanowiło najważniejsze novum polityki partii. Jako
wyraz otwartości PZPR uznał kooperację z partiami SD i ZSL (pod organizacjami społecznymi, o których wspomniał, podejrzewać można np. Patriotyczny Ruch
Odrodzenia Narodowego), w pełni zwasalizowanymi i niesamodzielnymi. Pominął też milczeniem fakt, że decyzje X Plenum wcale nie spotkały się z powszechną akceptacją w rybnickiej organizacji partyjnej.
W połowie lutego 1989 r. odbyła się Miejska Konferencja Partyjna w Rybniku, w której udział wzięli także przedstawiciele władz wojewódzkiego szczebla
partii (m.in. Eugeniusz Kotas, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej) i administracji (przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, Adam Szczurowski). Pokonferencyjny komunikat prasowy był zdawkowy
i wskazywał na dobre samopoczucie aparatu partyjnego: oceniając działalność
miejskiej instancji i organizacji partyjnych stwierdzono, że mimo wspomnianych niedostatków
dorobek okresu od października 1986 r. jest znaczny i czas ten nie został zmarnowany.
Taka tonacja pojawiła się w referacie KM, przedstawionym przez sekretarza
Franciszka Dragona oraz sprawozdaniu przewodniczącego Miejskiej Komisji
Kontrolno-Rewizyjnej, Stanisława Gibadły. Sygnałem niekoniecznie różowych
nastrojów wśród szeregów partyjnych była wypowiedź jednego z aktywistów
partyjnych, Waldemara Tokarza, który zwrócił uwagę na pewną frustrację wśród
części członków partii17. W ten sposób do opinii publicznej przenikać zaczęły
z wolna informacje o podziałach wewnątrzpartyjnych, burzące stereotypowy
obraz monolitycznej „przewodniej siły narodu”.
Tymczasem dyskusje i spory z przełomu roku toczyły się w kolejnych miesiącach ze wzmagającą się intensywnością. W środowiskach partyjnych wciąż
krążyły natarczywe pytania o zasadność istnienia jednej partii robotniczej. Głębokie pęknięcie w szeregach partyjnych było faktem trudnym do ukrycia. Podczas posiedzenia Egzekutywy KM w Rybniku 28 lutego 1989 r. wprost stwierdzono, że partyjni aktywiści należący do „reżimowych” związków zawodowych
byli bardzo krytyczni wobec postanowień X Plenum, ponadto znaczna część
członków także wyrażała obawy o to, że planowana liberalizacja jest zbyt daleko
posunięta. Znów, jak prawie dwa miesiące wcześniej, do ofensywy przystąpili
16
17

C. Koszorz, Wspólne problemy – wspólne działanie, „Nowiny”, 1989, nr 6.
(FD), Partia w przemianach, „Nowiny”, 1989, nr 8.
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starsi działacze, utrzymujący, że partia traci swój ideologiczny rodowód i staje
się organizacją socjaldemokratyczną. Solą w oku był stosunek do religii, głównie katolickiej. Jak się wydaje, środowisko to postrzegało z dezaprobatą fakt, że
partia stała na stanowisku wyznania religijnego jako prywatnej rzeczy członków
(co zresztą było nieprawdą, przynajmniej w odniesieniu do kadry kierowniczej).
Zapewne za bardziej właściwą uważano sytuację, kiedy praktykujący katolik
musiałby wystąpić z partii18. Podczas zebrania partyjnego w KWK „Chwałowice” na początku marca tr. zwrócono uwagę, że wśród szeregowych członków partii
panuje atmosfera dużego niezrozumienia zmian zachodzących w kraju oraz obawy o powstanie sytuacji konfliktowych w zakładzie w związku z pojawieniem się konkurencyjnego związku zawodowego. Chwałowicka kopalniana instancja partyjna, przodująca w 1988 r. pod względem przyjęć w szeregi członkowskie, teraz
popadła w wyraźną stagnację19. Opinia C. Koszorza o rybnickiej PZPR traktującej jako oczywistość postanowienia X Plenum KC okazuje się w świetle tych
faktów mocno naciągana.
Coraz silniej uświadamiano sobie w szeregach partyjnych, że stan organizacyjny PZPR w jej bastionach, czyli w zakładach, był fatalny: brakowało kandydatów, chętnych do wstąpienia do partii, odnotowano spadek jej autorytetu
wśród pracowników, coraz częstsze dyskusje, czy partia powinna w ogóle być
w przedsiębiorstwach obecna. Wskazano na niezdolność podstawowych organizacji partyjnych (POP) do wpływania na kierownictwa zakładów pracy, zniechęcenie i brak wiary w możliwość zainicjowania przez partię pozytywnych
zmian w zakładach. Remedium, mające zaktywizować wyraźnie uśpionych
członków, widziano w reformie systemu szkoleń. Uznano, że istniejący był zbyt
sztywno dyktowany przez centralę lub KW, w nikłym stopniu wychodził naprzeciw faktycznym zainteresowaniom członków rybnickich POP20.
Tracąc wpływy w swoim naturalnym poniekąd środowisku, czyli w zakładach pracy, PZPR starała się przerzucić mosty do konkretnych środowisk pracowniczych lub terytorialnych, próbując wzmacniać swoje struktury o cha
rakterze komitetów środowiskowych i komitetów terenowych (działających
w konkretnych dzielnicach i osiedlach). Co najmniej od lutego 1989 r. widoczne
były starania władz partyjnych w kierunku przeniesienia ciężaru aktywności
„w teren”. Powoływano się przy tym na sugestie BP KC PZPR już z marca
1985 r., w których podkreślono, że miejsce zamieszkania powinno w znacznie większym stopniu stanowić płaszczyznę aktywności członków PZPR w realizacji linii politycznej
18

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 28 II 1989 r., k. 51–52.
19
W regionie, „Fakty”, 1989, nr 7.
20
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 28 II 1989 r., k. 46, 51–52.
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partii . W skali województwa działania takie przynosiły raczej rachityczne wyniki. Nie inaczej zapewne było w Rybniku, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że
w chwili fundamentalnego kryzysu w partii w partyjnych „Nowinach” przedstawiano – inna rzecz, czy słusznie – środowiska nauczycielskie jako grupę,
gdzie PZPR posiadała stosunkowo silne wpływy. Kierowany przez członkinię
KC Cecylię Matal Komitet Środowiskowy Pracowników Oświaty i Wychowania w Rybniku, liczył 301 członków i kandydatów PZPR (na ogółem 1800 nauczycieli miasta), będąc jednym z większych w województwie; jednocześnie
ponad 50 nauczycieli pracowało nie w KŚ, ale w terenowych organizacjach
partyjnych, a pewna ich grupa zatrudniona była w przyzakładowych szkołach
zawodowych. Łącznie stopień upartyjnienia pracowników oświatowych przekraczał więc 20 %. Inspektorem oświaty w mieście był aktywista partyjny Krystian Tomiczek, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej, członek KM PZPR w Rybniku i Komisji
Oświaty KW PZPR w Katowicach22.
21

Nieprzypadkowo partia zwracała znaczniejszą uwagę na nauczycieli i wychowawców jako jedną z grup o newralgicznym znaczeniu z punktu widzenia
partyjnych interesów. Środowisko to zajmowało się wszak edukacją młodego
pokolenia, nad którym partia wyraźnie straciła „rząd dusz”. Podkreślić należy,
że stagnacja, która dotknęła PZPR nie ominęła reżimowych organizacji młodzieżowych, takich jak Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Partia ponadto nieubłaganie się starzała: o ile w 1978 r. średni wiek członka partii wynosił ok. 39,5 roku, to dekadę później było to ok. 45 lat (przy średniej wieku
mieszkańców województwa katowickiego rzędu 42,6 lat)23. PZPR starała się
więc usilnie uatrakcyjnić swój wizerunek, aby dotrzeć do młodych i pozyskać
w ich gronie nowych zwolenników. Elementem tej strategii miało być tworzenie młodzieżowych klubów dyskusyjnych. Powstawały one zwykle przy Komitecie Miejskim lub w ścisłej z nim współpracy, starały się jednak tworzyć pozory apolityczności. Podczas spotkań klubowych dopuszczano nierzadko do
otwartej krytyki sytuacji w Polsce i sytuacji panującej w PZPR. Także w Rybniku powołano taki klub i to stosunkowo wcześnie, bo już w styczniu 1989 r.
Podczas spotkania organizacyjnego zebrana młodzież stwierdziła, jak relacjonował wewnątrzpartyjny periodyk „Fakty”, że partia uzurpując sobie monopol na
nieomylne zarządzanie i kierowanie społeczeństwem doprowadziła do podziału tego społeczeństwa i zniechęcenia do dalszego życia w kraju24. Krytyczne opinie młodych nie
podważały zasady „kierowniczej roli partii” w życiu politycznym, a jedynie
poddawały ją korekcie. Młodzież ściągająca do KM reprezentowała raczej par21

S. Rosenbaum, Atrofia miejskich organizacji..., s. 213–214.
Jakość zależy nie tylko od ilości. Z prac KŚ PZPR w Rybniku, „Fakty”, 1989, nr 17.
23
B. Tracz, Dekompozycja, rozkład i demontaż..., s. 124.
24
W regionie, „Fakty”, 1989, nr 3; Nowe inicjatywy. Po X Plenum, „Fakty”, 1989, nr 5.
22
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tyjny „narybek”, skłonny do planowania dalszej kariery w odnowionej partii,
niż młodzież faktycznie krytyczną wobec reżimu. Nie tyle więc pozyskiwano
niechętnych, co przekonywano już przekonanych.
Składnikiem polityki ocieplania obrazu partii w społeczeństwie było nowe
podejście do sposobów obchodzenia uroczystości państwowych. W odniesieniu do 1 Maja po raz pierwszy odstąpiono od formuły ceremonialnych trybun i sztywnych, trwających godzinami pochodów. [...] W to zaś miejsce winno się robić uroczystości
w stylu swojsko-rodzinnym we własnym zakładzie pracy, w swojej szkole, albo w miejscach
sprzyjających relaksowi i zabawie. Jeśli zaś zgromadzenia uliczne, to [...] przypominające
świąteczny zlot połączony z [...] festynem, pisano w lokalnych „Nowinach”25.
Słabnąca partia nie zamierzała rezygnować z oddziaływania na polu gospodarczym. Ograniczeniu uległa co prawda pula nomenklaturowych stanowisk
kierowniczych podlegających rekomendacji partyjnej, ale przed działaczami
PZPR otwarło się pole aktywizacji na płaszczyźnie ekonomicznej, np. za pośrednictwem tworzonych przy państwowych przedsiębiorstwach prywatnych
spółek. Wydaje się także, że próbą silniejszego oddziaływania ekonomicznego
PZPR na obszarze miasta była powołana do życia formalnie 21 marca Rada
Społeczno-Gospodarcza miasta Rybnik. Inicjatorem jej utworzenia już w styczniu 1989 r. był rybnicki KM PZPR, działający w porozumieniu z pierwszymi
sekretarzami KZ i POP rybnickich zakładów pracy. Celem Rady, dysponującej
własnym funduszem, miało być koordynowanie prac na rzecz miasta, głównie
w zakresie infrastruktury, podejmowanych przez instytucje i przedsiębiorstwa
Rybnika. Traktowana była jako ciało opiniodawcze i doradcze władz miejskich.
W jej skład wchodzili dyrektorzy ok. 60 zakładów i instytucji Rybnika (na ogółem ok. 200). W pewnym sensie postrzegać ją można jako próbę centralizacji
aktywności wspomnianych instytucji, dokonaną pod wpływem partii. Powołanie
Rady nie oznacza, iż odgórnie będzie się poszczególnym jednostkom gospodarczym ją tworzącym narzucało co mają robić, pisano w wewnątrzpartyjnych „Faktach”. Niemniej
jednostki te obligatoryjnie składać miały raporty i plany swoich przedsięwzięć26.
Bez głębszych badań archiwalnych trudno rozstrzygnąć, czy Rada ta pozostała
bytem wirtualnym, czy też pełniła faktyczne funkcje w systemie miasta, a jeśli
tak – to jakie.
Tymczasem począwszy od kwietnia/maja 1989 r. główną płaszczyzną aktywizacji rybnickiej PZPR okazała się działalność stricte polityczna. 5 kwietnia
1989 r. zakończyły się rozmowy Okrągłego Stołu, a jedną z podjętych decyzji
było przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów do Sejmu i w pełni wol25

Przed 1 Maja. Obchody na luzie, „Nowiny”, 1989, nr 16 oraz 1 Maja – po raz setny. Trzy dni
świątecznej majówki, „Nowiny”, 1989, nr 17.
26
Z. Czerwiński, Dla zespolenia działań. Rybnik: Miejska Rada Społeczno-Gospodarcza, „Fakty”,
1989, nr 10.
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nych do Senatu. Nieco później wyznaczono termin owych wyborów na 4 (pierwsza tura) i 18 (druga tura) czerwca tr.27 Oznaczało to początek kampanii wyborczej, nietypowej dla systemu PRL o tyle, że po raz pierwszy toczonej w sytuacji
realnego konkurowania odrębnych podmiotów politycznych. 7 kwietnia Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” powierzyła powstałemu kilka
miesięcy wcześniej Komitetowi Obywatelskiemu zadanie kierowania kampanią
wyborczą części opozycji skupionej wokół Lecha Wałęsy i akceptującej porozumienia okrągłostołowe, w tym samym czasie sterowanie kampanią PZPR
przejęli Zygmunt Czarzasty, sekretarz KW PZPR w Słupsku oraz Józef Czyrek
i Stanisław Ciosek28.
Rybnik znalazł się w okręgu wyborczym nr 40, wespół z miastami Knurów,
Żory i Leszczyny oraz gminami Gaszowice, Gierałtowice, Lyski i Świerklany.
Wybierać tu miano cztery mandaty: dwa dla PZPR i dwa bezpartyjne29. Pod koniec kwietnia na konwencji wyborczej PZPR w Rybniku – jednej z pierwszych
w województwie – desygnowano kandydatów na obydwa mandaty partyjne
(nr 156 i 155), podzielone w ten sposób, że pierwszy z nich przypadał kandydatom z Rybnika, drugi – z pozostałych miejscowości, wchodzących w skład
okręgu wyborczego nr 40. Zgodnie z wytycznymi centrali partyjnej wyłanianie
kandydatów na posłów miało charakter zdecentralizowany: najpierw „kandydaci na kandydatów” walczyli o nominację w pewnego rodzaju prawyborach, potem wyznaczeni już kandydaci mieli rywalizować między sobą w trakcie wyborów. Procedura ta okazała się zresztą kardynalnym błędem partii (A. Dziuba), niemało ważąc na klęsce PZPR w wyborach czerwcowych. W Rybnickiem wybrano początkowo sześciu kandydatów. O mandat nr 156 walczyć miało trzech
działaczy partyjnych: Czesław Koszorz, I sekretarz KM PZPR w Rybniku, Zbigniew Soroczan, komendant hufca ZHP w Rybniku i Waldemar Tokarz, górnik
strzałowy w Zakładzie Robót Górniczych w tym mieście. O mandat nr 155
ubiegać się mieli Alojzy Gorzawski, nadsztygar z kopalni „Dębieńsko” w Leszczynach, Joachim Masarczyk, zastępca dyrektora ds. inwestycji Przedsiębiorstwa Energetyki Węglowej „Zachód” z Gierałtowic i Andrzej Semik, I sekretarz KZ PZPR w KWK „Krupiński” w Suszcu. Nie uzyskał natomiast poparcia konwencji Jerzy Makowski, górnik KWK „Knurów”, co zresztą, jak można
podejrzewać, stało się przyczyną powyborczych ataków knurowskiej PZPR na
politykę rybnickiej instancji partyjnej30. Ostatecznie, po Wojewódzkiej Konwencji Wyborczej PZPR w dniu 8 maja, kiedy to definitywnie zatwierdzono
27

A. Dziuba, Kampania wyborcza i wybory w województwie katowickim, [w:] Upadek systemu komunistycznego..., s. 277.
28
Tamże, s. 282; J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu..., s. 350.
29
(par), Wybierzemy posłów i senatorów, „Nowiny”, 1989, nr 16.
30
W Rybniku. Kandydaci PZPR na posłów, „Nowiny”, 1989, nr 18; A. Dziuba, Kampania wyborcza..., s. 282.
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kandydatury poselskie i senatorskie z ramienia partii, liczbę kandydatów partyjnych z obydwu mandatów zmniejszono do czterech (po dwóch na mandat).
Byli to dla mandatu nr 155 A. Semik i J. Masarczyk, a dla mandatu nr 156
C. Koszorz i W. Tokarz. Centrala koordynująca kampanię wyborczą w okręgu
nr 40 zlokalizowana była w Rybniku, zapewne w tutejszej siedzibie KM PZPR31.
PZPR w Rybniku miała groźnego konkurenta w postaci tworzącego się (czy
też raczej odtwarzającego się) w szybkim tempie środowiska opozycji. Już
w początkach 1989 r. w Rybniku powstała Tymczasowa Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, skupiająca działaczy związkowych z całego
miasta, ostentacyjnie odwołująca się do wsparcia Kościoła katolickiego (jej
członkowie zbierali się zwykle na plebanii parafii św. Antoniego w rybnickim
Śródmieściu). Z tego środowiska wyłonił się Rybnicki Komitet Obywatelski
„Solidarność”, z Józefem Makoszem jako przewodniczącym. Struktura ta zajęła się koordynacją kampanii wyborczej „konstruktywnej” opozycji na poziomie
Rybnika32. W okręgu nr 40 o mandaty nr 157 i 158 ze strony solidarnościowej
ubiegali się Czesław Sobierajski z KWK „Szczygłowice” w Knurowie i Jerzy
Wuttke, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Poza nimi, jako bezpartyjni, aczkolwiek popierani przez reżimowe „Nowiny”, o mandaty te walczyli także Jan Ćwięczek i Zofia Gozdawa-Grajewska,
dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku33.
Im bliżej daty pierwszej tury tym bardziej nerwowa stawała się atmosfera
w szeregach partyjnych. Dostrzegano większą dynamikę kampanii opozycyjnej
i brak porównywalnego zaangażowania aktywu partyjnego. Na dwanaście dni
przed pierwszą turą szef Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Rybniku,
Bolesław Czechowski, uznawał ogólną sytuację przedwyborczą za raczej spokojną. W swoim wystąpieniu na posiedzeniu Egzekutywy KM podkreślił, że lokale
wyborcze będą zabezpieczone, zaś ze strony „Solidarności” nie zanotowano
wrogich wystąpień. Podkreślił, że w składach komisji wyborczych zasiadali

31

Znamy już kandydatów do Sejmu, „Nowiny”, 1989, nr 20; Inaczej, znaczy trudniej, „Trybuna
Robotnicza”, 1989, nr 108; A. Dziuba, Kampania wyborcza ..., s. 279–280, 318.
32
Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/2588,
Rybnicki Komitet Obywatelski „Solidarność”, Historia powstania i działalności Rybnickiego Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” w Rybniku, bp. Zastępcą Makosza był Ryszard Kufel, Wiesław Sojka
był sekretarzem a Józef Śliwka skarbnikiem. W Zarządzie RKO znaleźli się ponadto Józef
Drozd, Jerzy Frelich, Juliusz Malusi, Leszek Moń, Adam Pochaba, Tadeusz Tyślewicz i Stanisław Wencelis. Siedzibą RKO był biurowiec przy ul Wiejskiej 7 w Rybniku. Tamże.
33
(maga), Chcę zdobyć ten mandat, „Nowiny”, 1989, nr 21; A. Dziuba, Kampania wyborcza...,
s. 318.
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członkowie Związku. Za „groźną” uznał Solidarność Walczącą, jedną ze struktur opozycyjnych kontestujących postanowienia okrągłostołowe34.

Ale nastroje wśród towarzyszy były dalekie od spokoju. Kampania solidarnościowa mocno wzburzyła szeregi aktywu i na Plenum KM 30 maja padały
stwierdzenia o nielegalnej kampanii „Solidarności”, pytano, dlaczego nie pociągnięto RKO do sankcji z tego tytułu, oburzano się, że Urząd Miejski udostępnił
„Solidarności” na spotkanie wyborcze Rybnicki Ośrodek Kultury. Reakcja szefa RUSW była dla zebranych na pewno dość zaskakująca: podkreślił, że Milicja
Obywatelska nie jest kompetentna do zabezpieczania przebiegu wyborów, a ze
skargami należy zwracać się bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej.
Gros głosów zebranych na posiedzeniu plenarnym koncentrowała się jednak
wokół działań strony partyjnej i pytania jaka jest nasza kondycja do wygrania wyborów. Czesław Koszorz, skądinąd czołowy kandydat PZPR z Rybnika, wskazał
na brak mobilizacji przed wyborami, zauważając ponadto, że partia przystąpiła
do wyborów bez przygotowania, po amatorsku, bez zagwarantowania sobie tak
elementarnych potrzeb jak warunki techniczne do wykonania ulotek. W efekcie
za mało było reklamy partii, a plakaty uznano za mało barwne i nieatrakcyjne.
Mimo, iż czasu było już drastycznie niewiele C. Koszorz nawoływał do zatrudnienia ludzi do reklamy i wzywał do dalszej walki. Bagatelizował też niepokojącą
aktyw partyjny telewizyjną propagandę „Solidarności”, jako remedium na nią uznając
przygotowanie własnej akcji wręczania ulotek przed obwodami wyborczymi.
To kompletne niezrozumienie instrumentów realnego i efektywnego oddziaływania na elektorat miało się zemścić na partii nie tylko w Rybniku35.
Pierwsza tura wyborów przyniosła miażdżącą klęskę PZPR. Żaden z kandydatów partyjnych w okręgu nr 40 do mandatów nr 155 i 156 nie wszedł do
Sejmu. Najlepszy wynik uzyskał Andrzej Semik (36 967 głosów) i Waldemar
Tokarz (35 693), natomiast najsłabiej wypadł najbardziej rozpoznawalny polityk partyjny, I sekretarz KM PZPR w Rybniku, Czesław Koszorz (27 878 głosów). Taki rozkład głosów dobitnie świadczył o nieufności wobec kandydata
reprezentującego ścisłą czołówkę aparatu partyjnego Rybnika. Ale wyniki osiągnięte przez kandydatów PZPR pozostawały pod względem ilościowym daleko
w tyle za liczbą głosów zebranych przez reprezentantów „Solidarności” –
C. Sobierajskiego i J. Wuttkego. Ten pierwszy otrzymał 99 790 głosów, nokautując Z. Gozdawę-Grajewską (29 212), ten drugi – 100 456, zaś jego konkurent
do mandatu, J. Ćwięczek – zaledwie 14 753. Łącznie w okręgu wyborczym
nr 40 na dwóch przedstawicieli „Solidarności” padło 200 246 głosów, na kan34

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 23 V 1989 r., k. 107.
35
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 28, Protokół posiedzenia plenarnego KM PZPR w Rybniku, 30 V 1989 r., k. 12–14.

150

Sebastian Rosenbaum

dydatów PZPR – 133 696, na bezpartyjnych, ale niezwiązanych z „Solidarnością” – 43 96536.
Działacze „wierchuszki” rybnickiej PZPR poddali analizie wyniki pierwszej
tury wyborów podczas posiedzenia Egzekutywy w dniu 6 czerwca. Kondycja
partii jest na tyle słaba, stwierdzono, że próby podejmowania agitacji przed lokalami nie znajdowały poparcia członków. Zdawano sobie sprawę, że wyniki
wyborcze są dla partii druzgocące, ale też kompromitujące. Trzeba walczyć, podkreślano, aby partia wyszła z twarzą z drugiej tury 18 czerwca. W tym celu za konieczne uznano zabiegi mające zwiększyć frekwencję członków partii, by w ten
sposób zamanifestować jeśli nie siłę, to przynajmniej próbować zachować
twarz37.
Wynik wyborów z 4 czerwca oznaczał, że w drugiej turze o mandaty partyjne
zawalczyli J. Masarczyk, A. Semik, W. Tokarz i C. Koszorz. I znowu ten ostatni
otrzymał najmniej głosów (14 177), zaś do Sejmu X kadencji weszli Joachim
Masarczyk (19 442 głosy) i Waldemar Tokarz (20 257). Natomiast mandat nr 438
(rozdzielony z listy krajowej) zdobył Stefan Mleczko, lider ZSMP w województwie katowickim, który pełnił później funkcję sekretarza Sejmu X kadencji. Warto podkreślić, że frekwencja zdecydowanie nie dopisała: o ile w pierwszej turze
wyniosła w skali województwa katowickiego 59,5 %, to w drugiej – zaledwie
21,5 %38.
Klęska wyborcza przyspieszyła dezintegrację struktur partyjnych. Spotęgowaniu uległy te procesy, które obserwowano już wcześniej: malejącą frekwencję
na zebraniach i szkoleniach, niechęć do aktywności na rzecz partii, topnienie
szeregów, rozbicie wewnętrzne i aktywizację konkurencyjnych wewnątrzpartyjnych platform programowych, takich jak Ruch 8 Lipca, Ruch Młodej Lewicy,
Ruch Ludzi Pracy, Katowicki Ośrodek Konfrontacji Poglądów czy Katowicka
Robotnicza Platforma Programowa. Aktywność tych środowisk wiązała się
z planami kolejnego, jedenastego już, zjazdu KC PZPR, na którym zadecydować miano o dalszych losach partii39.
Podczas spotkań członków KW PZPR w Katowicach z lokalnymi organizacjami partyjnymi między 12 a 17 lipca 1989 r., kiedy to pytano m.in. o ocenę
kampanii wyborczej i prognozy na przyszłość PZPR przed kolejnym zjazdem
KC, w Rybniku padały głosy działaczy partyjnych, że zjazd będzie miał sens
36

A. Dziuba, Kampania wyborcza..., s. 318.
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 6 VI 1989 r., k. 115.
38
A. Dziuba, Kampania wyborcza..., s. 318, 321, 323; http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.
nsf/X/271 (dostęp 20 grudnia 2010 r.).
39
S. Rosenbaum, Atrofia miejskich organizacji..., s. 226 i nast.; Charakterystyka nurtów wewnątrzpartyjnych: B. Tracz, Dekompozycja, rozkład i demontaż..., s. 147 i nast.
37
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Fot. 3: „Punkt żywienia zbiorowego” w Rybniku w latach osiemdziesiątych (foto Zenon
Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

jedynie pod warunkiem, że wcześniej uda się wypracować alternatywny program
i strategię działania40. Ale w kolejnych miesiącach trudno dostrzec w aktywności
rybnickiej instancji partyjnej przejawy budowania nowego programu czy czytelnej strategii działania. Trudno za istotną reformę uznać takie drugorzędne posunięcia jak likwidacja rybnickiego ROPP. Powracano do pomysłów głoszonych już od dawna, takich jak wzmocnienie pracy w terenie poprzez tworzenie
komitetów w poszczególnych dzielnicach miasta. Nie ma partii i aktywu w miejscach zamieszkania, bo jest partia w zakładach, stwierdzano, ale zarazem dostrzegano, że klimat powyborczej klęski nie sprzyja odnowie, jako że aktyw z zakładów
zamiast myśleć o przeniesieniu swej aktywności w teren zajmował się raczej
szukaniem nowej pracy. Projekty te miały zresztą mocno doraźny charakter,
pojawiły się bowiem w kontekście narastających ataków ze strony NSZZ „Solidarność” przeciw obecności struktur PZPR w zakładach pracy, jak też nacisków, aby dyrekcje przedsiębiorstw nie kierowały się wytycznymi PZPR41.
Podstawowym hasłem głoszonym przez hierarchię partyjną miasta na przełomie lata i jesieni 1989 r. było wezwanie do reformowania szeregów partyjnych, do, jak ujął to C. Koszorz, przeobrażenia własnych szeregów w celu pozyskania
40

Kiedy Zjazd, jaka partia?, „Fakty”, 1989, nr 18.
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 29 VIII 1989 r., k. 150–152; tamże, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 12 IX 1989 r., k. 154.
41
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zaufania publicznego. I sekretarz uznawał to za działanie konieczne, choć grożące
rozgrzaniem emocji wśród członków partii. Kwestią otwartą jednak było, z czego
zresztą C. Koszorz zdawał sobie sprawę, czy aktyw zdolny był w ówczesnej
sytuacji do jakichkolwiek działań politycznych. Padały głosy, że partia była nieprzygotowana do walki politycznej, a członkowie mało wyrobieni politycznie42.

Fot. 4: Witryna księgarni w Rybniku, lata osiemdziesiąte
(foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

Pogarszać się zaczęła sytuacja finansowa PZPR. We wrześniu sekretarz ds.
ekonomicznych, Janusz Cedziwoda, sugerował, by wynająć za odpłatnością
część lokali partyjnych, np. klubowi filatelistów. W kolejnych miesiącach wynajmowanie części pomieszczeń partyjnych okazało się konieczne, jako że, jak pi
sano w rybnickich „Nowinach”, PZPR znalazła się w takiej sytuacji, iż przestrzenne
pomieszczenia stały się zbędne. Natomiast ogromnie się przydadzą pieniądze, jakie można
pozyskać za wynajem lokali. W grudniu 1989 r. na parterze budynku rybnickiego
komitetu miejskiego pojawił się miejscowy oddział PKO. Dyrekcja Kasy rozpoczęła urzędowanie w byłym gabinecie I sekretarza, po którym przejęto całość wyposażenia wraz z numerami telefonów43.

42

APK, KM PZPR Rybnik, sygn., 64, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 12 IX 1989 r., k. 154–155.
43
Tamże, k. 155; (maga), Lokatorzy w partyjnych budynkach, „Nowiny”, 1990, nr 2.
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Pod koniec października sytuacja partii uległa tak dalekiemu pogorszeniu, że
I sekretarz pytał podczas posiedzenia Egzekutywy: czy stan istnienia partii na dzień
dzisiejszy wytrzyma do zjazdu? [...] Czy jeszcze mamy partię na zakładzie? Opinie aktywistów z poszczególnych zakładów nie brzmiały zachęcająco. Co prawda
konstatowano, że nie doszło do masowego zdawania legitymacji partyjnych, ale
raziła niska frekwencja na spotkaniach i chaotyczność podejmowanych działań.
Mowa była wręcz o strachu działaczy POP. Charakterystyczny był głos działacza z Rybnickiej Fabryki Maszyn „Ryfama”, który stwierdził, iż partia w zakładach nie funkcjonuje, to strzępki, bojaźń i zastraszenie, a wśród członków nie ma
jedności44. Doszło też do „aksamitnego rozwodu” z nabierającymi samodzielności sojuszniczymi partiami. W październiku 1989 r. rybnicki KM PZPR odbył spotkanie z kierownictwem Miejskiego Komitetu SD i Miejskiego Komitetu ZSL, podczas którego strony uznały, że w nowym układzie sił politycznych przeżyła się formuła komisji współdziałania45.
Przyszłość partii dla większości aktywu była wielką niewiadomą. Część
z nich wątpiła, czy w ogóle dojdzie do XI Zjazdu. Niektórzy towarzysze twierdzili, że wstępowali do PZPR i do innej partii nie chcą należeć. Zwolennicy liberalnej
platformy wewnętrznej, tzw. Ruchu 8 Lipca dominowali jednak w szeregach
partyjnych, a ich wizją była nawet nie gruntowna reforma PZPR, ile raczej powołanie zupełnie nowej organizacji. Grupa ta odczuwała jednak brak spójnego
lidera, który pociągnie za sobą ludzi. Szerokie rzesze aktywu nie zgłaszały jednak
z marszu akcesu do Ruchu 8 Lipca, zajęły raczej stanowisko wyczekujące. Momentem definitywnego samookreślenia się miało być spotkanie z jednym z liderów zachowawczej frakcji w PZPR, Wsiewołodem Wołczewem, pracownikiem naukowym Śląskiego Instytutu w Katowicach. Spotkanie zaplanowano na
9 listopada, przy okazji uroczystości rocznicy Rewolucji Październikowej. Zdecydowano, że moment ten potraktowany zostanie jako I etap kampanii przedzjazdowej, którą zainicjuje się w ten sposób bez czekania na dyspozycje KW,
aby samodzielnie rozruszać ludzi i przygotować się do Zjazdu46.
W listopadzie odbywały się przedzjazdowe spotkania i rozmowy kierownictwa miejskiej instancji partyjnej z pierwszymi sekretarzami POP i działaczami
partyjnymi zakładów. Władze partyjne uznały, że dzięki tej inicjatywie udało się
zaktywizować bierne dotąd organizacje partyjne, ale frekwencja na tych naradach była
raczej niska (45–50 % członków). Nastawienie aktywu też świadczyło raczej
o zmęczeniu i oczekiwaniu na gotowe rozwiązania „z góry”, na wymarzony
niemal „nowy program” partii, który pozwoli jej odzyskać zaufanie społeczne
44

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku, 31 X 1989 r., k. 165–166.
45
W regionie, „Fakty”, 1989, nr 29.
46
Tamże.
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i przywróci do pełni władzy. Mrzonce tej, jeśli wierzyć sprawozdawcy „Faktów”, wewnątrzpartyjnego pisma wydawanego przez KW w Katowicach, oddawano się dość powszechnie47.
Wybory delegatów na XI Zjazd przeprowadzono w formule zdemokratyzowanej, tzn. doszło do demokratycznego wyłonienia konkurujących kandydatów. W Rybniku wybory odbyły się w dwóch okręgach wyborczych. W okręgu
nr 38, obejmującym członków partii w samym Rybniku, Gaszowicach, Świerklanach i Lyskach, podzielonym na 49 obwodów, spośród 14 kandydatów wyłonić miano pięciu delegatów na Zjazd. Z kolei okręg nr 39, złożony z dwóch
obwodów, ograniczał się do instancji partyjnej w kopalni „Jankowice”. Tu wyłaniano tylko jednego delegata. Wybory miały odbyć się w terminie między
9 a 12 grudnia 1989 r.48 Ostatecznie delegatami zostali Mirosław Gębczyk (inżynier z PKP Rybnik), Jan Hamerski (ślusarz z ZRG w Rybniku), Wiesław Jędrzejewski (górnik z KWK „Rymer”), Stanisław Skowroński (mechanik z ZTKiGK
w Rybniku) i Andrzej Zając (ekonomista z KWK „Chwałowice”) – z okręgu nr 38.
Zaś z okręgu nr 39 delegatem został wybrany Wiesław Zawadzki, inżynier KWK
„Jankowice”. Te osoby, wywodzące się spoza dominującego dotychczas mainstreamu miejskiej instancji partyjnej Rybnika, reprezentować miały swoją macierzystą organizację na likwidatorskim, jak miało się okazać, zjeździe KC
PZPR49.
Obrady XI Zjazdu trwały od 27 do 29 stycznia 1990 r. W ich trakcie zlikwidowana została PZPR, a delegaci powołali dwie konkurencyjne partie: mniejszościową Polską Unię Socjaldemokratyczną, odcinającą się od jakichkolwiek
związków z PZPR, oraz popartą przez ok. 1,1 tys. delegatów Socjaldemokrację
Rzeczpospolitej Polskiej, którą utworzono w przerwie nocnych obrad Zjazdu,
28 stycznia. Traktowano ją jako naturalną sukcesorkę PZPR (przekazano jej
partyjny majątek), z tym, że opartą o zmienioną, socjaldemokratyczną, formułę
ideologiczną50.
W Radzie Naczelnej SdRP znaleźli się także rybniccy delegaci na XI Zjazd:
Jan Hamerski i Stanisław Skowroński. 2 lutego 1990 r. działacze nowej partii
zorganizowali jedno z pierwszych spotkań SdRP w Rybniku, na którym założenia programowe przedstawił inny rybnicki uczestnik Kongresu Założycielskiego SdRP, Andrzej Zając z KWK „Chwałowice”. Na zebraniu, w którym uczestniczyło 50 osób, utworzono grupę inicjatywną SdRP w Rybniku z trzema
wspomnianymi niedawnymi aktywistami PZPR na czele, ponadto z Andrzejem
47

W regionie, „Fakty”, 1989, nr 32.
(maga), Wkrótce wybory delegatów, „Nowiny”, 1989, nr 49.
49
Delegaci na XI Zjazd PZPR. Z sześciu naszych okręgów, „Nowiny”, 1990, nr 1.
50
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 448–450.
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Dąbrowskim i pisującym dla „Nowin” Tomaszem Szmidtem . Ten ostatni niedługo później informował na łamach tygodnika, że wbrew wszelkim negatywnym
opiniom, do Grupy Inicjatywnej SdRP w Rybniku zgłaszają się chętni do wstąpienia do tej
partii. W tymczasowej siedzibie przy ul. Kunickiego 3, pokój 20, w każdy poniedziałek dyżurowali między 15.00 a 17.00 J. Hamerski lub S. Skowroński52. 21 lutego w Rybniku pojawili się także wiceprzewodniczący Rady Naczelnej SdRP
Tomasz Nałęcz i pełnomocnik RN w województwie katowickim, Andrzej Szarawarski. T. Nałęcz kokietował zebranych hasłami typu chętnie wyjeżdżam z Warszawy, tam panują niedobre fluidy, jakaś dziwna atmosfera. Dopiero tutaj, w terenie, można
faktycznie poznać sytuację i problemy nurtujące społeczeństwo. Dystansował się od PZPR,
podkreślał, że był osobą niezwiązaną z aparatem tej partii, prosił o zwracanie się
do siebie i A. Szarawarskiego po imieniu (Tomek i Andrzej). Ten ostatni fakt
sprawił, że nieprzywykłym jeszcze do tak bezpośredniego zwracania się do przedstawicieli
najwyższych władz partyjnych rybniczanom trudno było czasami zadać pytanie53. W połowie roku 1990 w Rybniku istniały już trzy koła Socjaldemokracji, zrzeszające
ok. 75 członków54. O wiele gorzej przedstawiała się sytuacja PUS. Osoby kontaktowe tej partii znajdowały się w ROW tylko w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu55.
Na przestrzeni zaledwie roku – od X Plenum do XI Zjazdu – PZPR w Rybniku przeszła te same co PZPR w całym kraju etapy schyłkowych dziejów dyktatorskiej monopartii. Od pełzającego rozkładu, poprzez wstrząs wyborczej
klęski, późniejszą dezintegrację struktur partyjnych i nieudane próby rewitalizacji dawnej siły w obliczu XI Zjazdu, po likwidację w styczniu 1990 r. i wyłonienie się nowej socjaldemokratycznej partii, której zadaniem było funkcjonowanie w tworzącym się porządku demokratycznym. SdRP nie przypominała
wszechpotężnej niegdyś poprzedniczki. W wyborach komunalnych w maju
1990 r. – pierwszych w pełni wolnych wyborach w Polsce powojennej – SdRP
poniosła klęskę, ale nie oznaczało to, że ta partia, dysponująca siecią sięgających czasów dyktatury kontaktów, zwłaszcza w sferach gospodarczych, uległa
całkowitej marginalizacji. Analiza aktywności politycznej SdRP w Rybniku począwszy od stycznia 1990 r. jest już jednak tematem na inne opracowanie.
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Nasi we władzach nowej lewicy. SdRP w Rybniku, „Nowiny”, 1990, nr 6.
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APK, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej Rada Wojewódzka, 1/2, Stan SdRP
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Bogusław Tracz (IPN Katowice)
Z problemów życia codziennego mieszkańców Rybnika
w latach osiemdziesiątych XX w.
Rybnik to centrum i zarazem największe miasto Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW)1, górnośląskiego subregionu o wyraźnej przewadze gospodarki surowcowej nad innymi dziedzinami życia gospodarczego. Wydobycie i przeróbka węgla kamiennego były dominującymi gałęziami przemysłu w Rybniku
i okolicach. Ta swoista monokultura gospodarcza w latach powojennych uległa
rozszerzeniu, a jej różnorodne aspekty zdeterminowały rozwój miasta i regionu, odciskając wyraźne piętno na warunkach życia codziennego i egzystencji
jego mieszkańców.
Wykorzystanie bogatych złóż węgla koksującego stało się priorytetem i spowodowało dynamiczny rozwój kopalń i przedsiębiorstw zajmujących się przeróbką i zbytem węgla oraz surowców węglopochodnych. W ciągu dwudzie
stolecia, pomiędzy rokiem 1960 a 1980 ludność regionu uległa podwojeniu,
a zaludnienie niektórych dzielnic i osiedli zwiększyło się nawet kilkakrotnie.
Miasto, które w 1960 r. liczyło zaledwie 65 tys. mieszkańców, w 1981 r. osiągnęło liczbę prawie dwukrotnie wyższą – ok. 125 tys.2 Należy przy tym podkreślić,
że ponad połowę nowych mieszkańców stanowili przybysze spoza regionu
i województwa. Monokultura gospodarcza była powodem zaburzonej struktury zatrudnienia. Co piąty mieszkaniec ROW pracował w górnictwie, kiedy
w skali województwa współczynnik ten wynosił jeden do dziesięciu3.
Z niewielkiego, prowincjonalnego miasta, Rybnik przekształcił się w spory
ośrodek wielkomiejski, który zajmował ósme miejsce w województwie pod
względem liczby mieszkańców i czwarte miejsce pod względem powierzchni
terytorialnej4. Prawie połowa rybniczan mieszkała w budynkach wzniesionych
1  

W niektórych współczesnych publikacjach, prasie i informacjach zamieszczanych w przestrzeni internetu można spotkać inne określenia regionu, np.: Rybnicki Okręg Przemysłowy
i Rybnicki Okręg Przemysłowo-Węglowy. Nazwy te nie występowały jednak w literaturze
i źródłach wytworzonych w latach osiemdziesiątych, kiedy to konsekwentnie posługiwano się
terminem ROW.
2  
Rekordzistą w tym względzie było pobliskie Jastrzębie-Zdrój, gdzie w tym samym okresie zanotowano 34-krotny wzrost: z 2,9 tys. w 1960 r. do 97,9 tys. w 1981 r.
3  
Rybnicki Okręg Węglowy. Ocena sytuacji regionu na tle rozwoju województwa w latach 1976–1980,
Katowice 1982 r., mps powielony, s. I.
4  
H. Rola, Rozwój gospodarczy Rybnika, [w:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 308.
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już w PRL, wśród których przeważały osiedla wzniesione w technologiach budownictwa wielkopłytowego. Największym z nich było osiedle mieszkaniowe
„Nowiny”5.
Rybnik był nie tylko centrum aglomeracji, ale jednocześnie największym
ośrodkiem przemysłowym ROW. Spośród ok. 150 zakładów i przedsiębiorstw
znajdujących się w granicach miasta, ponad 20 zaliczano do dużych zakładów
przemysłowych6. Dominowały wśród nich oczywiście kopalnie, przedsiębiorstwa pomocnicze przemysłu węglowego i zakłady energetyczne, przy jednoczesnej deprecjacji przemysłu spożywczego, handlu i usług.
Za intensyfikacją produkcji nie nadążał rozwój szeroko pojętej infrastruktury, co miało bezpośredni wpływ na warunki życia codziennego mieszkańców
miast i osiedli ROW. O nieprawidłowym rozwoju regionu zdecydowała przede
wszystkim zdeformowana struktura inwestowania. W latach 1976–1980 ROW
partycypował zaledwie w 12,8 % ogólnych nakładów inwestycyjnych województwa, przy czym w nakładach na budownictwo mieszkaniowe w 7,5 %,
gospodarkę komunalną w 4,7 %, oświatę i wychowanie w 5 % i w ochronę
zdrowia w 8 % 7. W sumie nakłady na inwestycje w przeliczeniu na jednego
mieszkańca były na terenie ROW dwukrotnie niższe, niż w całym województwie. Fakt ten musiał mieć i miał bezpośrednie przełożenie na gorsze warunki
życia, niż na pozostałych obszarach województwa.
Ekstensywna gospodarka stała się przyczyną zapaści ekologicznej regionu.
Działania mające na celu przywrócenie równowagi ekologicznej na terenie Rybnika podjęto stanowczo za późno. Co prawda prezydent Rybnika Eugeniusz
Szymik zaręczał w czerwcu 1981 r., że jako gospodarz miasta stawiał sobie za
cel przed wszystkim ochronę środowiska i infrastrukturę, ale po chwili sam przyznał,
że w obecnej sytuacji naszego kraju bardzo trudno jest osiągnąć jakiś konkretny sukces8.
Tymczasem miasto od dłuższego czasu znajdowało się w strefie ponadnormatywnych opadów pyłu, a ponad połowa jego powierzchni w różnym stopniu
została dotknięta bezpośrednimi skutkami procesów górniczych. Przepływające przez Rybnik rzeki Ruda i Nacyna osiągnęły tak wysoki stopień zanieczyszczenia, że zamieniły się w cuchnące ścieki. Niekorzystny był również klimat
akustyczny miasta. W wielu dzielnicach notowano przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, na co składało się natężenie ruchu pojazdów, brak dróg
tranzytowych i usytuowanie osiedli mieszkaniowych wzdłuż ciągów komunika5  

Rybnik – wczoraj i dziś, „Nowiny” 1985, nr 1.
Tamże.
7  
Rybnicki Okręg Węglowy..., s. II.
8  
Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rybniku (dalej: KM PZPR Rybnik), sygn. 8, Protokół z Miejskiej
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej KM PZPR w Rybniku z 19 czerwca 1981 r., k. 21.
6  
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Fot. 1: Kolejka samochodów przed stacją benzynową w Rybniku, lata osiemdziesiąte
(foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

cyjnych i w bliskim sąsiedztwie zakładów pracy9. W przyjętym wiosną 1983 r.
przez Miejską Radę Narodową planie społeczno-gospodarczym i założeniach
rozwoju Rybnika do 1985 r. uwzględniono przeznaczenie części środków na
ochronę środowiska naturalnego, jednak jedynie na marginesie jeszcze większych inwestycji przemysłowych, m.in. rozbudowy kopalń „Jankowice”
i „Chwałowice”. W tym czasie widoczne szkody górnicze występowały już na
jednej trzeciej obszaru miasta10.
Powietrze najbardziej skażone było zwłaszcza w śródmieściu i w dzielnicach
Chwałowice, Niewiadom, Paruszowiec i Chwałęcice. Zanieczyszczenie w tych
rejonach znacznie przekraczało dopuszczalne normy, zwłaszcza pyłu opadowego i zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia substancji smołowych i benzoalfapirenu11. Analizując
wyniki badań stanu zanieczyszczenia atmosfery w mieście w latach 1980–1983
stwierdzono, że wszystkie dopuszczalne wskaźniki zostały przekroczone, w za9  

s. 525.

10  

H. Korzusznik, Społeczne potrzeby i kierunki rozwoju miasta, [w:] Rybnik. Zarys dziejów...,

Raport o stanie miasta, „Nowiny” 1983, nr 10.
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 63, Ocena funkcjonowania miejskich służb porządkowych miasta Rybnika, Rybnik 2 V 1988 r., k. 97.
11  
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leżności od dzielnicy od 1,5 do 13 razy12. Widocznym, uciążliwym symbolem
skażenia środowiska był wyjątkowo silnie dymiący komin rybnickiego browaru13. Utyskiwano również na wyłączanie nocą elektrofiltrów w elektrowni „Rybnik”14.
Przekroczenie norm dopuszczalnego stężenia szkodliwych substancji w powietrzu atmosferycznym, zatrucie wód gruntowych i cieków wodnych stawiały
pod znakiem zapytania plany zwiększania areałów ogródków działkowych
w mieście15. Pomimo tego w następnych latach oddawano do użytku kolejne
ogródki16. Liczba chętnych oczekujących na otrzymanie własnej działki nie
zmalała do końca dekady, choć coraz głośniej mówiono o zanieczyszczeniu
środowiska17. Ostrzegano zwłaszcza przed uprawami warzyw liściastych i radzono by korzystać z foliowych tuneli ochronnych18.
Konieczność bezwzględnego utrzymania planowanego poziomu wydobycia
i produkcji, determinowała decyzje rządzących, a tematy związane z katastrofą
ekologiczną regionu w zasadzie do połowy lat osiemdziesiątych nie były przedmiotem poważniejszej refleksji. Nie wspominano o niej publicznie, ograniczając się do zdawkowych komunikatów. Kiedy w lutym 1984 r. sytuacja ekologiczna w ROW stała się przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Ochrony Środowiska WRN w Katowicach, to w zasadzie sednem
dyskusji był dalszy rozwój przemysłu wydobywczego w regionie, a wnioski
w zakresie ochrony środowiska zostały przekazane, w formie sprawozdania do
Prezydium WRN, bez wyraźnego określenia kto i kiedy podejmie wiążące decyzje19.
Tymczasem zapaść ekologiczna na obszarze ROW pogłębiała się, a Rybnik
coraz dotkliwiej odczuwał jej skutki. Obradujący w listopadzie 1985 r. członko12  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 59, Informacja o stanie zanieczyszczenia atmosfery na
terenie m. Rybnika, [listopad 1985 r.], k. 147.
13  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 11, Protokół z Miejskiej Konferencji Sprawozdawczej
KM PZPR w Rybniku z dnia 14 marca 1985 r., k. 8.
14  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 22, Protokół nr 9/83 z posiedzenia Plenum KM PZPR
w Rybniku z dnia 25 lutego 1983 r., k. 2.
15  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 55, Informacja na temat stanu ogródków działkowych
i perspektywy ich rozwoju na terenie m. Rybnika, luty 1983 r., k. 74.
16  
Z dożynek działkowców, „Nowiny” 1986, nr 39.
17  
Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców zajmowali zresztą w tej kwestii dość
wymijające stanowisko, twierdząc, że żaden ogród nie jest wolny od tych problemów. Jedne są tylko bardziej
narażone na trucizny, inne mniej. Brak jednak szczegółowych badań na ten temat nie pozawala na danie ściślejszych zaleceń. Zob. Mieć własny ogród, „Nowiny” 1988, nr 40.
18  
Co uprawiać na terenach zagrożonych zanieczyszczeniami?, „Dziennik Zachodni” 1989,
nr 140.
19  
Zagadnienia ekologiczne w ROW, „Dziennik Zachodni” 1984, nr 50.
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wie Egzekutywy KM PZPR stwierdzili, że dewastacja środowiska naturalnego na terenie miasta Rybnika osiągnęła stan wymagający podjęcia energicznych działań umożliwiających zahamowanie postępującej degradacji. Na skutek działalności przedsiębiorstw
zlokalizowanych na obszarze miasta, pracujących bez odpowiednich zabezpieczeń z zakresu ochrony środowiska naturalnego, nastąpiło nadmierne zanieczyszczenie wód, powietrza
atmosferycznego i dewastacja powierzchni ziemi. Zostały przekroczone dopuszczalne normy
stężeń w powietrzu atmosferycznym, ponadnormatywne zanieczyszczenie wód rzek Rudy
i Nacyny oraz powiększenie powierzchni gruntów zdegradowanych20.
Postulowano, by natychmiast podjąć skuteczne przeciwdziałania, takie jak:
uruchomienie oczyszczalni ścieków przemysłowych przy hucie „Silesia”, elektrowni „Rybnik” i Zakładach Mięsnych, rozbudowanie miejskiej oczyszczalni
ścieków, uruchomienie kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta,
ograniczenie do niezbędnego minimum emisji pyłów i gazów z kotłowni browaru, ukończenie modernizacji stapialni szkliw emalierskich w hucie „Silesia”,
przyspieszenie rozbudowy centralnych źródeł ciepła umożliwiających likwidację lokalnych kotłowni. W celu ograniczenia ujemnych wpływów eksploatacji
górniczej na powierzchnię terenu postanowiono zwrócić się do Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego, by w podległych mu kopalniach ograniczono wydobycie na zawał, przy jednoczesnym przyspieszeniu tempa rekultywacji gruntów zdegradowanych21. Z różnych względów, a przede wszystkim
z przeświadczenia o konieczności bezwzględnego utrzymania wskaźników produkcji, większości postulowanych zmian nie udało się przeprowadzić do końca
lat osiemdziesiątych.
Głośniej o degradacji środowiska naturalnego zaczęto mówić dopiero pod
koniec dekady. Wiosną 1989 r. działacze rybnickiego Społecznego Komitetu
Ekologicznego przekazali na ręce posła na Sejm PRL Tadeusza Kijonki protest, w którym 128 osób złożyło swoje podpisy w nadziei na rozwiązanie problemu szkodliwej emisji fluoru przez Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych
„Huta Silesia”. Jak się okazało mieszkańcy miasta, już od końca lat sześćdziesiątych z różnym natężeniem pisali w tej sprawie pisma i protesty do władz
Rybnika. Dopiero dwadzieścia lat później temat ten został uznany za ważny,
w zasadzie w sytuacji kiedy skażenie wód, gleby i powietrza osiągnęło stan będący poważnym zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców. W związku z tym
poseł T. Kijonka wystosował interpelację w tej sprawie do ministra przemysłu
Mieczysława Wilczka. Jej treść opublikowano na łamach lokalnych „Nowin”22.
20  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 59, Protokół nr 28/85 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 12 listopada 1985 r., k. 136.
21  
Tamże, k. 136–137.
22  
W sprawie fluoru w Rybniku, „Nowiny” 1989, nr 18.
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Z problemem ochrony środowiska łączy się sprawa czystości i higieny miasta. Jak stwierdził w 1986 r. szef RUSW w Rybniku, społeczeństwo krytycznie oceniało stan sanitarno-porządkowy miasta23. Brakowało zarówno małych koszy na
śmieci, jak i większych kubłów. Tych pierwszych było zbyt mało przede wszystkim wzdłuż ulic, skwerów i obok przystanków autobusowych. Pracownicy
Rybnickiego Zakładu Oczyszczania Miasta narzekali zwłaszcza na brak kubłów
o pojemności 110 litrów, które były najodpowiedniejsze dla prywatnych posesji. Ich niedobór utrzymywał się przez kilkanaście lat i był jedną z przyczyn powstawania dzikich wysypisk na poboczach dróg i obrzeżach lasów24.

Fot. 2: Sposób na przewiezienie zbyt dużego bagażu
(foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

Również kanalizacja na obszarze miasta nie należała do najnowocześniejszych. Na jej brak cierpiały zwłaszcza rolnicze dzielnice miasta, przyłączone
doń w wyniku reformy administracyjnej w połowie lat siedemdziesiątych. Radzono sobie w różnorodny sposób, najczęściej niezgodny z przepisami. Zawartość przydomowych szamb opróżniano wprost na okoliczne pola. Nie brakowało również „dzikich” odprowadzeń ścieków, które każdego dnia
zanieczyszczały większość cieków i zbiorników wodnych wokół miasta. Pro23  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 60, Informacja szefa RUSW w Rybniku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie m. Rybnika w I półroczu 1986 r., Rybnik
4 VIII 1986 r., k. 202.
24  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 63, Ocena funkcjonowania miejskich służb porządkowych miasta Rybnika, Rybnik 2 V 1988 r., k. 44.
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blem ten nie dotyczył zresztą wyłącznie dzielnic rolniczych. Na brak kanalizacji
ściekowej narzekali również mieszkańcy niektórych, starych, jeszcze przedwojennych budynków (np. w dzielnicy Niedobczyce)25.

W Rybniku były zaledwie dwa szalety publiczne. Brakowało ustępów zwłaszcza w dzielnicach peryferyjnych, a przede wszystkim przy targowisku miejskim.
Z dwóch funkcjonujących szaletów, jeden (przy Placu Wolności) był wybudowany jeszcze pod koniec XIX w. i jego stan określano eufemistycznie jako niezadowalający technicznie26. Stan sanitariatów był zresztą przedmiotem zainteresowania partyjnych gremiów. Członkowie Komitetu Miejskiego PZPR krytycznie
oceniali ich funkcjonalność i byli zgodni co do konieczności rozbudowy i remontów. Na przeszkodzie stał jednak kryzys – po prostu brakowało armatury
sanitarnej i muszli klozetowych27.
Mieszkańcy Rybnika, podobnie jak pozostałych miast ROW borykali się
również z problemem częstych braków i niedoborów wody pitnej. W starych
dzielnicach sieć wodociągowa była wyeksploatowana, a jej stan pogarszał się na
skutek szkód górniczych28. Budowa nowych osiedli i przyrost zasiedlenia starych dzielnic spowodowały, że koniecznością stało się zwiększenie ujęć wody
w mieście i w ogóle poprawienie bilansu wodnego, co przy stanie sieci wodociągowej i zanieczyszczeniu ujęć lokalnych nie było sprawą łatwą29.
Wody brakowało przede wszystkim w mieszkaniach domów znajdujących
się w wyżej położonych dzielnicach jak Chwałowice, Zamysłów i osiedle „Nowiny” oraz w większości wyższych pięter nowych bloków na obszarze całego
miasta30. Problemów tych nie można było rozwiązać wyłącznie przez odwierty
nowych studni głębinowych, gdyż większość wód podziemnych nie spełniała
koniecznych norm czystości, a system wodociągów i tak nie pozwalał na wyłączne podłączenie tego rodzaju studni31. Zwłaszcza mieszkańcy nowych osiedli musieli liczyć się z częstym brakiem bieżącej wody w mieszkaniach. Czasami
25  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Protokół nr 11/81 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 3 listopada 1981 r., k. 200.
26  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 63, Ocena funkcjonowania miejskich służb porządkowych miasta Rybnika, Rybnik 2 V 1988 r., k. 46.
27  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 13, Protokół z Miejskiej Konferencji SprawozdawczoWyborczej KM PZPR w Rybniku z dnia 25 października 1986 r., k. 7.
28  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Protokół nr 11/81 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 3 listopada 1981 r., k. 200.
29  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 22, Protokół nr 9/83 z posiedzenia Plenum KM PZPR
w Rybniku z dnia 25 lutego 1983 r., k. 2.
30  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 63, Ocena funkcjonowania miejskich służb porządkowych miasta Rybnika, Rybnik 2 V 1988 r., k. 97.
31  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 54, Protokół nr 44/82 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku w Urzędzie Miejskim w Rybniku z dnia 30 listopada 1982 r., k. 337.
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sytuacja taka trwała kilka dni, tygodni, a zdarzały się przypadki (jak na przykład
latem 1984 r.), że sięgała dwóch miesięcy32.
Zaproszony w lutym 1987 r. na posiedzenie egzekutywy KM PZPR w Rybniku dyrektor rybnickiego oddziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji tłumaczył partyjnym towarzyszom, że odczuwalny brak wody
w niektórych rejonach miasta (głównie przy ulicach niżej położonych) spowodowany jest niskim ciśnieniem w magistrali centralnej. [...] Aktualne braki wody poza awariami nie są
związane z okresem zimowym, lecz z wzrastającym jej deficytem i poborem. Dla zabezpieczenia mieszkańcom ciągłych dostaw wody w dzielnicach Niedobczyce, Boguszowice [i na
osiedlu – B.T.] „Nowiny” zachodzi konieczność wybudowania dodatkowych zbiorników,
nawet wodociągów. Doraźnie sytuację można jedynie poprawić przez oszczędniejsze gospodarowanie wodą, w tym ograniczenie jej spożycia w zakładach przemysłowych jak i w budynkach mieszkalnych33. Problemy z wodą były również jedną z przyczyn zahamowania budowy nowych osiedli mieszkaniowych 34.
Częste braki wody powodowały także liczne awarie sieci wodociągowej. Tylko w pierwszym kwartale 1988 r. zgłoszono aż 247 przypadków uszkodzeń rur
i wycieków35.
Zastrzeżenia mieszkańców budziła również jakość wody. Od 1976 r. Rybnik
był zaopatrywany w wodę przede wszystkim ze stacji uzdatniania w Strumieniu
i w mniejszym stopniu z lokalnych ujęć kopalnianych (zwłaszcza z kopalni
„Jankowice”). Woda uzdatniana w Strumieniu pochodziła z Wisły. Według zapisów tamtejszego laboratorium sporządzonych w 1987 r., tylko przez 17 dni
odpowiadała ona pierwszej klasie czystości, a przez pozostałe 348 dni nie spełniała wymaganych norm i pracownicy stacji uzdatniania określali ją wprost jako
„ściek”. Lepsza pod tym względem była woda z ujęć kopalnianych z tym, że
okresowo miała bardzo mętny i zabarwiony kolor. Przeprowadzone badania
wykazały, że była to woda o wysokim stopniu twardości, zawierająca m.in. siarczany. Z kolei woda na osiedlu „Nowiny” zawierała spory odsetek związków
żelaza. Część ludności zamieszkująca dzielnice rolnicze i obrzeża miasta korzystała jeszcze ze studni przydomowych. Tam z kolei woda była najczęściej skażona bakteriologiczne poprzez przedostające się do gleby zanieczyszczenia po32  

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), Wojewódzki
Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach (dalej: WUSW Katowice), sygn. 0103/139, t. 58,
Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 22 VIII 1984 r., k. 501.
33  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 61, Protokół nr 7/87 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 10 lutego 1987 r., k. 24.
34  
Tamże, Protokół z plenarnego posiedzenia KM PZPR w Rybniku z dnia 3 listopada
1987 r., k. 100.
35  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 63, Ocena funkcjonowania miejskich służb porządkowych miasta Rybnika, Rybnik 2 V 1988 r., k. 97.
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chodzące z szamb i skażenia chemicznie, przede wszystkim przez związki grupy
amonowej36.
Problemy z wodą miało dopiero rozwiązać podłączenie miasta do wodociągu „Dziećkowice”, jednak zakończenie tej inwestycji zaplanowano najwcześniej
w 1990 r.37
Katastrofa ekologiczna, która dotknęła miasta ROW miała bezpośredni
wpływ na życie i zdrowie jego mieszkańców. W tym przypadku w najgorszej
sytuacji były małe dzieci. Zapylenie powietrza i duże stężenie związków toksycznych w atmosferze, wodzie i żywności wytwarzanej na tym terenie stanowiło spore zagrożenie dla najmłodszych organizmów. Odnotowywano spory odsetek chorób dróg oddechowych, alergii, niedokrwistości i krzywicy. Zdarzały
się również przypadki gruźlicy, zwłaszcza wśród młodzieży38. Problem był tym
poważniejszy, gdyż brakowało odpowiedniej infrastruktury dla prawidłowego
funkcjonowania służby zdrowia.
Na początku lat osiemdziesiątych wszystkie szpitale w Rybniku znajdowały
się w starych, ponad osiemdziesięcioletnich budynkach, w których poza bieżącymi, drobnymi remontami nie zrobiono w zasadzie nic, by podnieść ich standard39.
Plan wybudowania w mieście nowoczesnego, dużego szpitala zrodził się już
na początku lat siedemdziesiątych. Opracowany i zatwierdzony projekt przewidywał oddanie do użytku w 1984 r. w dzielnicy Orzepowice pierwszego z planowanych budynków dużego kompleksu szpitalnego. Obok miały powstać hotele dla pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, szkoła medyczna oraz
liczne budynki administracyjne i gospodarcze. Na początku 1981 r. było już
wiadomo, że planowany termin oddania szpitala okazał się nierealny40. W raporcie O stanie współczesnego Rybnika przyjętym przez Miejską Radę Narodową
w marcu 1983 r. przyznano, że stan opieki zdrowotnej w mieście znacznie się
pogorszył. Oddalił się nie tylko termin oddania do użytku nowego szpitala
w Rybniku–Orzepowicach, ale również przedłużyły się kapitalne remonty budynków szpitalnych przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Klasztornej. Tym samym miasto nie dysponowało w tym czasie własnym odziałem położniczym
i kobiety spodziewające się szczęśliwego rozwiązania musiały korzystać z placówek w sąsiednich miastach. Pośpieszono się również z likwidacją oddziału
36  

Tamże, k. 46, 97. Kationy amonowe występują m.in. w solach wykorzystywanych do
produkcji nawozów azotowych.
37  
Woda dla mieszkańców ROW, „Nowiny” 1988, nr 27.
38  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Informacja na temat działalności służby zdrowia na
terenie m. Rybnika, [wrzesień 1981 r.], k. 172.
39  
Tamże, k. 170.
40  
Szpital na cenzurowanym, „Nowiny” 1981, nr 2.
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geriatrycznego, co spowodowało, że pacjenci zlikwidowanej geriatrii zostali
umieszczeni na oddziałach internistycznych i chirurgii41.
Rządzący miastem zdawali sobie sprawę z narastającego niezadowolenia
i frustracji wśród chorych i ich krewnych. W marcu 1985 r. prezydent Rybnika
Eugeniusz Szymik podkreślał, że najważniejszym zadaniem dla władz jest podjęcie
wszechstronnych działań na rzecz jak najszybszego zakończenia budowy nowego szpitala42.
Rok później działała już Dyrekcja Szpitala w Budowie w Rybniku–Orzepowicach. Pomimo formalnego opóźnienia inwestycji o dwa lata zaledwie ukończono budowę ścian i stropów głównych budynków. Jednocześnie trwało przejmowanie budynków pomocniczych43. Jesienią 1988 r. funkcjonowało dopiero 12
z 25 szpitalnych obiektów. Oddanie całości kompleksu, opóźnionego o kolejne
nomen omen dwa lata, planowano tym razem na koniec 1990 r.44 W styczniu
1990 r. na placu budowy wciąż widać było pracujących robotników45.
Fatalnie przedstawiała się również sytuacja w zakresie bazy lecznictwa podstawowego (przychodnie zdrowia i poradnie lekarskie). Rybnik był jedynym
spośród ponad stutysięcznych miast na Górnym Śląsku, które nie posiadało
nowoczesnej przychodni rejonowej. Poza dwiema przychodniami rejonowymi
w dzielnicy Boguszowice i przy ówczesnej ul. Marchlewskiego, wszystkie pozostałe placówki w 1981 r. znajdowały się w zaadaptowanych mieszkaniach46. Pomieszczenia te nie nadawały się do celu w jakim je wykorzystywano. Często brakowało w nich wody i gazu. Nie posiadały odpowiedniej wentylacji, ani koniecznych pomieszczeń pomocniczych47. Doskwierał także brak wygodnej poczekalni, zwłaszcza w sytuacji kiedy na spotkanie z lekarzem trzeba było czekać kilka
godzin. Zresztą wspomniane wcześniej dwie przychodnie również odbiegały
od nowoczesnych standardów. Pierwsza wymagała remontu, a druga mieściła
się w budynku przeznaczonym do rozbiórki48.

41  

Raport o stanie miasta, „Nowiny” 1983, nr 10.
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 11, Protokół z Miejskiej Konferencji Sprawozdawczej
PZPR w Rybniku z dnia 14 marca 1985 r., k. 3.
43  
Opóźniony już o dwa lata, „Nowiny” 1986, nr 14.
44  
Wielka budowa opóźniona o kolejne dwa lata, „Nowiny” 1988, nr 42.
45  
Ostatni (planowo) rok budowy szpitala w Rybniku, „Nowiny” 1990, nr 4.
46  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Informacja na temat działalności służby zdrowia na
terenie m. Rybnika, [wrzesień 1981 r.], k. 171.
47  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 55, Protokół nr 54/83 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 12 kwietnia 1983 r., k. 169.
48  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Informacja na temat działalności służby zdrowia na
terenie m. Rybnika, [wrzesień 1981 r.], k. 171.
42  

Fot. 3: Szpital w dzielnicy Orzepowice w trakcie budowy, lata osiemdziesiąte
(foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę m.in. nowej
przychodni rejonowej przy ul. Reymonta. Budowa szła jednak ślamazarnie.
Sporo czasu zajęło również usuwanie licznych usterek budowlanych49.
Brakowało personelu. Rybnicki Zakład Opieki Zdrowotnej zajmował ostatnie miejsce w województwie pod względem ilości zatrudnionych pracowników
w stosunku do ilości mieszkańców miasta. Wiosną 1983 r. brakowało 23 lekarzy
i trudnej do określenia liczby pielęgniarek i personelu pomocniczego50. Cztery
lata później sytuacja wyglądała jeszcze gorzej: brakowało prawie 100 lekarzy
różnych specjalności, 45 lekarzy stomatologów, 274 pielęgniarek i 40 położonych51. ZOZ w Rybniku zatrudniał w tym czasie 2229 pracowników w pełnym
wymiarze godzin, w tym 206 lekarzy medycyny, 35 lekarzy stomatologów,
728 pielęgniarek, 105 położonych. Biorąc pod uwagę wskaźnik zatrudnienia, na
10 tys. mieszkańców przypadało: 8,4 lekarzy medycyny (średnia wojewódzka
21,2), 1,4 lekarzy stomatologów (średnia wojewódzka 4,5), 30,6 pielęgniarek
49  

Np. wiosną 1989 r. stwierdzono, że w nowym budynku przychodni przecieka dach. Przy
ul. Reymonta..., „Nowiny” 1989, nr 19.
50  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 55, Protokół nr 54/83 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 12 kwietnia 1983 r., k. 169.
51  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 23 VI 1987 r., k. 144.
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(średnia wojewódzka 53,0), 3,8 położnych (średnia wojewódzka 5,4). Wśród
lekarzy brakowało w szczególności takich specjalistów jak pediatrzy, radiolodzy,
anestezjolodzy, ortopedzi. Najgorzej przedstawiała się sytuacja w zakresie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Zmniejszająca się z roku na rok
liczba zatrudnionych stomatologów spowodowała, że zamknięto pięć poradni
rejonowych i trzy poradnie szkolne52.
Codziennością były wielogodzinne kolejki w przychodniach i problemy
z dostaniem się do specjalisty. W najgorszej sytuacji byli pacjenci wymagający
specjalistycznych badań i terapii. Wśród skarg na pracowników służby zdrowia
przeważały zwłaszcza zarzuty wobec lekarzy, że nie przestrzegali godzin pracy53.
Kryzys odbił się również na zaopatrzeniu placówek zdrowia w lekarstwa
i sprzęt medyczny. Kiedy we wrześniu 1981 r. zabrakło gipsu, postanowiono
uruchomić zapasy, które na jakiś czas uratowały sytuację. Gorzej jeśli zapasów
nie było. W tym samym czasie podjęto decyzję o wycofaniu ze sklepów gumowych rękawic ochronnych i dostarczeniu ich do szpitali i przychodni na terenie
Rybnika, zamiast brakujących rękawic medycznych. Brakowało półproduktów
do sporządzania leków przez farmaceutów w aptekach. Poważnym problemem
okazała się m.in. produkcja syropów, zwłaszcza w sytuacji kiedy Wydział Handlu Urzędu Miejskiego ograniczył ilość cukru dostarczanego do aptek54. Brakowało m.in. strzykawek jednorazowych, co wywoływało uzasadnione obawy
w przypadku konieczności badań wymagających pobierania krwi, kiedy musiano korzystać ze strzykawek wielokrotnego użytku55. Nie były to zresztą problemy, które dotykały wyłącznie mieszkańców Rybnika. Zapaść służby zdrowia,
problemy z wyposażeniem w podstawowy sprzęt medyczny i puste półki
w aptekach to zjawiska powszechne wówczas na terenie całego kraju.
Również warunki mieszkaniowe w Rybniku odbiegały od standardów wojewódzkich. Problemem w rozwoju urbanistycznym miasta były wspomniane
wcześniej szkody górnicze, jak i plany często nie przystające do realnych możliwości. Te zaś załamały się zupełnie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
i po odpowiednich modyfikacjach z trudem usiłowano je zrealizować w następnej dekadzie. Co prawda udało się wybudować nowe osiedla i prawie co drugi
mieszkaniec Rybnika zajmował pomieszczenia w blokach wybudowanych po
wojnie, jednak problemem pozostało w dalszym ciągu zagęszczenie mieszkań.
52  

Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 30 VI 1987 r., k. 150.
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Informacja o treści listów, skarg i interwencji kierowanych do KM PZPR w Rybniku w 1988 r., k. 15.
54  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Protokół nr 7/81 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 17 września 1981 r., k. 108.
55  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 28 IV 1988 r., k. 91.
53  
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Na początku lat osiemdziesiątych na osobę przypadało ok. 18,5 m² powierzchni mieszkalnej56. Dorastało pokolenie wyżu demograficznego. Tymczasem wiele rodzin żyło w bardzo złych warunkach, a jednocześnie wydłużała się kolejka
oczekujących na nowe mieszkanie57. Mieszkania na nowych osiedlach nie spełniały warunków stawianych nowoczesnym lokalom mieszkalnym. Deficyt
mieszkaniowy pogłębiał się z każdym rokiem. Pod koniec 1987 r. w rybnickim
PKO złożonych było 26 700 książeczek mieszkaniowych. Tymczasem nowych
mieszkań budowano zaledwie 25 % z tego, co udało się jeszcze oddać do użytku w pierwszej połowie dekady58.
Zatem jeszcze w 1988 r. źródłem większości skarg i interwencji kierowanych
do władz były problemy mieszkaniowe. Na początku 1989 r. w sprawozdaniu
przygotowanym w Komitecie Miejskim PZPR przyznano, że ilość listów w tych
sprawach zwiększała się systematycznie, a ich autorami były przeważnie młode
małżeństwa, posiadające małe dzieci59.
Rozrzucone osiedla i peryferyjne dzielnice wymagały odpowiedniego skomunikowania. Tymczasem kryzys dotknął wszystkie gałęzie gospodarki, nie
wyłączając transportu – zarówno towarowego, jak i osobowego. Ten ostatni
zresztą nigdy nie był mocną stroną ROW. Wystarczyło, by część autobusów
„wypadła” z trasy i region pogrążał się w chaosie. Oddział Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) w Rybniku odpowiadał za dowóz pracowników
aż do jedenastu kopalń w okręgu. Kiedy w dniach 28–30 sierpnia 1980 r. pracownicy rybnickiego PKS rozpoczęli strajk, groźba paraliżu komunikacyjnego
okazała się dla władz realnym zagrożeniem, a sprawą zainteresował się osobiście I sekretarz KW PZPR Zdzisław Grudzień60. Jednak to nie strajkujący byli
bezpośrednim powodem codziennych kłopotów komunikacyjnych. W warunkach braku paliwa i części zamiennych, przy jednoczesnym katastrofalnym sta-

56  

H. Rola, Obszar i ludność miasta, [w:] Rybnik. Zarys dziejów..., s. 525.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 22 VI 1987 r., k. 143.
58  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 26, Protokół z plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku z dnia 3 listopada 1987 r., k. 100.
59  
W 1988 r. skargi na trudności mieszkaniowe stanowiły 45 % ogółu listów i 29 % interwencji kierowanych do władz partyjnych. APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 64, Informacja
o treści listów, skarg i interwencji kierowanych do KM PZPR w Rybniku w 1988 r., k. 13.
60  
O samym strajku zob. Zob. J. Jurkiewicz, Jedna dekada – trzy epoki. 1980–1989. Region
Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” w latach 1980–2005, [w:] Droga do niepodległości. Solidarność
1980–2005, red. A. Borowski, Warszawa 2005, s. VIII; J. Neja, Robotnicy województwa katowickiego
w lecie 1980 w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa, [w:] Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy.
Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. Neja, Warszawa 2005. s. 133–134.
57  

172

Bogusław Tracz

nie taboru Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji (WPK) stanęło przed
koniecznością ograniczenia kursów, a nawet zamknięcia niektórych linii61.
Problemom komunikacyjnym poświęcono posiedzenie Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku 2 lipca 1981 r. Obradujący za główną przyczynę trudności
komunikacyjnych w mieście uznali katastrofalny brak ogumienia i akumulatorów. Skonstatowano, że fakt ten spowodował konieczność ograniczenia, a nawet zawieszenia części linii obsługiwanych przez WPK62. Ponieważ zauważono,
że problemy komunikacyjne miały niebagatelny wpływ na nastroje społeczne,
z inicjatywy KM PZPR w następnych miesiącach zorganizowano kilka spotkań
z udziałem przedstawicieli partii, urzędu miasta i najważniejszych przewoźników. Celem spotkań było usprawnienie i optymalizacja przewozów pasażerskich w mieście63. Okazało się jednak, że problemy z taborem, częściami zamiennymi i paliwem wykraczają poza możliwości i kompetencje lokalnych władz. Autobusów jest
coraz mniej, większość się zawiesza. Co będzie w zimie? – pytali jesienią 1982 r. zaniepokojeni uczestnicy posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Rybniku. W miesiącach zimowych problemem był przede wszystkim brak odpowiednich opon.
Ogumienie w złym stanie, z regenerowanymi bieżnikami stanowiło poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów64.
Pod koniec 1981 r. kolejki za benzyną urosły do gigantycznych rozmiarów.
Przed rybnickimi stacjami CPN ustawiały się czasami kilometrowe, podwójne
rzędy samochodów65. Pomimo wprowadzenia reglamentacji paliwa, kolejki nie
zmniejszyły się. Do problemów z zaopatrzeniem stacji w benzynę, dochodziły
kłopoty z ich obsługą. Kiedy jesienią 1986 r. jedna z rybnickich stacji została
zamknięta z powodu remontu, na drugiej – wielostanowiskowej – pracował tylko jeden pompiarz. Ponieważ samoobsługa nie wchodziła w grę, pozostałe
stanowiska nie przyjmowały klientów66.
Szczęśliwi nabywcy benzyny mogli poruszać się własnym samochodem.
Jednak kartkowe przydziały były zbyt skromne, by móc każdego dnia dojeżdżać do pracy. W tej sytuacji komunikacja miejska (WPK) i międzymiastowa
(PKS) były jedyną alternatywą. Problem w tym, że zawodną i nie przystającą do
faktycznych potrzeb.
61  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Protokół nr 1/81 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku w dniu 24 czerwca 1981 r., k. 4.
62  
Jak poprawić komunikację, „Nowiny” 1981, nr 28.
63  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 10, Sprawozdanie z działalności KM PZPR w Rybniku
za okres od czerwca 1981 r. do grudnia 1983 r., k. 78.
64  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
ds. SB w Rybniku, Rybnik 22 X 1983 r., k. 233.
65  
Oktanowe kłopoty, „Nowiny” 1981, nr 28.
66  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 10 XI 1986 r., k. 298.
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Fot. 4: Załoga sklepu spożywczego w Rybniku, lata osiemdziesiąte
(foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

Problemy z funkcjonowaniem komunikacji były częstym tematem obrad
partyjnych gremiów. Konstatowano, że nagminne wypadanie autobusów PKS
nie tylko wpływało destrukcyjnie na wydajność i dyscyplinę pracy, ale było również powodem powstawania niekorzystnych postaw i klimatu politycznego oraz negatywnego stosunku do [programu – B.T.] odnowy67. Zaproszeni na Plenum KM PZPR
w lutym 1983 r. przedstawiciele dyrekcji rybnickiego PKS tłumaczyli się brakiem dyscypliny wśród kierowców i złą organizacją pracy68.
Zaklęcia i obietnice nie przynosiły poprawy. Najgorzej było w wolne soboty,
kiedy większość autobusów nie kursowała, a duże przedsiębiorstwa i zakłady
o tzw. ruchu ciągłym (np. energetyka) pracowały bez przerwy i ich pracownicy
mieli problemy zarówno z dostaniem się do pracy, jak i z powrotem do domu69.
Głosy krytyki były na tyle silne, że docierały do rządzących. Zaniepokojeni
członkowie partii apelowali na posiedzeniu Egzekutywy KM PZPR, że praca
przedsiębiorstw transportowych ma bezpośredni wpływ na samopoczucie społeczeństwa i ocenę władzy. Jest to więc problem społeczny i jako taki musi stanowić dla dyrekcji tych zakła67  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 22, Protokół nr 9/83 z posiedzenia Plenum KM PZPR
w Rybniku z dnia 25 lutego 1983 r., k. 3.
68  
Tamże, k. 2.
69  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 57, Protokół nr 17/84 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z 17 lipca 1984 r., k. 10.
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dów i działających w nich organizacji przedmiot szczególnej troski70. Odwoływanie kursów było szczególnie uciążliwe w godzinach tzw. szczytu przewozowego, kiedy
to – jak stwierdzono w jedynym ze sprawdzań – o wejście do autobusu toczono
batalie71. Utyskiwania nie zdały się na wiele. „Wypadanie” kursów nie ustało
i było problemem obydwóch przewoźników. W drugiej połowie dekady do
problemów technicznych i organizacyjnych doszły braki kadrowe.
Praca kierowcy autobusowego nie należała do łatwych, ani przyjemnych.
Przestarzały tabor, wiecznie psujące się pojazdy, narzekania i pretensje ze strony pasażerów. Do tego wystarczy dodać niskie zarobki, by zrozumieć dlaczego
w połowie lat osiemdziesiątych kierowcy autobusów zaczęli masowo rezygnować z pracy. W sierpniu 1985 r. w rybnickim WPK na pełną obsadę 110 kierowców zatrudnionych było 7872. Trzy miesiące później, kiedy kierowcom WPK
odebrany został bezpłatny przydział węgla (tzw. deputat węglowy) z pracy odeszła nieokreślona w źródłach część załogi, a kolejnych 40 kierowców złożyło
podania o zwolnienie73. W następnym roku przed podobnym problemem stanęła dyrekcja rybnickiego PKS. Prawie w każdym miesiącu kilku kierowców
i pracowników technicznych składało wypowiedzenie74.
Osobnym problemem był stan czystości taboru autobusowego. Żaden
z przewoźników nie dysponował profesjonalną myjnią autobusową, a na dokładną kosmetykę, tak na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdów brakowało środków i czasu75.
Również przystanki nie zachęcały do korzystania z usług transportu uspołecznionego. Będące w gestii WPK były często zanieczyszczone i brudne. Na
przystankach PKS niejednokrotnie nie było tablic informacyjnych, a nawet całych wiat76.
Brakowało nawet biletów. Kiedy w marcu 1988 r. zabrakło w sprzedaży biletów WPK o niższych nominałach, uczciwi pasażerowie, chcąc uniknąć ewen70  

Tamże, k. 9.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 10 XI 1986 r., k. 298.
72  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
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tualnej kary musieli kupować droższe bilety, w cenie nieadekwatnej do trasy
przejazdu77.
Przez cały okres lat osiemdziesiątych nierozwiązanym problemem pozostawał stan dróg i chodników. Najgorzej wyglądała sytuacja na nowych osiedlach,
gdzie większości inwestycji po prostu nie zakończono. Przykładowo na osiedlu
„Nowiny”, po opadach deszczu tworzyły się błotniste kałuże, których nie sposób było ominąć78. W lipcu 1986 r. zastępca prezydenta miasta Roman Cyganek
wezwany z tego powodu przed oblicza członków Egzekutywy KM PZPR tłumaczył się brakiem środków do ich renowacji i zabezpieczenia. Mieszkańcy co
jakiś czas, w ramach tzw. czynów społecznych przygotowywali najbardziej
zniszczone nawierzchnie pod asfaltowanie, była to jednak syzyfowa praca, gdyż
brakowało asfaltu79.
Tymczasem po każdej zimie powstawały kolejne ubytki. Nie tylko asfalt ulegał erozji. Wiosną 1985 r. zauważono, że zniszczona jest zarówno nawierzchnia
asfaltowa, jak i betonowa80. Do uszkodzeń będących wynikiem codziennej eksploatacji i na skutek warunków atmosferycznych należy dodać jeszcze szkody
górnicze. Dziury, wyłomy, pofałdowanie i inne trwałe odkształcenia były powszechnie uważane za jedną z głównych przyczyn uszkodzeń zawieszeń pojazdów81. Ulicom i chodnikom nie pomagały również drobne prace ziemne przy
usuwaniu awarii wodociągowych i telefonicznych oraz zakładaniu nowych instalacji. Zazwyczaj po tego rodzaju zabiegach nie doprowadzano nawierzchni
do stanu pierwotnego82.
Nie tylko zresztą wspomniany brak benzyny był przeszkodą w korzystaniu
z własnego samochodu. Kiedy w połowie 1986 r. zabrakło w sprzedaży oleju
silnikowego, właściciele pozostawili auta pod domem lub w garażu, z obawy
przed zatarciem silnika83.
77  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 3 III 1988 r., k. 46.
78  
APK, KM PZPR Rybnik sygn. 20, Protokół z plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku z dnia 3 września 1981 r., k. 3.
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APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 60, Protokół nr 45/86 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 8 lipca 1986 r., k. 118.
80  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 21 III 1985 r., k. 43.
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AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 25 IX 1986 r., k. 267.
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APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 63, Ocena funkcjonowania miejskich służb porządkowych miasta Rybnika, Rybnik 2 V 1988 r., k. 45.
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AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 2 VI 1986 r., k. 134.

176

Bogusław Tracz

Dopiero latem 1988 r. Wydział Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wydał zgodę na wyznaczenie pięciu stacji benzynowych na obszarze
województwa, w których od 1 lipca 1988 r. można było kupić dowolną ilość
paliwa, po tzw. cenach komercyjnych. Jeden litr benzyny „żółtej” (wysokooktanowej) kosztował 300 zł, a benzyny „niebieskiej” (o niższej zawartości oktanów) 260 zł za jeden litr84. W Rybniku tą formę sprzedaży oferowała stacja
CPN przy ul. Mikołowskiej. Pomimo wysokich cen zapotrzebowanie na paliwo
było gigantyczne, skoro tylko w pierwszym dniu sprzedano aż 15 tys. litrów
bezkartkowej benzyny85.
Do początku lat osiemdziesiątych jedynie nieliczni rybniczanie mogli cieszyć
się własnym telefonem. Na tysiąc mieszkańców miasta w 1980 r. przypadało 38
numerów telefonicznych86. Sytuacja uległa częściowo zmianie po sierpniu
1980 r., kiedy dzięki interwencjom NSZZ „Solidarność” udało się przekazać
część wolnych numerów na potrzeby mieszkańców. Już po wprowadzeniu stanu wojennego, w 1982 r. oddano do użytku centralę automatyczną systemu
„Pentaconta” o pojemności trzech tysięcy numerów. W lutym 1985 r. wolnych
było jeszcze ok. 1300 numerów, przy 4880 zarejestrowanych wnioskach o przyznanie numeru i założenie podłączenia do sieci telefonicznej87. Rok później
w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Rybniku czekało ok. 3 tys.
wniosków. Najstarsze złożono jeszcze w 1968 r.88
Kryzys lat osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego pozostaje fenomenem pamięci zbiorowej przede wszystkim poprzez wspólne doświadczenie niedoboru89. To właśnie dziesięciolecie pomiędzy „zimą stulecia” w 1979 r., a obradami
Okrągłego Stołu w 1989 r. kojarzy się przede wszystkim z pustymi sklepami,
kolejkami i kartkami na większość produktów.
Na Górnym Śląsku doświadczenie kryzysu miało szczególny charakter.
Z jednej strony był to region, który w skali kraju uchodził za uprzywilejowany.
Mówiło się o rzekomych niebotycznych zarobkach górników i lepszym niż
w innych regionach Polski zaopatrzeniu. Opinia to krzywdząca i jednocześnie
84  

Cena detaliczna benzyny w dotychczasowej, niekomercyjnej formie sprzedaży wynosiła
odpowiednio 120 i 110 zł za jeden litr. Mały rocznik statystyczny 1989, rok XXXII, Warszawa
1989, s. 113.
85  
W następnych dniach sprzedaż unormowała się na poziomie ok. siedmiu tys. litrów
dziennie. Do Rybnika po komercyjną benzynę, „Nowiny” 1988, nr 27.
86  
H. Rola, Rozwój gospodarczy..., s. 380.
87  
Ile ich przybędzie w Rybniku?, „Nowiny” 1985, nr 7.
88  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 60, Informacja o stanie i rozwoju środków łączności
i usług telekomunikacyjnych oraz uwarunkowań w zakresie tej działalności, Rybnik [luty
1986 r.], k. 32.
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nieprawdziwa. Faktem, że płaca w przemyśle wydobywczym była wyższa od
średniej krajowej, ale kosztem pracy w soboty i niedziele oraz za cenę wysiłku,
a przede wszystkim zdrowia. Należy również pamiętać, że województwo katowickie (według podziału administracyjnego z 1975 r.) w zasadzie zostało pozba
wione własnego zaplecza rolno-spożywczego i brakowało na jego obszarze
większych ośrodków produkcji artykułów żywnościowych i towarów konsumpcyjnych. Niedostateczna sieć usług była stanowczo niedostosowana do
potrzeb i oczekiwań. Kiedy gospodarka w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczęła dostawać wyraźnej zadyszki, w Rybniku i na obszarze ROW siłą
rozpędu realizowano jeszcze większość planowanych inwestycji. Jednak zaopatrzenie sklepów z dnia na dzień pogarszało się, a odcięty od dostaw z zewnątrz
region, skazany na własne, niedoinwestowane zakłady przemysłu spożywczego, lokalne wytwórnie mięsa i ubogie rolnictwo, coraz bardziej pogrążał się
w kryzysie.
W listopadzie 1980 r. do miasta skierowano większą, niż w poprzednich
miesiącach ilość mięsa, wędlin i nabiału. Pomimo tego nie udało się powstrzymać masowego wykupu towarów90. Gwałtownie załamała się podaż większości
artykułów. W mieście coraz częściej zaczynało brakować nawet pospolitych
ziemniaków i pieczywa. Piekarnie – państwowe, jak i prywatne – musiały ograniczyć produkcję, głównie z powodu braku mąki. Brakowało również mleka.
Dyrekcja miejscowych Zakładów Mleczarskich próbowała ratować sytuację
sprowadzając mleko z różnych terenów, gdzie przynajmniej teoretycznie nie
powinno go brakować. Do sprzedaży przeznaczano zapasy mleka w proszku91.
Od pierwszych dni kryzysu najczęściej brakowało mięsa i jego przetworów.
W zakładach przetwórczych na terenie ROW zintensyfikowano produkcję. Zakłady Mięsne w Rybniku już we wrześniu 1980 r. przekroczyły całoroczny plan
produkcyjny. Również piekarnie WSS na terenie miasta, każdego dnia przekraczały o kilka ton dziennie swoją zdolność produkcyjną92. Odbywało się to kosztem czasu pracy i wydłużenia produkcji oraz jakości. Braki dotknęły wszystkie
branże. Tam gdzie to było możliwe próbowano stosować dostępne zamienniki.
Przykładowo cukier, kakao, orzechy i migdały przy produkcji ciastek zastępowano przetworami owocowymi, dżemem i marmoladą93.
90  

Zaopatrzenie jest i go nie ma, „Nowiny” 1980, nr 47.
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 8, Ocena rozwoju i unowocześnienia produkcji rynkowej i eksportowej oraz usług i rzemiosła na terenie Rybnika: referat na plenarne posiedzenie
KM PZPR w Rybniku 28 listopada 1980 r., k. 42–46.
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Produkcja rynkowa, usługi i rzemiosło, „Nowiny” 1980, nr 49.
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KM PZPR w Rybniku 28 listopada 1980 r., 46.
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Gwałtownie wzrosły koszty utrzymania. Ceny usług w województwie katowickim już wcześniej należały do jednych z najwyższych w kraju. Teraz doszły
do nich wzrastające z dnia na dzień koszty konsumpcji. Jednocześnie paradoksalnie wzrastała podaż. W obawie przed brakiem możliwości zakupienia towaru w późniejszym terminie zaczęto robić zapasy.
Jesienią 1980 r. rybniczanie przeznaczali znaczną część swoich dochodów
na zakup towarów94. Kierownik jednego z największych sklepów spożywczych
w mieście w rozmowie z dziennikarzem lokalnego tygodnika „Nowiny” przyznał bez ogródek: Nie możemy już dać sobie rady. Towar prosto z samochodów wędruje
na półki, nawet nie ogląda zaplecza i natychmiast zostaje wykupiony... Kolejki tworzą się
dosłownie przed każdym stoiskiem. Sprzedajemy więcej, niż dotychczas chleba, mąki, kasz
i mięsa, a w sklepie wciąż brak towaru95.

Pod koniec roku kolejki przed sklepami ustawiały się już na kilka godzin
przed otwarciem, a towary wystawione w danym dniu na sprzedaż, znikały
w ciągu kilku godzin. By kupić kostkę masła, trzeba było odstać minimum dwie
godziny96. W połowie grudnia 1980 r. zdecydowano, że masło na terenie Rybnika było sprzedawane po jednej kostce, o tej samej godzinie (najczęściej była
to godz. 15.30), we wszystkich sklepach równocześnie. Miało to ograniczyć
nadmierny wykup i zminimalizować kolejki. Przedsięwzięcie dało połowiczny
sukces. Sprzedaż masła udało się okiełznać, jednak nie zmniejszyły się kolejki
za pozostałymi produktami. Tłum tarasuje dojście do działu nabiałowego oraz pieczywa, a w rezultacie wszystkie kolejki są splątane i trudno w ogóle wejść do sklepu. [...] Na
nic nasze zapewnienia, że dostawa jeszcze nie nadeszła (chodzi przede wszystkim o słodycze), kolejka stoi nadal, a ludzie wręcz domagają się wejścia na zaplecze lub próbują tego
dokonać siłą. Planowo sklep powinien być zamykany o 18.00 lecz sprzedaż odbywa się
często o godzinę dłużej, bo klienci po prostu nie chcę opuścić sklepu. Kiedy słodyczy nie ma,
dział cukierniczy zamykamy, a kiedy nadejdą sprzedajemy do oporu – żaliła się sprzedawczyni jednego ze sklepów97.
Wiosną 1981 r. brakowało już nie tylko masła, ale również przetworów
mlecznych, śmietany, a nawet mleka. Braki tłumaczono w przeróżny sposób.
Według jednej wersji na przednówku skończyły się zapasy paszy i słabo karmione krowy po prostu nie były w stanie dać dużych ilości mleka. Obwiniano
również producentów opakowań. Ci z kolei narzekali na jakość folii, z której
produkowano worki do pakowania mleka, jak również utyskiwano na niesubordynację mieszkańców, którzy nie oddawali butelek po mleku i śmietanie do
punktów skupu, zwłaszcza w sytuacji kiedy przydziały butelek z hut szkła oka94  
95  
96  
97  

Produkcja rynkowa, usługi i rzemiosło, „Nowiny” 1980, nr 49.
Zaopatrzenie jest i go nie ma, „Nowiny” 1980, nr 47.
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Fot. 5: Wnętrze pawilonu spożywczego na ul. Zebrzydowickiej,
lata osiemdziesiąte (foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

zywały się niewystarczające. Winny był również, zdaniem producentów, permanentny na obszarze ROW brak wody, niezbędnej do wydajnej i higienicznej
produkcji mleka98.
Coraz częściej brakowało pieczywa. Oprócz piekarni należących do WSS, na
terenie miasta w 1981 r. funkcjonowało 26 małych zakładów piekarniczych
zrzeszonych w rybnickim Cechu Rzemiosł Różnych99. Chleb i bułki szybko
znikały z półek i brakowało ich zwłaszcza w piątki poprzedzające wolną sobotę i w soboty. Producenci i handlowcy zaręczali, że dostawy świeżego pieczywa
były w tych dniach i tak wyższe. Brak towaru uzasadniano jego ceną. Tanie pieczywo miało stanowić antidotum na brak ziemniaków. Utyskiwano, że miesz
kańcy okolicznych wsi i rolniczych dzielnic rzekomo wykupywali chleb z przeznaczeniem na paszę dla drobiu i drobnego inwentarza. Mówiono również, że
chlebem karmione są świnie. Dla nich zresztą również nie sposób było nabyć
paszy. Jednocześnie prywatne piekarnie, których wyroby uznawano za najsmaczniejsze, otrzymywały zaniżone przydziały mąki, zwłaszcza pszennej, niezbędnej do wyrobu białego pieczywa100.
98  

Gdzie jest rzeka mleka..., „Nowiny” 1981, nr 13.
Ogółem Cech Rzemiosł Różnych w Rybniku zrzeszał w 1981 r. 62 piekarnie.
100  
Szanujmy chleb, „Nowiny” 1981, nr 28.
99  
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Pieczywo pozostało problemem w następnych latach. Utyskiwano na złą
jakość chleba z tzw. piekarni–gigantów, którą tłumaczono nieprzestrzeganiem
reżimu technologicznego, co było z kolei spowodowane niewydolnością istniejących piekarni w stosunku do zapotrzebowania101.

Latem 1981 r. Dyrekcja WSS „Społem” w Rybniku alarmowała, że zapasy
żywności z dnia na dzień ulegały zmniejszeniu. Utrzymanie ciągłości sprzedaży
zaczęło po raz kolejny napotykać na poważne problemy. W ciągu kilku tygodni
zabrakło dosłownie wszystkiego: mięsa i wędlin, mleka, nabiału, ryb, wód mineralnych, piwa, papierosów, proszków do prania, środków czystości, papierosów, piwa, wód mineralnych. Zaczynało brakować również mąki, nie tylko
w sprzedaży detalicznej, ale również do wypieku chleba102. Kilka miesięcy później, jesienią 1981 r. zabrakło w sklepach ziemniaków. Sytuację częściowo ratowała dystrybucja przez zakłady pracy. W gorszej sytuacji znaleźli się ci, którzy
już nie pracowali, bądź ich zakłady nie były zaangażowane w tzw. akcję ziemniaczaną. W handlu detalicznym ziemniaki w każdym razie były w zasadzie nie
do dostania103.
Remedium na masowy wykup towarów miała być ich reglamentacja. Zresztą
w latach osiemdziesiątych istniało wiele jej form. Zanim sprzedażą „kartkową”
objęto cały kraj, do wydawania kartek upoważniono poszczególne urzędy wojewódzkie, miejskie, a nawet gminne. Choć kartki (tzw. bony) na cukier wprowadzono już w 1976 r., jednak system reglamentacji dóbr miał swoje źródło
z jednej strony w próbie rozwiązania permanentnego niedoboru w okresie
1980–1981 r., z drugiej zaś w rewolucji „Solidarności”. Trzynastym punktem
słynnych postulatów gdańskich było wszak wprowadzenie kartek na mięso.
W kwietniu 1981 r. wprowadzono reglamentację mięsa. Miesiąc później pojawiły się kartki na masło i produkty zbożowe. W ciągu następnego roku kilkakrotnie zmieniano zasady reglamentacji wprowadzając coraz to nowe artykuły lub
modyfikując ilości przydziałów. Wśród artykułów dostępnych na kartki znalazły się m.in. mięso, masło, mleko, cukier, słodycze produkty zbożowe (mąka,
kasza), alkohol, kawa, papierosy, paliwa płynne, buty, proszek do prania, mydło,
wata i oliwka dla dzieci104.
Reglamentowana sprzedaż większości poszukiwanych artykułów nie przyniosła uspokojenia sytuacji na lokalnym rynku. Sporo problemów przyniósł
101  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 54, Protokół nr 44/82 z wyjazdowego posiedzenia
Egzekutywy KM PZPR w Rybniku w dniu 30 listopada 1982 r. w Urzędzie Miejskim w Rybniku, k. 338.
102  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Protokół nr 3/81 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku w dniu 9 lipca 1981 r., k. 8.
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104  
J. Oleński, Ogólnopolskie kartki zaopatrzeniowe, Warszawa 2010, s. 5–6.

Życie codzienne w latach osiemdziesiątych

181

obowiązek rejestracji kartek. Co więcej, ich wprowadzenie spowodowało początkowo jeszcze więcej zamętu, a kolejki wcale się nie zmniejszyły. Przykładowo obsługa jednego klienta w sklepie mięsnym wydłużyła się niepomiernie,
gdyż ten sam sprzedawca musiał odebrać kartkę, bardzo dokładnie odciąć konkretny bloczek, a następnie równie dokładnie wyważyć towar105.
Mięso, wędliny, podroby i w ogóle wszystkie przetwory mięsne były chyba
najbardziej poszukiwanymi, a już na pewno najdłużej reglamentowanymi produktami w latach osiemdziesiątych. Ponieważ wprowadzenie kartek na mięso
nie przyniosło rozwiązania większości problemów, we wrześniu 1981 r. w Urzędzie Miejskim w Rybniku postanowiono usprawnić organizację handlu. Zdecydowano o rozpoczęciu sprzedaży mięsa i jego przetworów w tzw. kioskach przyzakładowych. Jednocześnie, na próbę uruchomiono cztery sklepy dzielnicowe
(w Boguszowicach, Chwałowicach, Niedobczycach oraz w centrum miasta),
w których mięso i wędliny sprzedawano w formie gotowych paczek, dostosowanych wagowo do poszczególnych rodzajów kartek. Postanowiono także
o weryfikacji godzin pracy sklepów mięsnych, tak by zsynchronizować je z godzinami dostaw towaru106.
Pomimo to mięsa wciąż brakowało. Szukano różnych wyjść z tej sytuacji.
W czerwcu 1982 r. Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w Rybniku zwrócił się
z apelem do mieszkańców miasta o równomierne realizowanie zakupów w ciągu całego
miesiąca, gdyż jak uzasadniano dostawy mięsa w poszczególnych dniach są jednakowe,
a spiętrzenie zakupów w ostatnich dniach, powoduje zwiększone kolejki i niepotrzebne
utrudnienia dla klientów107. Apele tego rodzaju co jakiś czas kierowano do mieszkańców. Jednak oczekiwanie na dostawę lepszego gatunku bądź obawa przed
spotęgowaniem niedoboru powodowały, że wykupywanie jednorazowo większych ilości było częstą praktyką. Kiedy na przełomie lipca i sierpnia 1984 r.
zaopatrzenie w mięso po raz kolejny drastycznie się pogorszyło, kolejki przed
sklepami ustawiały się już we wczesnych godzinach nocnych. W takiej sytuacji
kierownicy niektórych sklepów podjęli decyzję, by oprócz reglamentacji wprowadzić dodatkowo limity sprzedaży do jednego kilograma z danego gatunku,
gdyż większy wykup mógłby doprowadzić do sytuacji, że część mieszkańców
nie miałaby możliwości zrealizowania kartek mięsnych108.
Dostawy znikały ze sklepów w ciągu dwóch, trzech godzin od chwili otwarcia. Bardzo często zdarzały się przypadki, że szczęśliwymi nabywcami były wyłącznie osoby, które mogły poświęcić na zakupy ranek i przedpołudnie. Pracu105  

Czy kartki są dobre na wszystko?, „Nowiny” 1981, nr 21.
Celem usprawnienia zakupów, „Nowiny” 1981, nr 37.
107  
Rejestracja kart mięsnych, „Nowiny” 1982, nr 15.
108  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 5 VII 1984 r., k. 464.
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jący na pierwszą zmianę nie mieli raczej szans na nabycie mięsa, wędlin i szeregu
innych produktów109. Kiedy towaru było jeszcze mniej (np. w przypadku wędlin) limit ograniczono do połowy kilograma110. Zdarzały się przypadki, że jednorazowa dostawa do sklepu pozwalała na zrealizowanie kartek przez kilka
pierwszych osób w kolejce111. Nierytmiczne dostawy, a najczęściej brak mięsa
były powodem, że wielu mieszkańców Rybnika na dwa dni przed końcem miesiąca nie miało zrealizowanych kartek żywnościowych112.
Brakującą i poszukiwaną wieprzowinę zastępowano w sklepach mniej popularnym wówczas mięsem wołowym113. We wrześniu 1982 r. dostawy wołowiny
stanowiły zaledwie ok. 20–30 % ogółu mięsa dostarczanego na rynek. Było to
jednak mięso niechętnie kupowane, stąd zapewne inicjatywa Zakładów Mięsnych w Rybniku i rybnickiego oddziału WSS „Społem”, które zorganizowały
w restauracji „Świerklaniec” pokaz potraw, w których głównym składnikiem
mięsnym była wołowina114.
Wołowina dominowała w ofercie rybnickich sklepów także rok później. Co
więcej, w ciągłej sprzedaży jesienią 1983 r. było już w zasadzie tylko mięso wołowe z kością. Ze względu na brak wieprzowiny ograniczono również produkcję wędlin w Zakładach Mięsnych w Rybniku, które w tym czasie dostarczały
do sklepów przeważnie serwolatkę i parówki, a z kiełbas gatunki gorszej jakości: parówkową, huzarską, litewską, bełzką i białostocką115.
Jakość wędlin była zresztą bolączką większości smakoszy przetworów
z mięsa. Kiełbasy i produkty z mięsa rozdrobnionego mechanicznie miały wyjątkowo złą opinię. Dotyczyło to zwłaszcza tańszych gatunków. W lutym 1986 r.
mieszkańcy Rybnika narzekali na pogorszenie się jakości kiełbasy zwyczajnej116.
Zresztą również i mięso oferowane w sprzedaży nie zawsze nadawało się do
jedzenia. Niektóre jego rodzaje cieszyły się tak złą sławą, że nie znajdowały
nabywców pomimo kartek i nieustającego deficytu. Kilkakrotnie zamrażane
i rozmrażane zaczynało się psuć. Zapewne w obawie przed posądzeniem o mar
109  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 17 I 1986 r., k. 8.
110  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 2 VII 1986 r., k. 177.
111  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 14 VIII 1987 r., k. 182.
112  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 30 I 1986 r., k. 18.
113  
Monitor, „Nowiny” 1982, nr 22.
114  
Wołowina i... kalmary, „Nowiny” 1982, nr 29.
115  
Z mięsem nie będzie lepiej, „Nowiny” 1983, nr 38.
116  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 13 II 1986 r., k. 30.
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notrawstwo przekazywano je do lokali gastronomicznych, gdzie było przerabiane na gulasz i mielone117.
Braki mięsa wieprzowego i wędlin próbowano uzupełniać produktami
z drobiu. Kiedy latem 1987 r. do zakładów drobiarskich w podrybnickich Leszczynach trafiły spore ilości gęsi i kaczek, rozpoczęto produkcję kiełbasy z gęsiny118.
Puste haki po szlachetniejszych wędlinach zapełniano produktami z podrobów, wśród których dominowała pasztetowa, mortadela i wątrobianka. Latem
1987 r. Zakłady Mięsne w Rybniku ograniczyły produkcję prawie wyłącznie do
produkcji wędlin podrobowych. Przyczyną były nie tylko niedobory szlachetniejszych gatunków mięsa, ale również brak osłonek do wyrobu kiełbas119.
Sytuacja na rynku mięsnym zaczęła stabilizować się dopiero w drugiej połowie dekady, choć problemy z zakupem lepszych gatunków pozostały elementem codzienności do końca istnienia PRL. W kwietniu 1986 r. obszar województwa katowickiego włączono w system tzw. wolnorynkowej sprzedaży
mięsa, pochodzącego z ubojów prowadzonych przez rolników indywidualnych.
W tym celu na placu targowym w Rybniku przy ówczesnej ul. Marchlewskiego
postawiono specjalny, zadaszony stragan, gdzie pod nadzorem weterynarzy
i kontrolerów z zakładów mięsnych można było sprzedać, a co ważniejsze kupić, świeże mięso120. Niektóre z gatunków wędlin można było nabyć bez kartek
również w państwowych sklepach. Przewyższały one jednak ceną kilkakrotnie
ofertę „kartkową”, co było przedmiotem krytyki i wywoływało szereg kontrowersji121.
Miejscem gdzie również poza reglamentacją można było nabyć niektóre wyroby z mięsa i podrobów były sklepy firmowe rybnickich Zakładów Mięsnych.
Początkowo w ofercie dominował salceson, kaszanka i smalec. Od połowy dekady sprzedawano, także bez kartek, tańsze gatunki wędlin (m.in. kiełbasę kaszubską). Na początku 1988 r. ofertę rozszerzono o dwa produkty tzw. regionalne: kiełbasę rybnicką i kiszkę rybnicką. Nowa kiełbasa wyglądem i smakiem
117  

Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 25 VI 1986 r., k. 166.
W tym samym czasie na rynku brakowało kurczaków. Przyczyną takiego stanu rzeczy
miały być kłopoty z zapewnieniem stałych dostaw pasz dla kurcząt. Gęsi i kaczki hodowane
w tym samym czasie karmiono dostępną w sezonie letnim, w zasadzie bez większych ograniczeń zieleniną. „Leszczyńska” – kiełbasa z gęsiny, „Nowiny” 1987, nr 36.
119  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 11 VIII 1987 r., k. 187.
120  
Wolnorynkowa sprzedaż mięsa, „Nowiny” 1986, nr 19.
121  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 26 V 1987 r., k. 119.
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była podobna do mielonki, druga produktem zbliżonym do wątrobianki 122. Lepszych
gatunków było wciąż jak na lekarstwo. W pierwszej połowie sierpnia 1988 r.
przed sklepami wciąż tworzyły się gigantyczne kolejki, w których zdesperowane kobiety po kilka godzin czekały na dostawę mięsa123.
Pomimo zwiększania oferty i przynajmniej teoretycznie zwiększania przez
Zakłady Mięsne w Rybniku planów produkcyjnych, zakup dobrego jakościowo
mięsa czy wędliny wciąż wymagał poświęcenia i czasu. Zapewnienia władz
i dyrekcji Zakładów Mięsnych o pełnym pokryciu masy mięsnej na zaopatrzenie
kartkowe nie miały pokrycia z rzeczywistością, a sklepy wciąż świeciły pustkami.
Środkiem zaradczym miała być tzw. sprzedaż przydziałowa, polegająca na zasadzie, że 40 % dziennego przydziału mięsa i wędlin oferowano do sprzedaży
w godzinach przedpołudniowych, a pozostałe 60 % dopiero po godz. 14.00.
Jednak i ta metoda nie przyniosła w pełni rozwiązania problemu124.
Wreszcie w sierpniu 1988 r. Minister Rynku, Handlu i Usług wydał zarządzenie w sprawie obrotu mięsem z tzw. uboju gospodarczego. Zgodnie z nim
rzemieślnikom (czytaj: prywatnym producentom) branży mięsno-wędliniarskiej
zezwolono na nabywanie żywca rzeźnego bezpośrednio od rolników indywidualnych i ubój, a następnie przerób mięsa we własnych przetwórniach, z przeznaczeniem na zaopatrzenie rynku lokalnego125. Pod koniec roku gotowość
świadczenia usług ubojowych dla indywidualnych rzeźników zgłosiły rybnickie
Zakłady Mięsne. Sytuacja na rynku mięsnym zaczęła zmieniać się dosłownie
z dnia na dzień, zwłaszcza w kontekście planowanej przez rząd Mieczysława
F. Rakowskiego demonopolizacji skupu żywca i obrotu mięsem. Wbrew pozorom nie wszyscy klienci, przez te wszystkie lata niejako już „oswojeni” z kryzysem, byli zgodni co do zapowiedzianego uwolnienia rynku mięsnego. Niektórzy obawiali się niekontrolowanego wzrostu cen, stąd też zapewne brały się
głosy za utrzymaniem kartek i urzędowych cen mięsa126.
Próby zreformowania upadającej gospodarki przyniosły podział cen na tzw.
ceny umowne i ceny urzędowe. Podniesienie tzw. cen umownych pozwoliło na
wprowadzenie na rynek większej ilości mięsa i jego przetworów poza reglamentacją. Wiosną 1989 r. do producentów sprzedających swoje produkty bez
kartek, ale za to po znacznie wyższych cenach, dołączyły Zakłady Mięsne
122  

Kiełbasa regionalna „rybnicka”, „Nowiny” 1988, nr 8.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 13 VIII 1988 r., k. 172.
124  
Nie ubywa „nagich haków”, „Nowiny” 1988, nr 35.
125  
W Rybniku początkowo działało sześć rzemieślniczych przetwórni wędliniarskich. Popyt na domowe wędliny, „Nowiny” 1988, nr 41.
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Na kartki czy bez?, „Nowiny” 1988, nr 50.
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w Rybniku . Była to w zasadzie ostatnia inicjatywa rybnickich zakładów
w dotychczasowych kształcie. 19 czerwca 1989 r. Sąd Rejonowy w Katowicach
zarejestrował powstanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakłady
Mięsne ROW”. W jej zarządzie zasiadło cało grono kierownicze dotychczasowych Rybnickich Zakładów Mięsnych128. Początek działalności spółki zbiegł
się z likwidacją reglamentacji na mięso i jego przetwory. Pomimo zwiększenia
produkcji i sprzedaży po znacznie wyższych, wolnorynkowych cenach, w dalszym ciągu z trudem udawało się pokryć zapotrzebowanie rynku, a mięsa
i wędlin wystarczało każdego dnia zaledwie na kilka godzin sprzedaży129. Również pierwsze dni w pełni wolnorynkowej sprzedaży żywności spotęgowały
chaos, zamiast przynieść upragnione pełne półki. Ceny poszybowały w górę,
a ze sklepów w ciągu kilku dni znów zniknęło dosłownie wszystko. Towar wykupywano w obawie przed kolejnymi podwyżkami. Dopiero po kilku dniach
sytuacja zaczęła się stabilizować130. W każdym razie zniesienie z dniem 1 sierpnia 1989 r. tzw. cen urzędowych na większośc produktów żywnościowych,
w tym na mięso i jego przetwory spowodowało, że zniknęły kolejki ustawiające
się jeszcze w nocy przed sklepami. W ciągu następnych dwóch miesięcy mięso
i wędliny podrożały średnio o prawie 90 % W tej sytuacji coraz więcej amatorów znajdowały tańsze gatunki mięs, podroby i kaszanka131.
Alkohol był drugim, obok mięsa najbardziej poszukiwanym produktem czasów kryzysu i to bynajmniej nie tylko z powodu swoich odurzających właściwości. W czasach kiedy pieniądz tracił na wartości, sklepowe półki świeciły pustkami, a wódki było jak na lekarstwo, pełnił funkcję zastępczego środka
płatniczego. Standardowe „pół litra” było stawką, według której przeliczano
zarobki, usługi i świadczenia132.
W styczniu 1983 r. TW „Jacek” informował, że wśród rybnickich górników
dało się zauważyć objawy niezadowolenia z powodu planowanych podwyżek
cen alkoholu133. Każda tego rodzaju plotka powodowała, że przed sklepami
monopolowymi ustawiały się długie kolejki, a półki z wódką czystą i gatunkową
pustoszały w ciągu kilku godzin134. Wykupywano zresztą wszelkie spożywcze
alkohole dostępne na rynku, choć oczywiście wódka czysta cieszyła się najwięk127  

Mięso i wędliny bez kartek, „Nowiny” 1989, nr 21.
Spółka: „Zakłady Mięsne ROW”, „Nowiny” 1989, nr 26.
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Bezzwiązkowa produkcja wędlin, „Nowiny” 1989, nr 32.
130  
Pierwsze dni urynkowienia, „Nowiny” 1989, nr 32.
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Producenci dyktują ceny, „Nowiny” 1989, nr 39.
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K. Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL, Warszawa 2008, s. 564–578.
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AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy komendanta
rejonowego MO ds. SB w Rybniku, Rybnik 29 I 1983 r., k. 21.
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Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 20 VI 1984 r., k. 454; Tamże,
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szą popularnością – zwłaszcza jej tańsze gatunki135. Alkohol pełnił również
funkcję lokaty kapitału. Przed kolejną podwyżką, na początku 1988 r. zaobserwowano, że rybniczanie posiadający większe ilości gotówki, przeznaczali ją na
zakup czystego alkoholu136. Stąd zaledwie po kilku dniach w sklepach i na stoiskach monopolowych dostępne były wyłącznie wina137.
Latem brakowało napojów chłodzących. Działająca od kwietnia 1979 r.
w Rybniku–Golejowie prywatna (tzw. rzemieślnicza) wytwórnia napojów gazowanych była jedynym tego rodzaju zakładem produkcyjnym w mieście. Wyrabiano w niej napoje na bazie soków i koncentratów spożywczych oraz wodę
mineralizowaną i sodową. Jednak braki surowców i półproduktów skutecznie
powstrzymały produkcję. W maju 1981 r. poinformowano, że na 3,5 tys. zamówionego cukru, firma otrzymała jedynie 150 kg, a na 15 ton syropu do wyrobu
oranżady dostarczono zaledwie 38 kg. Brakowało również kapsli138. Sytuacja
nie uległa zmianie w następnych latach. Braki napojów chłodzących, zwłaszcza
w miesiącach letnich, generowały niezadowolenie139. W czasie upałów szczególnie odczuwano brak wody mineralnej140. W styczniu 1988 r. nie sposób było
nabyć na terenie miasta nie tylko jak zwykle deficytowej Coca-Coli, ale również
oranżady i wody mineralnej. Do nabycia była jedynie woda stołowa, która
w zgodnej opinii, nie nadawała się do picia141.
Z podobnymi problemami borykał się rybnicki browar. Nie dość, że wybudowana w drugiej połowie lat sześćdziesiątych warzelnia okazała się zbyt mała,
to opóźniał się termin oddania do użytku nowej kadzi filtracyjnej. Do problemów natury technicznej doszły te, wynikające z kryzysu. Na wiosnę 1981 r.
było już wiadomo, że rybnicki browar nie otrzyma w całości zakontraktowanych dostaw chmielu. Zabrakło cukru i jęczmienia. W połowie roku zrezygnowano z produkcji gatunków piwa uważanych za bardziej szlachetne („Rybnik
Beer” i „Regionalne) i ograniczono się do piwa o niskiej, 10,5 % zawartości ekstraktu142 („Jasne Pełne”). Smak „Jasnego Pełnego” z pewnością nie należał do
135  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 7 II 1985 r., k. 16.
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Życie codzienne w latach osiemdziesiątych

187

pierwszorzędnych, skoro używane wówczas do produkcji ziarno jęczmienne,
importowano z Zachodu i było tak podłej jakości, że zamiast do produkcji piwa, powinno być przeznaczone na paszę143. Jakość wyrobów rybnickiego browaru udało się
poprawić dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy częściowo zmodernizowano park maszynowy i zaostrzono reżim produkcyjny144.
Brakowało zresztą nie tylko ziarna do produkcji mąki czy wyrobu piwa.
W drugiej połowie 1981 r. widmo głodu zajrzało do ptasich klatek. Jak informowali członkowie rybnickiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, w miejscowej Centrali Nasiennej coraz częściej brakowało pożywienia dla ich podopiecznych145.
W wyjątkowo trudnej sytuacji były małżeństwa i matki z małymi dziećmi.
Dziecięce pieluszki trudno było doprać korzystając wyłącznie z wody i mydła,
brakowało kosmetyków i środków czystości odpowiednich dla wrażliwej skóry
niemowląt. Co więcej, małe dzieci nie chciały jeść potraw na bazie podrobów
i nie gustowały w oferowanych przez handel tzw. wyrobach czekoladopodobnych.
W połowie sierpnia 1981 r. Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w Rybniku
poinformował o rozpoczęciu lokalnej reglamentacji proszku do prania „Cypisek” przeznaczonego głównie do prania pieluszek i bielizny niemowlęcej. Specjalne kartki uprawniające do jego nabycia otrzymywali rodzicie dzieci do 12
miesiąca życia, na podstawie zarejestrowanej wcześniej w sklepie karty na mleko w proszku i aktualnej książeczki zdrowia146.
Matki narzekały na powtarzające się okresowo, przez całą dekadę braki mleka. Najgorsze pod tym względem były miesiące zimowe. W niektórych sklepach, nawet na obszarze całych dzielnic, mleka brakowało przez wiele dni,
a nierzadko i tygodni. W styczniu 1987 r. dzienne dostawy kształtowały się
w granicach ok. 40–60 % zapotrzebowania. Kiedy gwałtowanie spadała temperatura, pękały szklane butelki, a brak opakowań zastępczych był nieustającą
bolączką wszystkich producentów żywności. Jako środki zaradcze zalecono doślają charakter, smak i moc piwa. W wyniku fermentacji część cukrów zawartych w brzeczce
słodowej zamienia się w alkohol i dwutlenek węgla, natomiast część pozostaje niesfermentowana tworząc tzw. ekstrakt rzeczywisty piwa. Licząc wagowo, wartości ekstraktu, dwutlenku węgla
oraz alkoholu są mniej więcej równe czyli wynoszą ok. 1/3 części. Oznacza to, że piwo o zawartości ekstraktu w brzeczce 12 % wagowych zawiera w gotowym produkcie ok. 4 % wagowych
alkoholu. Zob. T. Rzemieniuk, Browarnictwo. Warszawa 1998.
143  
Piwowarskie problemy, „Nowiny” 1981, nr 23.
144  
Lepsza jakość rybnickiego „Regionalnego”, „Nowiny” 1988, nr 40.
145  
Żerują nawet na... kanarkach, „Nowiny” 1981, nr 44.
146  
Gdzie odbierać bony na „Cypiska”, „Nowiny” 1981, nr 28.
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stawy mleka do sklepów bezpośrednio w konwiach, zwiększenie dostaw mleka
pakowanego w foliowych woreczkach oraz w proszku147.
Szczególnie dotkliwy dla najmłodszych łasuchów był brak słodyczy. W lipcu 1986 r. rodzice małych dzieci skarżyli się na całkowity brak na rynku czekolad pełnomlecznych, których nie widziano w rybnickich sklepach od ponad
roku148. Zamiast nich oferowany w sprzedaży tzw. wyroby czekoladopodobne
zwane fachowo wyrobem z masy tłustej. Produkowano je zresztą w zakładach cukierniczych w pobliskim Raciborzu, zastępując masło kakaowe innymi tłuszczami roślinnymi, z niewielką domieszką kakao149.
Również zaopatrzenie w podstawowe produkty większych dzieci wymagało
nie lada desperacji. Latem 1982 r. w specjalnie wytypowanych sklepach na terenie Rybnika można było nabyć, za okazaniem specjalnych talonów, zeszyty
i przybory niezbędne do szkoły150. Ponieważ ilość produktów oferowanych
w sklepach daleko odbiegała od faktycznych potrzeb, Zarząd Miejski ZSMP
w Rybniku zorganizował 28 sierpnia 1982 r. giełdę używanych artykułów szkolnych. Imprezę zorganizowano w holu Teatru Ziemi Rybnickiej i, jak zaręczali
organizatorzy, miała ona obfitować w wiele okazji do zawarcia korzystnych transakcji w zakresie kupna–sprzedaży151.
Trudno było również zdobyć obuwie i odzież dla dzieci152. Stałym elementem rzeczywistości drugiej połowy dekady lat osiemdziesiątych pozostał, wspomniany wcześniej brak pieluch i środków higieny niezbędnych dla pielęgnacji
najmniejszych obywateli Rybnika153.
Zresztą nie tylko utrzymanie higieny najmłodszych okazywało się być problemem. Również, a może przede wszystkim brakowało artykułów chemii gospodarczej, higieny osobistej i kosmetyków dla dorosłych. Proszki do prania,
mydło, papier toaletowy były często rarytasem, za którym ustawiały się długie
kolejki.

147  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 61, Informacja wiceprezydenta m. Rybnika w sprawie
funkcjonowania handlu w okresie silnych mrozów, Rybnik [luty 1987 r.], k. 90–91.
148  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 28 VII 1986 r.
149  
B. Koziczyński, 333 popkulturowe rzeczy... PRL, Poznań 2007, s. 433.
150  
Sprzedaż artykułów i przyborów szkolnych, „Nowiny” 1982, nr 24.
151  
Giełda artykułów szkolnych, „Nowiny” 1982, nr 25.
152  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 3 IV 1986 r., k. 74.
153  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 28 IV 1988 r., k. 91.
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We wrześniu 1981 r. postanowiono zwiększyć ilość sklepów oferujących
proszki do prania. W tym celu wyznaczono dziesięć sklepów spożywczych,
w których również można było zakupić poszukiwane detergenty154.
Reglamentację proszków do prania i mydła zniesiono z początkiem 1983 r.
Zaopatrująca rybnickie sklepy raciborska wytwórnia „Pollena” z roku na rok
zwiększała produkcję, by zaspokoić potrzeby rynku, jednak brak komponentów i półfabrykatów odbijał się na jakości produktów155. Proszków brakowało
w dalszym ciągu. Jak raportowali w marcu 1985 r. funkcjonariusze SB ich niedobór był przyczyną niepokojów rynkowych156.
Oprócz proszków do prania i mydła, kolejnym deficytowym artykułem była
pasta do zębów157. Poszukiwanym towarem był również papier toaletowy158.
W marcu 1987 r. informowano o systematycznych, ciągłych brakach tańszych
gatunków proszków do prania, papieru toaletowego, szamponu, kremów i kremu do golenia159. Zwłaszcza ten ostatni produkt bywał niedostępny miesiącami160. Zresztą towarami deficytowymi były również inne artykuły dla mężczyzn
jak np. żyletki, płyny po goleniu, a nawet prezerwatywy161.
Kryzys dotknął także pozostałe branże. Każda dostawa odzieży, tekstyliów,
artykułów przemysłowych była natychmiast wykupywana162. Zdarzało się, że
jesienią nie sposób było zdobyć ciepłej bielizny, pończoch i obuwia zimowego163.
Problemem był nie tylko brak, ale również jakość towaru. Narzekano, że
odzież oferowana do sprzedaży była marnej jakości, o brzydkim wzornictwie.
154  

Celem usprawnienia zakupów, „Nowiny” 1981, nr 37.
Przykładowo zastosowany w proszku „Pollena automat 90” wybielacz chemiczny rozpuszczał się wyłącznie w temperaturze ok. 90º C. Tym samym detergent ten nadawał się wyłącznie do prania tkanin odpornych na działanie wysokich temperatur. Proszków i mydeł powinno
wystarczyć, „Nowiny” 1983, nr 4.
156  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 22 III 1985 r., k. 44.
157  
Tamże, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 13 VIII 1985 r., k. 149.
158  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 7 X 1986 r., 280.
159  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 11 III 1986 r., k. 52.
160  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 3 IV 1986 r., k. 74.
161  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 9 I 1988 r., k. 3.
162  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
w Rybniku, Rybnik 10 III 1984 r., k. 356.
163  
Tamże, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW, Rybnik 18 XI 1983 r., k. 253.
155  
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Fot. 6: Wyprzedaż ubrań w SDH „Merkury”, lata osiemdziesiąte
(foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

Mówiono wprost, że dominował asortyment szary, bezbarwny i bez fasonu164. Brakowało również poszukiwanych rozmiarów165.
Jesienią 1985 r. braki obuwia i odzieży zimowej próbowano uzupełnić poprzez wprowadzenie na rynek towarów z importu, a przede wszystkim produkcji tzw. firm polonijnych166. Jednak ich jakość wcale nie była lepsza, a cena dwukrotnie wyższa, co budziło zrozumiałe niezadowolenie wśród rozczarowanych
klientów167. Efekt był taki, że na sklepowych półkach pozornie zapanował do164  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 4 V 1987 r., k. 99.
165  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
w Rybniku, Rybnik 10 III 1984 r., k. 356.
166  
Firmy polonijne określane także jako „polonijno-zagraniczne” funkcjonowały w Polsce od końca lat siedemdziesiątych, kiedy to zezwolono na powstanie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, w których udział strony polskiej nie powinien być mniejszy niż
51 % kapitału zakładowego. Ich rozkwit przypadł na drugą połowę lat osiemdziesiatych,
zwłaszcza w takich segmentach rynku jak kosmetyki, odzież, niektóre artykuły spożywcze, a ich
wyroby były namiastką produktów zachodnich. M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2006, s. 149–150.
167  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 18 XI 1985 r., k. 224.
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brobyt. Towaru było sporo, ale jak się przyjrzeć bliżej, były to produkty niecieszące się popularnością, drogie i fatalnej jakości168. Towary te określano epitetem „buble”169.
Osobną kategorię stanowiły towary poszukiwane okresowo. Np. sprzęt turystyczny i sportowy170 – zimą narty i osprzęt do sportów zimowych, latem
namioty, śpiwory, plecaki itp. Zdarzało się, że nie sposób było nabyć nawet
najprostszych artykułów, takich jak np. igły czy nici171.
Pod koniec dekady sytuacja wcale nie wyglądała lepiej. W jednym ze sprawozdań czytamy, że w lutym 1988 r. na terenie ROW nie sposób było kupić
godziwego ubrania męskiego. To co oferował handel, to „pospolite buble”.
Taka sama sytuacja panowała w konfekcji damskiej. Sklepy gospodarstwa domowego i ze sprzętem elektronicznym w zasadzie nie pełniły już swoich funkcji. Rządził w nich przypadek. W tym samym czasie sklepy agencyjne i prywatne butiki z różnego rodzaju artykułami robiły niebotyczne obroty, praktycznie pełniąc funkcję podstawowego źródła zaopatrzenia rynku172.
Co więcej, prywatni sprzedawcy starali się nadążyć za trendami światowej
mody, choć było w tym więcej wyobrażenia o tym jak wyglądają produkty zachodnie, niż faktycznej zbieżności z jakością i fasonem zachodnich firm odzieżowych. Szef rybnickiego RUSW relacjonował, że opinie co do produktów
oferowanych w sieci WPHW i pozostałych, państwowych placówkach nie należały do budujących. Mówiono, iż w sklepach z konfekcją są pełne wieszaki, a tak
naprawdę nie ma w czym wybierać. To co oferuje handel trudno nazwać bogatą ofertą. Brakuje rzeczy modnych, tanich i kolorowych. Dominuje szarość, beże i brązy, które zamiast
przyciągać do sklepów raczej odpychają. Rzeczy modne, ładne i tanie są w niewielkich ilościach i natychmiast znikają z wieszaków. Inne, mniej efektowne ciągle czekają na nabywcę173.
Rosnące z dnia na dzień kolejki powodowały, że nie sposób było jednego
dnia zakupić wszystkich potrzebnych towarów. Godziny spędzone w jednej kolejce, nie pozwalały na jednoczesne stanie w drugiej, zwłaszcza, że pozostali
klienci często sprzeciwiali się tego rodzaju „walce na dwa fronty”. Szukano
więc środków zaradczych. W różnych kolejkach, w tym samym czasie ustawia168  

Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 11 XII 1985 r., k. 244.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 11 II 1986 r., k. 28.
170  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 25 VI 1986 r., k. 166.
171  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 16 II 1984 r., k. 333.
172  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 27 II 1988 r., k. 42.
173  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 13 VII 1988 r., k. 147.
169  
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ły się całe rodziny: od dzieci w wieku wczesnoszkolnym, po ich dziadków
i babcie. W październiku 1982 r. zwiększono do 148 (ok. 60 %) ilość sklepów
czynnych na terenie miasta w wolne soboty. Od tej pory, w każdą sobotę pracowały wszystkie sklepy mięsne i warzywno-owocowe (te ostatnie za wyjątkiem
zimy). Wzrosła również ilość czynnych w tym dniu sklepów z nabiałem oraz
pieczywem174.
By przynajmniej częściowo „rozładować” kolejki, od października 1986 r.
wydłużono również czas pracy 107 sklepów na terenie miasta175. Tych jednak
było ciągle za mało. W niektórych dzielnicach miasta infrastruktura handlowa
daleko odbiegała od standardów wojewódzkich i przegrywała z lepiej wyposażonym śródmieściem. Wydaje się, że przyczyną tego stanu rzeczy było przeświadczenie o możliwości „nadrobienia” zaległości inwestycyjnych w późniejszym terminie, już po oddaniu budynków i zakwaterowaniu w nich nowych
mieszkańców. Przykładem mogą być Boguszowice176, gdzie z powodu niewielkiej ilości sklepów, towar szybko znikał z półek i brakowało dosłownie wszystkiego. W połowie 1987 r. odnotowano brak m.in. octu, margaryny (przez cały
miesiąc), wyrobów czekoladowych, serów twardych i śledzi solonych177.
Kolosalny wpływ na wykup towarów miały nastroje społeczne, zwłaszcza
plotki, przekazywane „pocztą pantoflową” informacje o mających nastąpić
podwyżkach cen. Kiedy na początku lipca 1983 r. wśród załóg rybnickich kopalń i zakładów pracy zaczęły krążyć pogłoski o planowanym podniesieniu cen
na sól, herbatę i chleb, momentalnie dało się zauważyć wzmożony wykup tych
artykułów178. W grudniu 1983 r. informacja o mającej nastąpić w nieokreślonym, ale z pewnością „najbliższym” czasie podwyżce cen węgla i jego pochodnych, benzyny, a także wyrobów z drewna i mebli spowodowała, że każdego
dnia, we wczesnych godzinach rannych ustawiały się kolejki przed sklepami
meblowymi179. Artykuły o których mówiono, że będą objęte podwyżką znikały
w oka mgnieniu. W styczniu 1985 r. masowo wykupywano herbatę, środki czy-

174  

Więcej sklepów, „Nowiny” 1982, nr 34.
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 13, Protokół z Miejskiej Konferencji SprawozdawczoWyborczej PZPR w Rybniku z dnia 25 października 1986 r., k. 9.
176  
W dzielnicy Boguszowice w 1987 r. mieszkało 20 tys. ludzi (ok. 14 % wszystkich mieszkańców Rybnika). Na jednego mieszkańca dzielnicy przypadało ok. 0,32 m² powierzchni sklepów, kiedy w centrum Rybnika liczba ta wynosiła ok. 0,43 m². APK, KM PZPR Rybnik, sygn.
62, Działalność placówek handlowo-usługowych w dzielnicy Rybnik–Boguszowice, Informacja na posiedzenie Egzekutywy KM PZPR w Rybniku 24 września 1987 r., k. 149.
177  
Tamże, k. 153.
178  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
w Rybniku, Rybnik 8 VII 1983 r., k. 150.
179  
Tamże, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 10 XII 1983 r., k. 275.
175  
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stości i przetwory zbożowe oraz oczywiście alkohol . Jeśli dłużej brakowało
jakiegoś towaru, pojawiały się komentarze, że był on przetrzymywany w hurtowniach po to, aby wprowadzić go na rynek z nową, wyższą ceną181.
Zachowania kupujących tylko pozornie mogły wydawać się irracjonalne.
Kiedy w połowie marca 1986 r. ze sklepów zniknęły jaja, które zawsze o tej
porze roku nieznacznie taniały ze względu na tzw. sezonową obniżkę cen, okazało się, że ich masowy wykup spowodowany został informacją w prasie, w któ
rej poinformowano, że w Czechosłowacji zakupiono dwadzieścia tysięcy pralek
automatycznych, które miały być częściowo spłacane jajkami. Wiadomość ta
spowodowała zaniepokojenie, że w niedalekiej przyszłości może w ogóle zabraknąć jajek na rynku182.
Antidotum na braki towarów, zwłaszcza w okresach przedświątecznych
miała być tzw. sprzedaż sterowana, polegająca na dystrybucji określonej ilości
towaru przez zakłady pracy i wytypowane sklepy. Przykładowo w połowie
grudnia 1983 r. na terenie miasta prowadzono „sprzedaż sterowaną” kawy
i herbaty. Zgodnie z decyzją Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miejskiego
w Rybniku pracownicy zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw i instytucji
znajdujących się na terenie miasta mogli nabyć, na terenie zakładów pracy
10 dkg kawy naturalnej i 10 dkg herbaty. Z kolei niepracujący emeryci i renciści
po tą samą ilość mogli zgłosić się do ośmiu wyznaczonych sklepów na terenie
miasta, gdzie transakcję realizowano za okazaniem dowodu osobistego i listopadowego odcinka renty183.
Innym sposobem na złagodzenie problemów z nabyciem kawy była jej
sprzedaż w wyznaczonych sklepach, w wyznaczone dni o konkretnej godzinie.
Decyzja, którą podjęła w tej sprawie kierowniczka Wydziału Handlu Urzędu
Miejskiego w Rybniku okazała się zupełnie chybiona i spowodowała jedynie, że
przed sklepami, w których miała być sprzedawana kawa, na kilka godzin do
godziny „zero” ustawiały się długie kolejki, w których przeważali dysponujący
większą ilością wolnego czasu emeryci184.
W dniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowano tzw. kiermasze garmażeryjne, które najczęściej odbywały się w wytypowanych sklepach WSS „Społem” Oddział w Rybniku oraz w niektórych restau180  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
w Rybniku, Rybnik 19 I 1985 r., k. 10.
181  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 5 III 1985, k. 30.
182  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 15 III 1986 r., k. 57.
183  
Sprzedaż kawy i herbaty, „Nowiny” 1983, nr 50.
184  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 28 VIII 1986 r., 229.
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racjach i lokalach gastronomicznych185. Niektóre restauracje i lokale oferowały
swoje wyroby na stoiskach w zakładach pracy186. Również w „tradycyjnych”
sklepach oferta przed świętami była zazwyczaj lepsza i łatwiej było wówczas
o wysokogatunkowe wędliny: szynkę, suchą kiełbasę, wędzonki oraz słodycze
i rzadko goszczące w codziennym jadłospisie cytrusy187.
Lepsze zaopatrzenie sklepów odzwierciedlało się w nastrojach. W sprawozdaniach Służby Bezpieczeństwa zauważano, że przed świętami bywały one
z reguły dobre, a przynajmniej lepsze niż w innych okresach, na co bez wątpienia miała wpływ przedświąteczna atmosfera188. Przed Wielkanocą 1985 r.
w sklepach pojawiły się lepsze gatunki mięsa wieprzowego i wędlin, wśród nich
m.in.polędwica i baleron oraz owoce cytrusowe i szczególnie poszukiwana
kawa. W sprzedaży znalazły się również żarówki, towary pochodzenia zagranicznego i tzw. odrzuty z eksportu czyli towary, które z różnych powodów nie znalazły
nabywców za granicą i zostały skierowane na rynek krajowy189.
Jednak nawet w krótkich okresach poprzedzających święta nie udawało się
w porę „załatać” wszystkich braków. Najgorzej pod tym względem wyglądała
sytuacja w pierwszej połowie dekady, choć i później zdarzały się problemy
z zakupem nawet najprostszych produktów. W grudniu 1983 r. narzekano nie
tylko na brak kawy i owoców cytrusowych ale również bakalii niezbędnych do
przyrządzenia świątecznych ciast i tradycyjnych śląskich potraw190. W 1985 r.,
tuż przed Bożym Narodzeniem, nie było w sprzedaży solonych śledzi, pomimo
zapewnień o zwiększonych dostawach tego gatunku ryb w okresie przedświątecznym191. W grudniu 1986 r. zabrakło margaryny, oleju, ryżu, kaszy i maku.
Wszelkie dostawy były natychmiast wykupywane192. Szczególnie niezadowolenie wzbudził przede wszystkim całkowity brak kawy, co spowodowało, że jej
cena na tzw. czarnym rynku dochodziła do ok. 800 zł za paczkę193. Wszystko to
powodowało nastroje irytacji i rozdrażnienia194. Rok później przedświąteczna
185  

Handel w okresie przedświątecznym, „Nowiny” 1982, nr 43.
Kiermasze w zakładach pracy, „Nowiny” 1982, nr 44.
187  
Co na świąteczne stoły?, „Nowiny” 1985, nr 13.
188  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 22 XII 1984 r., k. 577.
189  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 4 IV 1985 r., k. 54.
190  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram szefa RUSW ds. SB,
Rybnik 22 XII 1983 r., k. 285.
191  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 23 XII 1985 r., k. 254.
192  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 17 XII 1986 r., k. 319.
193  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 19 XII 1986 r., k. 322.
194  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 22 XII 1986 r., k. 325.
186  
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psychoza zaczęła się już w połowie listopada. W sklepach zaczęto wykupywać
cukier, a ludzie stojący w kolejkach twierdzili, że stosunkowo wcześnie należy
zaopatrzyć się we wszystkie możliwe produkty, aby nie mieć kłopotów w grudniu. Stąd szczególnie poszukiwane stały się zamrażarki, które służyły zabezpieczeniu i zmagazynowaniu zakupionych towarów195.
Osobnym problemem przez cały omawiany okres była kultura obsługi. Był
to często jeden z głównych punktów krytyki pracy handlu196. Narzekano, że
ekspedientki swym zachowaniem powoli, ale skutecznie upodobniały się do
stereotypowych urzędników, okazując swym zachowaniem jak wielką łaskę robiły klientom. Nie brakowało również głosów, że jedna sprzedaje, a reszta sprzedawczyń ucina sobie pogawędkę na zapleczu przy kawie albo ugania się gdzieś za własnymi
sprawami197. Przedmiotem krytyki sklepowego personelu był szeroko pojęty
brak uczciwości: sprzedaż „spod lady”, ukrywanie towaru na zapleczu, niedo-

Fot. 7: Targowisko w Rybniku, lata osiemdziesiąte
(foto Zenon Keller, zbiory Muzeum w Rybniku)

195  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 18 XI 1987 r., k. 259.
196  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 13, Protokół z Miejskiej Konferencji SprawozdawczoWyborczej PZPR w Rybniku z dnia 25 października 1986 r., k. 10; tamże, 64, Informacja
o treści listów, skarg i interwencji kierowanych do KM PZPR w Rybniku w 1988 r., k. 15.
197  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 16 X 1986 r., k. 288.
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ważanie towaru i zawyżanie rachunków198. Irytował również sposób funkcjonowania wielu placówek handlowych. Do częstych widoków należały karteczki
na drzwiach o treści: remanent, inwentaryzacja, odbiór towaru199.
W obliczu ograniczenia udziału handlu uspołecznionego w sprzedaży detalicznej nastąpił niebywały wprost rozwój różnych form handlu prywatnego.
Legalnie bądź półlegalnie kwitła sprzedaż na targowiskach, giełdach i bazarach.
Złoty okres przeżywały tzw. sklepy ajencyjne i butiki, a także prywatna dystrybucja towaru wśród rodziny, znajomych, sąsiadów, w zakładach pracy.
W sytuacji braku danego towaru na rynku lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania, ceny na rybnickich targowiskach zmieniano dosłownie z godziny
na godzinę200. Niejednokrotnie wartość rynkowa towaru na targowisku przekraczała kilkakrotnie i więcej razy tzw. cenę państwową201.
Handel towarami pierwszej potrzeby był źródłem dochodów dla dość nielicznej grupy handlarzy, co wywoływało zresztą głosy oburzenia. Zwłaszcza
w środowiskach robotniczych spotykano się z opiniami, że spekulanci wykupują
towar w sklepach państwowych i sprzedają go po bardzo wysokich cenach, co powoduje brak
towarów w sklepach, a z drugiej strony przynosi fortuny majątkowe spekulantom202. Wydaje się, że kształtowaniu się tego rodzaju opinii sprzyjał oficjalny dyskurs, w któ
rym piętnowano wszelkie formy nieoficjalnej sprzedaży rynkowej, określając je
jako „spekulacyjne”.
Z czasem plac targowy w Rybniku urósł wielkością do trzeciego w województwie, i największego na terenie ROW. Kupić można było na nim dosłownie wszystko. W 1988 r. pisano o nim: dziś rybnicki targ, można powiedzieć wydostojniał, stał się nieomal instytucją handlową, a jego funkcje daleko przekraczają możliwości
najsolidniejszych nawet domów towarowych203. Można było kupić na nim praktycznie
wszystko – od nasion, poprzez owoce, artykuły spożywcze, odzież, po artykuły
gospodarstwa domowego i wyroby lokalnego rzemiosła. Widziano nawet wypchane ptaki204.
198  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 4 V 1987 r., k. 99.
199  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 16 V 1987 r., k. 111.
200  
Spacerkiem po targowisku, „Nowiny” 1980, nr 38.
201  
Przykładowo w październiku 1981 r. na rybnickim targowisku za kilogram pokarmu
dla kanarków żądano 200 zł, kiedy jego oficjalna, państwowa cena wynosiła 37 zł za kg. Żerują
nawet na... kanarkach, „Nowiny” 1981, nr 44.
202  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy komendanta
rejonowego MO ds. SB w Rybniku, Rybnik 7 III 1983 r., k. 39.
203  
Targowisko różności, „Nowiny” 1988, nr 5.
204  
Tamże.
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Na targowiskach sprzedawano również towary pochodzenia zagranicznego
pochodzące przede wszystkim z paczek z RFN, jak również z wycieczek i służbowych wyjazdów zagranicznych. Nie bez znaczenia była w przypadku Rybnika bliskość przejścia granicznego w Chałupkach i wynikające stąd możliwości
nawiązania kontaktów handlowych z osobami korzystającymi z tego „okna na
świat”. Stąd zapewne trafiały na rybnickie targowiska towary z sąsiedniej Czechosłowacji, choć oczywiście ustępowały one jakością pochodzącym z zachodnioniemieckich paczek. Drugim, obok targowisk, miejscem sprzedaży zagranicznych dóbr były tzw. sklepy ajencyjne – niewielkie sklepiki, w większości
kioski, udostępniane prywatnym sprzedawcom w celu prowadzenia tzw. działalności handlowo-usługowej. Kontrola Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej wykazała, że m.in. w jednym z takich sklepików, który mieścił się przy ul. Letniej
oferowano kawę, kakao, migdały, czekoladę, gumy do żucia i pieprz. Towary te
pochodziły z paczek, tymczasem jak ustalili kontrolerzy właścicielka sklepiku
posiadała zezwolenie na sprzedaż lodów, paluszków i prażynek205.
Dieta w kryzysie, pomimo niebywałej zaradności, była w zwłaszcza najcięższych okresach, bardziej monotonna, uboższa w mięso i tłuszcze, oparta głównie na węglowodanach.
Różnorodne były także pomysły na znalezienie zamienników dla mięsa i je
go przetworów, w większości przypadków nie zyskiwały one jednak uznania
wśród gospodyń domowych, a zwłaszcza pracujących w przemyśle ciężkim i wy
dobywczym mężczyzn. Zdrową alternatywą dla wieprzowiny i wołowiny mogły
być ryby, jednak i tych było w sklepach jak na lekarstwo. Jak donosił w sierpniu
1982 r. reporter tygodnika „Veto”: Nasi dzielni rybacy przeganiani po morzach i oceanach trafili na południowym Atlantyku na istne kalmarowe eldorado. [...] Kalmary płyną
już do kraju. [...] Jak twierdzą fachowcy daje się je przyrządzać na sto i jeden sposobów spośród których najpopularniejszy to flaczki206. Tak też w drugiej połowie 1982 r. w Rybniku pojawiły się, w wolnej sprzedaży kalmary. Propozycja kulinarna tyleż egzotyczna, co na Górnym Śląsku zupełnie nieznana. Również w tym przypadku
w rybnickiej restauracji „Świerklaniec” urządzono pokaz potraw z kalmarów,
podczas którego można było skosztować kalmary w sosie pieczarkowym i greckim, oraz pasty, sałatki, a nawet flaczki, których podstawą był ów niezbyt apetycznie wyglądający głowonóg207. Podobne pokazy, zarówno dla gospodyń jak i
pracowników zakładów gastronomicznych, kucharzy i kierowników „placówek
zbiorowego żywienia” organizowano w następnych miesiącach208. Kalmary nie
205  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 61, Informacja z przeprowadzonych kontroli przez
członków Rejonowego Zespołu IRCh w Rybniku w 1986 i pierwszym kwartale 1987 r., k. 99.
206  
„Veto” 1982, nr 12, s. 9.
207  
Wołowina i... kalmary, „Nowiny” 1982, nr 29.
208  
W grudniu 1982 r. zorganizowano pokaz 13 potraw z kalmarów, z myślą o lokalach
wiejskich. Przybyli na degustację szefowie kuchni i kierownicy restauracji GS z obszaru ROW
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trafiły w gusta i pomimo prób przekonania klienteli, pozostały kulinarną ciekawostką i nie stały się zamiennikiem dla poszukiwanych, a nieobecnych ryb.
Tych zresztą pojawiało się w sklepach jak na lekarstwo. Kiedy w połowie 1986 r.
po raz kolejny dłuższy czas nie było nawet solonych i wędzonych śledzi, nie
wspominając już o innych gatunkach ryb, odnotowano, że w rozmowach ludzie
dziwili się iż tuż za miedzą, w sąsiedniej Czechosłowacji, w sklepach był nadmiar ryb wszelkich gatunków, pomimo, że państwo to nie posiadało dostępu do
morza209.
Ludzka pomysłowość do poszukiwania namiastek i zamienników dla poszukiwanych, a nieobecnych produktów nie znała granic. W grudniu 1986 r. rybnickie „Nowiny” opublikowały przepis nadesłany przez górnika z kopalni „Dębieńsko”, który radził jak tanie wino owocowe domowym sposobem przerobić
na „ekskluzywny” wermut210.
Z kryzysem radzono sobie w najróżniejszy sposób. Oprócz „szarej strefy”
i zakupów na bazarach ważną formę pełnił handel wymienny, a zwłaszcza różne formy pomocy sąsiedzkiej. Ważną rolę odgrywały również kontakty rodzinne. Tak w kraju (zwłaszcza na wsi), jak i za granicą (przeważnie w RFN). Jed
nocześnie w całym omawianym okresie obserwowano zjawisko zawężenia
i ograniczenia potrzeb. Ograniczeniu uległy zwłaszcza tzw. potrzeby wyższego
rzędu. Częściej niż w poprzednich okresach rezygnowano z dóbr i usług związanych z kulturą i wypoczynkiem, a na czoło wysunęły się potrzeby żywieniowe211.
W lipcu 1982 r. wydatki na żywność pochłaniały średnio prawie 2/3 bieżących
dochodów górnośląskich rodzin, a łącznie z wydatkami na mieszkanie, świadczenia i komunikację miejską aż 80–90 % miesięcznych wynagrodzeń. Drastycznie ograniczono zakupy droższych produktów, odzieży, bielizny i obuwia,
mogli skosztować następujące potrawy na bazie kalmarów: flaczki, zraziki, kotlety mielone,
kalmara w galarecie, kalmara duszonego z pieczarkami, pomidory faszerowane kalmarami, talarki loligo w galarecie, sałatkę moskiewską z kalmarów, kiełbaski z kalmarów i kalmara po
grecku. Kalmary w Świerklanach, „Nowiny” 1982, nr 42.
209  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 30 VI 1986 r., k. 173.
210  
Przepis brzmiał następująco: Bierzemy (czytaj: zdobywamy) 13 g liści piołunu, 8 g jałowca,
5 g chińskiej herbaty, 10 g korzenia arcydzięgla, 25 g kolendry, 10 g cynamonu, 10 g liści mięty pieprzowej,
5 g goryczki, 3 g gałki muszkatołowej, 5 g korzeni fiołka, 3 g goździków oraz skórki z 2 cytryn. Mieszaninę ziół i korzeni zalać pół litrem owocowego wina i trzymać w ciepłym pomieszczeniu przez okres 14 dni, aby
alkohol wyługował zawarte w ziołach związki organiczne. Po zakończonej maceracji (ługowaniu) uzyskany
koncentrat ziołowy przefiltrować (najlepiej przez gęste, białe płótno), a uzyskany klarowny koncentrat dodawać stopniowo do wina owocowego, w zależności od gustu. Powinno smakować jak oryginalny wermut! Jak
przerobić „jabcok” na „Ciociosan”, „Nowiny” 1986, nr 49.
211  
Z. Kędzior, J. Wątorski, Potrzeby, spożycie i funkcjonowanie gospodarstw domowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1981–1982, [w:] Polskie gospodarstwa domowe. Życie codzienne
w kryzysie, red. T. Pałaszewska-Reindl, Warszawa 1986, s. 278–280.
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a drobne naprawy wykonywano w domach. Powszechnym stało się uruchomianie oszczędności, wyprzedaż posiadanych w domu kosztowności i złota, a także zaciągnie pożyczek wśród majętniejszych krewnych i znajomych212.
Coraz częstsze były opinie, że w przyszłości trudno będzie wyżywić rodzinę
i utrzymać dotychczasowy standard życia213. Każda, kolejna podwyżka cen wywoływała obawy, zwłaszcza wśród osób o najniższych zarobkach, że nie będą
sobie mogli pozwolić na zakup droższych gatunków towaru, zwłaszcza w sytuacji kiedy tańszych nie było w ofercie214. Część mieszkańców Rybnika otwarcie
narzekała na trudną sytuację finansową, twierdząc, że trudno jest wyżyć od pensji do pensji215. Kiedy na początku lipca 1986 r. w mieście rozeszła się pogłoska
o mającej nastąpić podwyżce opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 6 tys. zł
miesięcznie, wśród kobiet pojawiły się głosy, że w tej sytuacji, przy pensji miesięcznej
14–16 tys. złotych praca zatraca swój sens216.
W ciągu kilku lat wydatki na żywność i inne artykuły pierwszej potrzebny
wzrosły tak bardzo, że w niektórych domach pochłaniały niemal całość budżetu. Z odnotowanych wypowiedzi wyzierał brak optymizmu i nadziei na zmianę
tego stanu rzeczy217. Głosy tego rodzaju nasiliły się pod koniec dekady. Narzekano, że życie stało się bardzo uciążliwe i coraz trudniej było związać przysłowiowy „koniec z końcem”. Tempo wzrostu cen, zwłaszcza żywności, spowodowało, że jeszcze częściej niż na początku dekady rezygnowano z zakupu
innych, droższych artykułów218. Twierdzono, że postępująca inflacja doprowadziła do sytuacji, w której jakiekolwiek oszczędzanie zarobionych pieniędzy
straciło sens i co więcej należało je wydawać szybko, gdyż istniała obawa, że
w przyszłości ceny będą jeszcze wyższe i w ten sposób tylko się straci219.
Ważnym elementem rzeczywistości lat osiemdziesiątych były również „wycieczki” w poszukiwaniu towaru. Kiedy we wrześniu 1981 r. coraz więcej osób
spoza Rybnika robiło zakupy w mieście postanowiono, że sprzedaż słodyczy na

212  

Tamże.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
ds. SB w Rybniku, Rybnik 18 XI 1983 r., k. 253.
214  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 19 I 1984 r., k. 308.
215  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 28 VI 1986 r., k. 171.
216  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 3 VII 1986 r., k. 179.
217  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 16 X 1986 r., k. 288.
218  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 25 III 1988 r., k. 63.
219  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 29 IV 1988 r., k. 92.
213  
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terenie Rybnika odbywać się miała wyłącznie na karty wydane przez WSS Rybnik i GS w Rybniku220.
Przekonanie o lepszym zaopatrzeniu sąsiednich miast czy rejonów bywało
tak silne, że zyskiwało status urban legend, wywołując niejednokrotnie sporo
emocji. Gdy w lutym 1983 r. mieszkańcy Rybnika narzekali na fatalne zaopatrzenie sklepów mięsnych, jednocześnie podkreślali, że takich problemów nie
było w sąsiednich Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śląskim221. Wodzisław Śląski miał być również miastem z lepiej zaopatrzoną gastronomią, zwłaszcza
w podroby222. W maju 1984 r. wśród doniesień SB pojawiły się opinie, że fatalne zaopatrzenie rybnickiego handlu w towary było konsekwencją braku operatywności Wydziału Handlu Urzędu Miejskiego. Jako przykłady mające stanowić
antytezę tego faktu podawano np. zaopatrzenie placówek handlowych w Wodzisławiu Śląskim, Gliwicach, a nawet odległym Wrocławiu223. Kiedy w sklepach brakowało kawy, herbaty, środków sanitarnych, proszków do prania, mydła itd. ludzie jeździli do ościennych miast, w nadziei dokonania zakupów224.
System ten działał jednak w obydwie strony i podobnie jak mieszkańcy Rybnika jeździli w poszukiwaniu towaru, w tym samym czasie Rybnik nawiedzali goście z Wodzisławia, Jastrzębia Zdroju czy Raciborza. Wiosną 1987 r. prezes zarządu PSS „Społem” w Rybniku Henryk Klapuch żalił się w miejscowej prasie,
że Rybnik jest miastem otwartym, licznie odwiedzanym przez mieszkańców całego ROW i
innych regionów kraju, na co zrzucał winę braku na rynku m.in. alkoholu225. Wędrówki z miasta do miasta za poszukiwanym towarem tylko pozornie pozbawione były logiki. W warunkach kryzysu zaopatrywanie sklepów w poszczególnych
miastach według rozdzielnika często nie pokrywało się ze zmieniającymi się jak
w kalejdoskopie tendencjami popytu i podaży. Stąd dochodziło do paradoksów,
że np. w sklepie pasmanteryjnym w jednym mieście nie było w sprzedaży igieł,
były natomiast nici, a w sąsiednim mieście odwrotnie.
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Celem usprawnienia zakupów, „Nowiny” 1981, nr 37.
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy komendanta
rejonowego MO ds. SB w Rybniku, Rybnik 28 II 1983 r., k. 39.
222  
Indagowany w tej sprawie zastępca dyrektora ds. gastronomii WSS „Społem” w Rybniku tłumaczył, że zjawisko to było wynikiem rzekomego ścisłego przestrzegania przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w Rybniku zarządzenia wydanego przez wojewodę, w którym
określono zasady dystrybucji mięsa i podrobów do placówek gastronomicznych według rozdzielnika. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram szefa RUSW
w Rybniku, Rybnik 17 V 1984 r., k. 423.
223  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
w Rybniku, Rybnik 21 V 1984 r., k. 426.
224  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 22 I 1986 r., k. 12.
225  
Wyżywić i zaopatrzyć..., „Nowiny” 1987, nr 16.
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Ważnym, choć wzbudzającym wiele kontrowersji elementem rzeczywistości
lat osiemdziesiątych w miastach ROW, były sklepy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Górnictwa (PZG) zwane potocznie sklepami górniczymi lub „gewexami”226. PZG z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powstało, zgodnie z decyzją Rady
Ministrów w marcu 1982 r. Ideą przyświecającą pomysłodawcom tego przedsięwzięcia była organizacja zbiorowego żywienia dla pracowników górnictwa
oraz umożliwienie górnikom nabywania artykułów spożywczych, a przede
wszystkim przemysłowych, za zarobki uzyskane z tytułu pracy w wolne soboty
i niedziele, które składano na specjalne książeczki „G”. Towary dostarczane do
sklepów PZG pochodziły z trzech różnych źródeł: ze specjalnej puli towarowej
decyzją Ministerstwa Handlu Wewnętrznego wyodrębnionej z ogólnego zaopatrzenia krajowego, z produkcji zakładów współpracujących z kopalniami i z zakupów przez PZG za pieniądze pochodzące ze sprzedaży nadwyżek węgla
z tzw. drugim obszarze płatniczym227. Oddział PZG w Jastrzębiu Zdroju objął
swym zasięgiem Rybnik, a przedsiębiorstwo przejęło z rybnickiej WSS i WPHW
osiem sklepów na terenie miasta228. Placówki te znajdowały się przy ówczesnych ulicach: Sobieskiego, Findera, Rewolucjonistów, Braterstwa Broni, Pokoju, Bogusławskiego, Barbary i 1 Maja229. Zaopatrzenie w tych sklepach było,
przynajmniej teoretycznie lepsze niż w pozostałych jednostkach handlu uspołecznionego. Choć nie brakowało w nich również towarów zalegających na
półkach, często zwykłych bubli. Tych ostatnich w latach osiemdziesiątych nie
brakowało. Jednak dla wielu posiadaczy książeczek uprawniających do zakupów w sieci PZG sklepy te dawały przede wszystkim możliwość nabycia poszukiwanych w tamtych latach artykułów gospodarstwa domowego, drobnej mechaniki użytkowej, telewizorów, magnetowidów, sprzętu turystycznego itp.
Sklepy PZG stały się kością niezgody wśród mieszkańców Rybnika. Z informacji gromadzonych przez funkcjonariuszy SB wynika, że pracujący poza górnictwem krytycznie wyrażali się o sklepach górniczych i ich bez wątpienia lepszym zaopatrzeniu230. Szczególne niezadowolenie powodowały przypadki
odsprzedaży nabytych w tych sklepach towarów lub udostępnianie za odpowiednią opłatą książeczek „G” i talonów uprawniających do zakupów w placówkach PZG231. Przykładowo magnetowidy zakupione na początku 1987 r.
w sklepach PZG za sumę 200 i 230 tys. zł oferowano w sprzedaży „z drugiej
226  

Akronim utworzony ze słów „górniczy” i „Pewex”, mający wyraźnie zabarwienie pejoratywne.
227  
...i w PZG, „Dziennik Zachodni” 1984, nr 261.
228  
Handel i usługi bliżej klienta, „Nowiny” 1982, nr 11.
229  
Sklepy zaopatrzenia górnictwa, „Nowiny” 1982, nr 11.
230  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 3 II 1984 r., k. 321.
231  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 25 II 1984 r., k. 341.
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ręki” za 400 tys., narty nabyte za 29 tys. odsprzedawano za ok. 100–120 tys. zł232.
Te i podobne przypadki były najczęstszą przyczyną negowania potrzeby istnienia tego rodzaju placówek233. W kwietniu 1986 r. funkcjonariusze rybnickiej SB
informowali swoich przełożonych w Katowicach, że spora część krytyki polityki finansowej i gospodarczej państwa odnosiła się do zarobków w górnictwie.
Twierdzono m.in., że ciężko jest żyć w regionie zawalonym pieniędzmi górniczymi i pokrytym siecią górniczych pewexów w postaci „G”, gdzie z powodu dużych zarobków uzyskiwanych przez górników wykupywane jest wszystko i wszędzie. [...] Ktoś „na górze” chyba
zapomniał, że na Górnym Śląsku żyją i pracują nie tylko górnicy234.
W okresach największych intensyfikacji wykupu towarów, również sklepy
PZG świeciły pustkami. Kiedy w listopadzie 1987 r. wśród mieszkańców Rybnika rozeszła się informacja o możliwych podwyżkach cen, ze sklepów górniczych zniknęły wszystkie artykuły, łącznie z tymi, których nie udało się sprzedać i które planowano przecenić235. Wiosną 1988 r. sklepy górnicze świeciły już
pustkami236.
W różny sposób radzono sobie z kryzysem. Wspominane wcześniej ogródki działkowe przeżywały swój renesans, pomimo coraz głośniejszych ostrzeżeń
w związku z katastrofalnym zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wód w obszarze Rybnika. Działki w okresach niedoboru wykorzystywano przede wszystkim jako ogródki warzywne, a w minimalnym stopniu jako przestrzeń służącą
szeroko pojętej rekreacji237. Zgodnie z regulaminem Pracowniczych Ogródków
Działkowych właściciele ogródków mogli hodować króliki i kury, z czego wielu
działowców skwapliwe korzystała, zwłaszcza na obszarach gdzie stopień skażenia gleby i powietrza utrudniał, bądź uniemożliwiał uprawę warzyw238.
Hodowców drobiu i królików było jednak niewielu. Przeważali „standardowi” działkowicze, którzy pomimo wszelkich ostrzeżeń pielęgnowali własną
marchewkę, pietruszkę, pomidory, truskawki i porzeczki. W domach kwitło
przetwórstwo owoców i warzyw, choć i ono napotykało na bariery, głównie za
232  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 1 III 1987 r., k. 46.
233  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 60, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 9 XII 1986 r., k. 312.
234  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 3 IV 1986 r., k. 72.
235  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 61, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 18 XI 1987 r., k. 259.
236  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 5 IV 1988 r., k. 71.
237  
J. Kowalska-Leder, Ogródki działkowe, [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach,
red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 215.
238  
Króliki na działce, „Dziennik Zachodni” 1984, nr 101.
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przyczyną braku na rynku słoików, zakrętek, gumek do weków i półfabrykatów
do produkcji przetworów.
Bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia domowych gospodarstw w niedostępne i poszukiwane na rynku artykuły była pomoc rzeczowa nadsyłana z zagranicy. Na Górnym Śląsku pochodziła ona głównie od rodzin i znajomych
mieszkających w RFN, bądź od osób, które wyjechały czasowo na Zachód i nie
wróciły stamtąd w przewidzianym przez władze terminie. Paczki napływały
przez cały rok, ale najwięcej wysyłano w okresach poprzedzających święta Bożego Narodzenia i Wielkianocy. Początkowo ich dystrybucją zajmowała się
Poczta Polska, a w drugiej połowie dekady, wraz z liberalizacją przepisów dotyczących przekraczania granicy PRL, coraz częściej korzystano z usług osób
prywatnych i firm przewozowych, które szybko wyspecjalizowały się w tej działalności. Drugim źródłem dystrybucji pomocy z zagranicy były instytucje charytatywne, a polem ich działalności były przede wszystkim parafie i duszpasterstwa.
Jedną z metod „radzenia sobie” z rzeczywistością kryzysu lat osiemdziesiątych był rozwój szeregu zjawisk z pogranicza prawa, bądź wprost łamiących
obowiązuje wówczas przepisy. Przestępczość gospodarcza, nielegalny handel
i spekulacja poszukiwanymi towarami, alkoholem, złotem i walutą to temat tak
obszerny, że mógłby (i powinien) stać się przedmiotem osobnego artykułu.
Warto jednak przynajmniej na marginesie rozważań o codzienności lat osiemdziesiątych w Rybniku przypomnieć niektóre fakty.
Olbrzymi popyt na artykuły przemysłowe, żywność i używki powodował, że
jak grzyby po deszczu powstawały nowe nieoficjalne kanały dystrybucji towarów. Olbrzymie możliwości stwarzał również dziurawy system reglamentacyjny.
Cześć towaru, która trafiała do sklepów nie opuszczała zaplecza, a przynajmniej nie poprzez ladę. Towar lądował na ulicznych i bazarowych stoiskach.
Terminy „spekulacja” i „czarny rynek” coraz częściej gościły w mediach239.
W warunkach coraz dotkliwszego kryzysu już jesienią 1980 r. w mieście zaczęły, często samozwańczo, powstawać różnorodne „społeczne zespoły kontrolne”, których członkowie działając zapewne w dobrej wierze nie zawsze
przyczyniali się do poprawy jakości sprzedaży, a nawet utrudniali pracę personelu. By uporządkować kompetencyjny chaos i podporządkować władzom lokalnym samozwańcze instytucje kontrolne, 10 grudnia 1980 r. Prezydium MRN
w Rybniku podjęło decyzję o powołaniu Społecznego Zespołu Kontrolnego.
W jego skład weszli przedstawiciele: Komisji Zaopatrzenia Ludności, Usług
i Rolnictwa MRN, Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej, Rejonowej Stacji
239  

J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010,
s. 92–93.
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Sanitarno-Epidemiologicznej, NSZZ „Solidarność” i branżowych związków
zawodowych. Zespół ten powołano, jak stwierdzono, na okres przejściowy
i miał on początkowo funkcjonować do końca 1980 r. Jednocześnie podkreślono, że był on jedynym organem kontroli działalności placówek handlowych
w okresie przedświątecznym240. Działania Zespołu były jednak mało skuteczne.
W lutym 1981 r. Wojciech Jaruzelski przedstawił w Sejmie program stabilizacji ekonomicznej i społecznej kraju, w którym określił zwalczanie spekulacji
jako jedno z głównych zadań aparatu państwowego i administracji gospodarczej241. 10 sier
pnia 1981 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 156 powołującą krajowe, wojewódzkie i terenowe Nadzwyczajne Komisje do Walki ze Spekulacją
(NKdWzS). Pięć dni wcześniej, 5 sierpnia 1981 r. rozpoczęto organizację Wojewódzkiej NKdWzS w Katowicach. Do jej podstawowych zadań należało analizowanie przyczyn występowania na terenie województwa zjawisk spekulacją
towarami, koordynowanie działalności Komisji w miastach oraz miastach i gmi
nach oraz organizowanie kontroli na bazarach i targowiskach, transportu towarów z magazynów do placówek handlu detalicznego, a także skupu i magazynowania artykułów żywnościowych oraz surowców do ich produkcji. Prezydenci
miast i naczelnicy gmin otrzymali polecenie powołania analogicznych komisji
działających na podległym sobie terenie242.
Starano się stworzyć wrażenie szerokiego „frontu antyspekulacyjnego” przez
zaangażowanie w pracach komisji osób zawodowo zajmujących się zwalczaniem nadużyć, jak również przedstawicieli organizacji społecznych243. Swoją
rolę w walce z szeroko pojętą spekulacją chciała podkreślić partia. Na posiedzeniu Plenum KM PZPR w Rybniku we wrześniu 1981 r. pojawił się postulat, by
pod auspicjami partii powołać specjalne komisje społeczne, których celem miała być kontrola placówek handlowych pod kątem wyeliminowania nieprawidłowości
w ich funkcjonowaniu244. Ostatecznie zobowiązano prezydenta miasta do usprawnienia pracy sklepów, poprzez zapewnienie sprzedaży tych samych towarów
w większej ilości sklepów. Postanowiono również dokooptować do istniejącej
już rybnickiej NKdWzS członków aktywu partyjnego z poszczególnych dzielnic miasta245.
240  

Społeczne zespoły kontrolne, „Nowiny” 1980, nr 51.
Cyt. za: J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami..., s. 95.
242  
APK, Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją w Katowicach (dalej: WKdWzS),
sygn. 3, Decyzja wojewody katowickiego w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji do Walki ze Spekulacją z dnia 5 sierpnia 1981 r., k. 1.
243  
J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami..., s. 96.
244  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 20, Protokół z plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku z dnia 3 września 1981 r., k. 4.
245  
Tamże, Uchwała plenarnego posiedzenia KM PZPR w Rybniku z dnia 3 września
1981 r. dotycząca zadań miejskiej instancji partyjnej wynikających z realizacji uchwał IX Nad241  
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W pierwszych miesiącach stanu wojennego kontrolę nad funkcjonowaniem
handlu i gastronomii w mieście przejęła Miejska Grupa Operacyjna, na której
czele stał ppłk Tadeusz Karczmarz246. Jego działania wspierała niewielka grupka partyjnych aktywistów skupionych wokół Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego (MOKON)247. Jednocześnie policyjne przypisy stanu wojennego umożliwiły terenowym Komisjom do Walki ze Spekulacją
realizację zadań o charakterze kontrolno-represyjnym, zmierzających do zwalczenia
wszystkich negatywnych zjawisk występujących na rynku, a głównie spekulacji, marnotrawstwa i niegospodarności248. Sukcesy Komisji nie były jednak tak spektakularne, jak
przewidywano. Przykładowo w lutym 1982 r. w Zakładach Mięsnych w Rybniku stwierdzono wycięcia części mięśni w 13 półtuszach – głównie fragmenty
mięsa bez kości oraz udźca249.
Od połowy sierpnia 1982 r. w Komendzie Miejskiej MO w Rybniku rozpoczęła działalność grupa funkcjonariuszy, którym przydzielono zadania w zakresie zwalczania spekulacji. Uruchomiono tzw. telefon antyspekulacyjny, przy
którym przyjmowano wszelkie informacje o nieprawidłowościach w działalności handlu, zjawiskach marnotrawstwa, niegospodarności oraz przestępstwach
i wykroczeniach uważanych za spekulacyjne250. Miesiąc później funkcjonariuszy
MO wydelegowano do pracy w Zespole do Walki ze Spekulacją, które powołano przy Rejonowych i Miejskich Komendach Milicji Obywatelskiej. W skład
zespołu weszli, obok funkcjonariuszy MO, również przedstawiciele terenowej
NKdWzS251.
W dniach 20–21 stycznia 1983 r. na terenie Rybnika – podobnie jak w innych miastach regionu – siły policyjno-porządkowe przeprowadziły akcję o
kryptonimie „Aglomeracja”, której celem było uderzenie w środowiska przestępcze, osoby uchylające się od pracy, wagarującą młodzież i tzw. spekulantów.
Funkcjonariusze MO, w towarzystwie członków ORMO i ZSMP penetrowali
zwyczajnego Zjazdu PZPR i posiedzeń plenarnych KC PZPR, k. 9–10.
246  
Handel i usługi bliżej klienta, „Nowiny” 1982, nr 11.
247  
MOKON w Rybniku funkcjonował od 3 stycznia do 15 października 1982 r. Jesienią
1982 r. część jego kompetencji została przejęta przez miejscowy Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON), a większość działaczy MOKON-u weszła w skład nowej organizacji. W Rybniku powołano Radę Miejską PRON, „Nowiny” 1982, nr 34.
248  
APK, WKdWzS, sygn. 18, Informacja Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją,
Katowice 21 I 1982, k. 10.
249  
Tamże, Informacja nr 3/82 o wynikach kontroli Zakładów Mięsnych podległych
OPPM Bytom w zakresie kompletności półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych, Katowice luty 1982 r., k. 27.
250  
Telefon antyspekulacyjny, „Nowiny” 1982, nr 26.
251  
APK, WKdWzS, sygn. 3, Pismo zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. Służby
Milicji w Katowicach do komendantów rejonowych i miejskich MO województwa katowickiego, Katowice 23 IX 1982 r., k. 26.
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lokale gastronomiczne. Przeprowadzono również kontrole w rybnickiej mleczarni i zakładach mięsnych. W tych dwóch przypadkach w kontroli uczestniczyło wojsko252.
Podobne działania podejmowano w następnych miesiącach. Od 5 do 14
kwietnia 1983 r. na terenie Rybnika przeprowadzono akcję o kryptonimie „Posesja”, której celem było powstrzymanie patologii i zapobieżenie objawom wyraźnego lekceważeniu prawa i rozluźnienia dyscypliny społecznej253. Działaniom tym
patronowała miejska instancja PZPR i prezydent miasta254. Akcję powtórzono,
szerzej i ze znacznie większym rozmachem pod koniec roku. W tym przypadku
przeprowadzono działania pod kryptonimami: „Nieletni”, „Bimber”, „Pasożyt”, „Spekulant” i „Budowa”255. Akcję „Posesja” realizowano również w następnych latach256.
Jak donosił TW „Karwowski” wśród pracowników rybnickiej fabryki maszyn „Ryfama” krytycznie oceniano walkę ze spekulantami. Twierdzono m.in.,
że procederu tego nie pokona się tak długo, jak długo państwo nie zapewni
możliwości zakupu w sklepach poszukiwanych towarów257.
Kiedy w maju 1988 r. Rybnik odwiedziła grupa prowadzona przez szefa
Głównej Inspekcji Kontroli URM gen. Edwarda Drzazgę, dwudniowy rekonesans kontrolerów po mieście wypadł wyjątkowo dobrze, choć nie wszystkie braki
udało się w porę usunąć258. Wydaje się, że pod koniec dekady coraz częściej po
prostu „przymykano oko” na szereg zjawisk, które określano wspólnym przydomkiem jako spekulacyjne. Na przełomie października i listopada 1987 r. zlikwidowano Centralną Komisję do Walki ze Spekulacją, a powołany w jej miejsce Centralny Zespół Koordynacyjny nie przejawiał już specjalnej działalności259.
Pakiet ustaw gospodarczych uchwalony w grudniu 1988 r. otworzył drogę do
częściowej legalizacji działań, które do tamtej pory uważano za niezgodne
z prawem.
Prawdziwymi i chyba najbardziej kryminogennymi patologiami tamtych czasów były pijaństwo i alkoholizm. Widok osób zamroczonych alkoholem,
zwłaszcza w dniu wypłat i premii oraz w okresach przedświątecznych był jed252  

Kryptonim – „Aglomeracja”, „Nowiny” 1983, nr 4.
Akcja kryptonim „Posesja”, „Nowiny” 1983, nr 11.
254  
Tamże.
255  
Trwa akcja „Posesja II”, „Nowiny” 1983, nr 44.
256  
Posesja’84. O porządek we własnym domu, „Nowiny” 1984, nr 14; Akcja „Posesja’86”. Porządek i czystość wszędzie pożądane, „Nowiny” 1986, nr 19.
257  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy szefa RUSW
w Rybniku, Rybnik 16 V 1984 r., k. 422.
258  
Ogólnie dobrze, ale..., „Nowiny” 1988, nr 19.
259  
J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami..., s. 118.
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nym z częstszych obrazków rzeczywistości lat osiemdziesiątych. Wśród pijanych najczęściej widywano mężczyzn, choć nie brakowało również kobiet zaglądających do kieliszka, jednak te czyniły to najczęściej w domowym zaciszu,
w oddali przed wzrokiem osób postronnych. Wśród obnoszących się ze swoim
pijaństwem dominowali więc mężczyźni. Kultura picia nie należała jednak do
najwyższych. Piło się często w miejscu pracy, na ławce w parku, w bramie. Brakowało lokali, które umożliwiałyby spokojną degustację. Istniejące odstraszały
ceną, a tańsze okupowane były przez osoby nie zachęcające do przebywania
w ich towarzystwie. Jedynym miejscem w mieście, gdzie późnym wieczorem
można było nabyć piwo, był bar na dworcu kolejowym, co powodowało, że oko
lice dworca w godzinach wieczornych i w nocy były uważane za jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc w mieście260.
Alkohol był najczęstszą przyczyną bójek i awantur. Do większości odnotowywanych przez funkcjonariuszy rybnickiej MO uszkodzeń ciała dochodziło
w mieszkaniach prywatnych261. Kłótnie małżeńskie i znęcanie się nad rodziną
to podstawowe przestępstwa, do których dochodziło w stanach alkoholowego
zamroczenia.
Reglamentacji i brakom alkoholu w ciągłej sprzedaży towarzyszył wzrost
przestępstw związanych z nielegalnym gorzelnictwem262. Bimber pędzono nie
tylko w domach i zabudowaniach gospodarczych, ale nawet w zakładach pracy263. Odnotowywano również przypadki zatrucia alkoholem niewiadomego
pochodzenia264.
Uczestniczący w obradach Plenum KM PZPR 17 kwietnia 1983 r. szef rybnickiego RUSW Zygmunt Miłota zauważył, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości w zasadzie nie spowodowała wśród mieszkańców Rybnika spadku spożycia alkoholu. Piło się dalej dużo i często, nie tylko w restauracjach, ale również
na terenie zakładów pracy265. Jednocześnie w prywatnych rozmowach krytyko260  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Protokół nr 4/81 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku w dniu 30 lipca 1981 r., k. 40.
261  
Tamże, Protokół nr 4/81 z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Rybniku w dniu
30 lipca 1981 r., k. 39.
262  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 59, Protokół nr 19/85 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku w dniu 30 lipca 1985 r., k. 39–40.
263  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 72, Notatka z narady w KM PZPR dnia 3 sierpnia
1983 r. z I sekretarzami KZ/POP i dyrektorami zakładów pracy na temat bieżącej sytuacji
społeczno-politycznej oraz zadań wynikających z ustawy o amnestii i uchwał partyjnych, Rybnik 4 VIII 1983 r., k. 13.
264  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 59, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 11 XII 1985 r., k. 244.
265  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 23, Protokół nr 3/84 z posiedzenia Plenum KM PZPR
w Rybniku z dnia 17 kwietnia 1984 r., k. 45.
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wano antyalkoholowe zarządzenia władz. Twierdzono, że rządzący nie mogli
pochwalić się żadnymi osiągnięciami w tej materii, a podejmowane przez nich
przeciwdziałania ograniczały się w zasadzie jedynie do podwyżek cen alkoholu266.
W 1985 r. odnotowano nie tylko zwiększenie spożycia alkoholu, ale stwierdzono również, że częściej spotkać można było osoby nietrzeźwe w miejscach
publicznych. Częściej niż w poprzednim okresie pito również na terenie zakładów pracy267. Rok później szef RUSW w Rybniku ostrzegał, że nie maleje zagrożenie alkoholizmem. Wzrasta ilość przestępstw przeciwko rodzinie, ilość interwencji domowych
i rozbitych małżeństw. W dalszym ciągu wzrasta ilość osób umieszczanych do wytrzeźwienia
w izbie wytrzeźwień lub aresztach, kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu oraz zakłócających porządek publiczny w stanie nietrzeźwym268. Tylko w pierwszym kwartale
1988 r. z „usług” rybnickiej izby wytrzeźwień skorzystało 1246 osób.
Lata osiemdziesiąte to także okres gwałtowanego wzrostu przestępczości.
W pierwszej połowie 1981 r. odnotowano wzrost kradzieży w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku. Częściej zdarzały się kradzieże artykułów spożywczych269. W I kwartale 1984 r. ilość przestępstw na terenie miasta
w porównaniu do podobnego okresu przed rokiem, wzrosła o ok. 36 %, a ich
wykrywalność zaledwie o 10 % Dominowały kradzieże, zwłaszcza włamania
do magazynów, na zaplecza sklepów i domów towarowych oraz place budów270.
Swoich amatorów miały również części samochodowe, których nie było na
rynku. W pierwszej połowie dekady ginęły zwłaszcza akumulatory. Z chwilą
pojawienia się ich w ogólnodostępnej sprzedaży, kradzieże ustały. Jednak
w dalszym ciągu z samochodów pozostawionych przed domem znikały inne,
poszukiwane części. Nagminnie ginęły przede wszystkim koła, ale nie brakowało przypadków kradzieży całych pojazdów, które następnie rozbierano na części271.
266  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0103/139, t. 58, Szyfrogram zastępcy komendanta
rejonowego MO ds. SB w Rybniku, Rybnik 24 III 1983 r., k. 58.
267  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 59, Protokół nr 27/85 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku z dnia 22 października 1985 r., k. 131.
268  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 60, Informacja szefa RUSW w Rybniku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta w I półroczu 1986 r., Rybnik 4 VIII
1986 r., k. 201.
269  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 53, Protokół nr 4/81 z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR w Rybniku w dniu 30 lipca 1981 r., k. 39.
270  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 23, Protokół nr 3/84 z posiedzenia Plenum KM PZPR
w Rybniku z dnia 17 kwietnia 1984 r., k. 45–46.
271  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 60, Informacja szefa RUSW w Rybniku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Rybnika w I półroczu 1986 r., Rybnik
4 VIII 1986 r., k. 201.
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Na nowych osiedlach dojrzewało pokolenie „wielkiej płyty”. W warunkach
kryzysu zwiększał się odsetek młodzieży zaniedbanej, preferującej zachowania
autodestrukcyjne. Wielu bardzo wcześnie przechodziło inicjację alkoholową.
Infrastruktura zdehumanizowanych osiedli nie odpowiadała potrzebom młodego pokolenia. W mieście brakowało kin, klubów młodzieżowych i w ogóle
miejsc dostosowanych do potrzeb i aspiracji grupy wiekowej pomiędzy 16 a 25
rokiem życia. Dla młodszych brakowało boisk, świetlic i klubów otwartych po
godzinach lekcyjnych. W mieście było dużo młodzieży wałęsającej się, której nie
miano wiele do zaoferowania272.
Nowym zjawiskiem były gangi młodzieżowe i grupy subkulturowe. Zdarzały się przypadki agresywnych starć pomiędzy reprezentantami poszczególnych
osiedli. Coraz częstsze były również akty wandalizmu273.
Koniec dekady nie wróżył szybkiej poprawy. Co więcej, pomimo prób kolejnych reform, szereg zjawisk wskazywało na pogłębienie się kryzysu. W lutym
1988 r. zawartość sklepowych półek na terenie Rybnika nie przysparzała optymizmu. Były puste, albo zapełnione zupełnie nieatrakcyjnymi towarami. Sporządzający sprawozdanie szef rybnickiego RUSW w Rybniku zauważył, że
wszystko co się da przechować i ma jakąkolwiek wartość, znika ze sklepów. Więdnie handel, kwitnie spekulacja. U wielu ludzi występuje poczucie krzywdy274.
Hiperinflacja nasilająca się od początku 1988 r. przyśpieszyła kolejną zapaść
gospodarki. Latem 1988 r. przed sklepami znów zaczęły tworzyć się tasiemcowe kolejki, a dostawy wszelkich towarów były od razu wykupywane, bez względu na cenę275. Bardzo szybko znów zabrakło mięsa i cukru, z dnia na dzień
z półek znikały wszelkie tłuszcze. Niebywałe obroty odnotowały sklepy z artykułami przemysłowymi. Handlowcy bili na alarm, że jeśli sytuacja utrzymałaby
się dłużej, większość sklepów po prostu nie miałaby czym handlować. 24 sierpnia 1988 r. prezydent miasta upoważnił prezesa PSS „Społem” w Rybniku do
wprowadzenia ograniczenia sprzedaży cukru i mąki do dwóch kilogramów na
osobę276. Sytuacja częściowo poprawiła się na początku września, kiedy wygaszono strajki za obietnicę rozmów z częścią opozycji i rozpoczęcie prób wyjścia
z politycznego impasu277. Poprawa w zaopatrzeniu nie nadchodziła jednak tak
272  

APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 55, Protokół nr 51/83 ze wspólnego posiedzenia Egzekutywy KM PZPR, ZM ZSMP oraz Komendy Hufca ZHP w Rybniku z dnia 1 marca 1983
r., k. 117.
273  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 73, Notatka z narady I sekretarzy KZ i POP z terenu
miasta Rybnika zorganizowanej w KM PZPR w Rybniku 21 września 1987 r., k. 18.
274  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0130/3, t. 17, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku,
Rybnik 12 II 1988 r., k. 29.
275  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 13 VIII 1988 r., k. 172.
276  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 24 VIII 1988 r., k. 180.
277  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 2 IX 1988 r., k. 190.
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szybko, jak się tego spodziewano. Społeczeństwo było wyraźnie zmęczone.
Wielu nie wierzyło w szanse rozwiązania cyklicznie powracających problemów278.
Korzystając z liberalizacji przepisów paszportowych, wielu młodych ludzi
opuszczało miasto i wyjeżdżało na Zachód. Duża część nie wracała już z powrotem. Szef RUSW tłumaczył, że na decyzję wielu z nich bezpośredni wpływ
miała przeciągająca się, niekorzystna sytuacja ekonomiczna w naszym kraju, trudności życia codziennego i braki w sklepach279. Tymczasem w listopadzie 1988 r. po raz kolejny zabrakło wielu artykułów, w tym m.in. musztardy280. Zaopatrzenie przedświąteczne w grudniu 1988 r. określono eufemistycznie jako „słabe”. Co
prawda udało się zabezpieczyć: zapasy kawy naturalnej, ale z kolei nie można było
kupić margaryny, mąki ziemniaczanej, migdałów i proszku do pieczenia. Jak
zwykle brakowało wódki i popularnych w czasie sylwestra win musujących –
„szampanów”, których PSS „Społem” w Rybniku otrzymała zaledwie 440 butelek na całe miasto281.
Rok 1989 r. przyniósł zmiany, które zapoczątkowały ustawa o działalności
gospodarczej oraz ustawa o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów
zagranicznych przyjęte przez Sejm 23 grudnia 1988 r. Obydwie ustawy weszły
w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.282 Choć pierwsze tygodnie ich obowiązywania przyniosły więcej rozczarowań, niż nadziei, a w gąszczu wzajemnie wykluczających się przepisów gubili się zarówno petenci, jak i urzędnicy, to początek
odchodzenia od centralnie sterowanego systemu gospodarczego był faktem283.
Pierwsze tygodnie funkcjonowania ustawy nie przyniosły oczekiwanej euforii i choć chętnych do podjęcia własnego interesu było sporo, przeważały obawy i nieufność wobec zmian w polityce gospodarczej państwa. Do końca maja
1989 r. w Urzędzie Miejskim w Rybniku zarejestrowano 452 podmioty gospodarcze, jednak tylko 269 z nich dopiero rozpoczynało działalność. Właściciele
pozostałych starali się o rozszerzenie dotychczasowej działalności. Najwięcej
wniosków dotyczyło uzyskania zezwoleń na świadczenie usług transportowych, remontowo-budowlanych, motoryzacyjnych, ślusarskich i handlu284.
Prawdziwym poligonem doświadczalnym nowych form handlu stała się ryb
nicka giełda samochodowa, która odbywała się w każdą niedzielę na placu przy
ówczesnej ul. Marchlewskiego. Wiosną 1989 r. samochody bynajmniej nie sta278  

Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 1 X 1988 r., k. 213.
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 7 X 1988 r., k. 218.
280  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 25 XI 1988 r., k. 259.
281  
Tamże, Szyfrogram szefa RUSW w Rybniku, Rybnik 13 XII 1988 r., k. 272.
282  
M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja..., s. 143.
283  
Dla przedsiębiorczych?, „Nowiny” 1989, nr 7.
284  
APK, KM PZPR Rybnik, sygn. 28, Informacja o pracy Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku w okresie luty–maj 1989 r., k. 32.
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nowiły większości handlowej oferty użytkowników giełdy. W pierwszą niedzielę marca 1989 r. można było tam zakupić między innymi. nowe telewizory kolorowe, aparaty fotograficzne, kamery VHS, kasety video (czyste i z nagranymi
filmami), umywalki, muszle klozetowe, nakrycia stołowe, instrumenty muzyczne, a nawet psy285.
W połowie roku na bazarach, placach i targowiskach oferowano już dosłownie wszystko. Giełda, już tylko z nazwy samochodowa, przeżywała prawdziwe
oblężenie i z trudem mieściła wszystkich chętnych sprzedających i kupujących286. 20 września 1989 r. na łamach lokalnej prasy opublikowano apel wiceprezydenta miasta, który zwrócił się z propozycją uruchamiania prywatnych
sklepów spożywczych. Zarówno PSS, jak i WPHW przekazały do dyspozycji
miasta lokale znajdujące się w różnych dzielnicach Rybnika. Sugerowano by
prywatni przedsiębiorcy otwierali w nich sklepy różnych branż spożywczych,
ze szczególnym uwzględnieniem placówek handlu mięsem. Apelowano również o uruchamianie na terenie miasta zakładów przetwórstwa spożywczego,
przejmowanie nieczynnych bądź nierentownych piekarni, ciastkarni itp. i organizowanie w ich miejsce zakładów produkujących towary określane wówczas
jako „rynkowe”. Zachęcano do budowy prywatnych ubojni, przetwórni warzyw i owoców, wędzarni ryb, wytwórni makaronów itp. Kuszono możliwością
uzyskania preferencyjnych kredytów bankowych na remont i wyposażenie lokali, pomocą ze strony pracowników Urzędu Miejskiego i ulgami podatkowymi287.
Pomimo zachęty początkowo nie było wielu chętnych do przejmowania nierentownych lokali. Dominował handel bazarowy i obwoźny. Był on tańszy i po
pularny, chociaż sprzedaż artykułów spożywczych (zwłaszcza mięsa czy pieczywa) wprost z samochodu urągała wszelkim zasadom higieny. Jednak dla wielu
rybniczan, coraz dotkliwiej odczuwających koszty rozpoczynającej się właśnie
transformacji gospodarczej cena wygrywała z jakością288. Tylko w lutym 1990 r.
zarejestrowano 52 nowe punkty sprzedaży obwoźnej. Sprzedaż kwitła już nie
tylko na targowiskach i bazarach, ale również na płycie Rynku i chodnikach
w jego obrębie oraz przed większymi sklepami289.
Przemiany były widoczne dosłownie wszędzie i choć najbardziej spektakularne działy się na szczytach władzy, to również w samym Rybniku nie sposób
było nie dostrzec, że skończyła się pewna epoka. W przeciągu 1989 r. w mieście
285  

Na rybnickiej giełdzie, „Nowiny” 1989, nr 10.
Z rybnickiej giełdy, „Nowiny” 1989, nr 40; Hiperinflacja i... dewaluacja, „Nowiny” 1989,
nr 49; Rybnicka giełda zablokowana, „Nowiny” 1989, nr 51–52.
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Komu sklep spożywczy?, „Nowiny” 1989, nr 38.
288  
Z samochodu taniej, „Nowiny” 1990, nr 4; Taniej niż w sklepie, „Nowiny” 1990, nr 5.
289  
Demonopolizacja handlu..., „Nowiny” 1990, nr 11.
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zarejestrowano 710 nowych przedsiębiorstw prywatnych, różnych branż. Większe i mniejsze firmy podejmowały działalność transportową, produkcyjną,
usługową i handlową290. Wiosną 1990 r. zintensyfikowano działania zmierzające do przekazania większości sklepów, zakładów gastronomicznych i usługowych w ręce prywatne. 12 marca 1990 r. prezydent Rybnika powołał Zespół
ds. Demonopolizacji i Małej Prywatyzacji, który miał opracować i koordynować proces transformacji systemu handlu i usług na terenie miasta291. Problemem przestawał być brak towaru – tego było z dnia na dzień coraz więcej, ale
jego cena. Rybnik coraz większymi krokami wkraczał w dekadę lat dziewięćdziesiątych.

290  
291  

Przedsiębiorczość pilnie poszukiwana, „Nowiny” 1990, nr 5.
Demonopolizacja handlu..., „Nowiny” 1990, nr 11.

Anna Grabowska (Muzeum w Rybniku)
Działalność placówek kulturalnych i kulturalno-społecznych
w Rybniku w okresie PRL na tle ich relacji z władzami
(na wybranych przykładach)
Rozważania zawarte w niniejszym artykule odnoszą się do okresu wywołującego spore emocje. Wpływ na to ma na pewno bliskość tamtych czasów
i związana z nimi specyfika życia, która zmuszała większość ówczesnego społeczeństwa do zdobycia umiejętności egzystowania w wykreowanej przez peerelowskie władze rzeczywistości. Władza starała się stworzyć pozory „normalności” i postanowiła „zadbać” nie tylko o potrzeby fizjologiczne społeczności,
ale również o jej kulturalny rozwój. Pomimo utwierdzania obywateli w przekonaniu o ich funkcjonowaniu w prawdziwie demokratycznym państwie, ludzie
posiadali wiedzę o tym, czym jest partia, jaką prowadzi politykę i jakie są jej
możliwości. Nie trzeba stawiać sobie pytania: czy partia miała wpływ na kierunek rozwoju ruchu kulturalnego i społeczno-wychowawczego. Odpowiedź jest
jednoznaczna i wszystkim znana. Warto zapytać: w jakim stopniu jej oddziaływanie wpływało na działalność ośrodków kultury? W jaki sposób się to odbywało, przy zastosowaniu jakich metod? W poniższym artykule zawarłam zarys
historii podstawowej działalności najważniejszych i najprężniejszych jednostek
kulturalno-społeczno-wychowawczych Rybnika funkcjonujących w latach
1945–1989. Na tle tego kalendarium starałam się przedstawić zasady i war unki
wzajemnych kontaktów na linii partia – placówka kulturalna/społeczna/wychowawcza.
Swoje rozważania rozpoczęłam od przedstawienia działalności powiatowego radiowęzła, jednego z masowych „przekaźników” założeń ideologicznych
PZPR w skali lokalnej. Jednostka ta została powołana uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Nr 59/2059 z dnia 30 grudnia 1953 r.
Na jej podstawie oddziały względnie Wydziały Kultury Prezydiów Powiatowych i Miejskich Rad Narodowych miały nawiązać ścisłą współpracę z Komitetami Redakcyjnymi
[radiowęzłów – A.G.]1. Ten sam dokument zobowiązywał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (dalej: PPRN) i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
(dalej: PMRN) do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy przy organizacji tegoż radiowęzła, nie tylko w zakresie wydzielenia odpowiedniego lokalu i jego
umeblowania, ale również wsparcia działalności radiowęzła, tak aby audycje
1  

Archiwum Powiatowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: APR), Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku (dalej: PPRN), sygn. 908.

214

Anna Grabowska

ruszyły już z dniem 1 lutego 1953 r. Władze zakładały powołanie całej sieci
takich radiowęzłów, nie tylko powiatowego w Rybniku, ale także miejskich
w Żorach, Pszowie czy Wodzisławiu oraz najprawdopodobniej wiejskich. Rybnicki radiowęzeł został podporządkowany PPRN w Rybniku. Jego kierownik
miał sporządzać sprawozdania z działalności ww. jednostki w zakresie: a) nadawanych programów (lokalnych i regularnych), b) wykazu osób wchodzących
w skład Komitetu Redakcyjnego, c) specyfiki i charakterystyki pracy Komitetu
i jego pomocy w organizowaniu programów, d) trudności i przeszkód, na jakie napotyka
radiowęzeł w terenie2. Z kolei PPRN w Rybniku zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej: WRN) w Stalinogrodzie3 przesłanymi pismem z dnia 13 sierpnia 1953 r. miało jej sprawozdawać z działalności, osiąganych wyników i rezultatów wszystkich typów radiowęzłów, które były PPRN
w Rybniku podporządkowane (powiatowe, miejskie i wiejskie). Dodatkowo
władze na szczeblu wojewódzkim oczekiwały przesłania części planów audycji
radiowęzłów z konkretnymi przykładami wykładów, pogadanek, odczytów i innych.
Oczekiwano pozytywnych rezultatów na polu mobilizacji ludności do wykonywania
planów gospodarczych i produkcyjnych [...], na przykład współzawodnictwa pracy,
akcji żniwno-omłotowej czy obowiązkowych dostaw4. Dla każdej audycji wcześniej przygotowywano tzw. plan audycji czyli po prostu scenariusz. Każda audycja była wygłaszano dwukrotnie, albo „dzień po dniu” albo z jednodniową
przerwą (na przykład 17–18 grudzień i 19–21 grudzień).
Pod każdym scenariuszem audycji umieszczano adnotację o wyrażeniu zgody władzy na jej wygłoszenie przez radiowęzeł. Początkowo używano formuły
ogólnej treści: PMRN w Rybniku wyraża zgodę na wygłoszenie powyższego komunikatu. Później pod przeprowadzoną cenzurą podpisywała się już konkretna osoba
z zaznaczeniem tylko funkcji przez nią sprawowanej, na przykład: Audycję na
dzień [...] zatwierdza się. Tę adnotację zatwierdzano pieczęcią przewodniczącego
lub sekretarza Prezydium.
Za pomocą radiowęzła rybnicki aparat władzy mógł jeszcze silniej oddziaływać na poglądy i zapatrywania lokalnej społeczności. Raczej nie trzeba nadmieniać jak silnie propagandowy wydźwięk posiadał ten materiał. Większość
audycji była układana według takiego samego szablonu. Najpierw przedstawiano aktualne wiadomości dotyczące miasta i powiatu rybnickiego. Poruszano
tematy idei współzawodnictwa, wynalazczości i racjonalizatorstwa. Podawano
informacje o wykonaniu lub nie wykonaniu planów rocznych, gdzie odczytywano zakłady lub nazwiska konkretnych osób z obu tych kategorii (audycje z 19–
21 grudnia 1953 r. i 4–5 lutego 1954 r.). Nadmieniano również o akcjach tzw.
2  
3  
4  

APR, PMRN, sygn. 908.
Katowice od marca 1953 r. do października 1956 r. nosiły nazwę Stalinogród.
APR, PMRN, sygn. 908.
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społecznie potrzebnych, takich jak zbiórka złomu i makulatury (audycje z 19–
21 grudnia 1953 r.); o aktualnych zarządzeniach miejscowych władz, na przykład w sprawie akcji odśnieżania (audycja z 16–18 grudnia 1954 r.) czy obowiązkowych dostaw żywca wraz z imiennym wykazem osób, które dostarczyły
je przed terminem, jak i tych, którzy z tą dostawą zalegali (audycje z 19–20 stycznia 1954 r. i 12–14 grudnia 1953 r.). Nie pomijano także spraw dotyczących
aktualnych wydarzeń ważnych dla miejscowej ludności, na przykład o uruchomieniu świetlicy dworcowej wraz z biblioteką dla podróżnych (audycja z 19–20
stycznia 1954 r.).
Główne ogniwo audycji stanowiła tzw. pogadanka, w której czy to w formie
dialogu czy monologu, prowadzono odpowiednio ukierunkowaną agitację oraz
starano się zbagatelizować pewne aspekty rzeczywistości. Wystarczy zwrócić
uwagę na ujęcie tematyki świątecznej (audycja z 19–21 grudnia 1953 r.) i obraz
tamtej rzeczywistości ukutej przez ówczesne władze, a przejawiającej się m.in.
w używanej terminologii „Święta Zimowe”. W okresie bożonarodzeniowo-noworocznym chętnie podsuwano słuchaczom tematy zastępcze, takie jak: zagrożenia przeciwpożarowe (audycja z 19–21 grudnia 1953 r. i 22–23, 24 grudnia
1953 r.), oszczędzanie wody (audycja z 19–20 stycznia 1954 r.) czy pogadanki
z tzw. Cyklu wsi w formie poradnika rolniczego albo dotykające problematyki
obowiązkowych dostaw (audycja z 12–14 grudnia 1953 r., 2–4, 12–13 styczeń
1954 r.). Przykład pogadanki propagandowo-politycznej zawarto w audycji z 17–
18 grudnia 1953 r., gdzie niezwykle zgrabnie w formie dialogu pomiędzy dwójką kolegów z pracy przedstawiono założenia IX Plenum KC PZPR5.
Opisując intensywność życia kulturalnego nie sposób nie wspomnieć o Muzeum w Rybniku. Myśl o utworzeniu muzeum miała jeszcze przedwojenne tradycje związane z działalnością lokalnego społecznika ks. Emila Stanisława
Drobnego, który jednocześnie z działalnością misjonarską w Chinach i Nowej
Gwinei prowadził działalność kolekcjonerską. Kolekcję egzotycznych eksponatów (tkaniny, broń, narzędzia, ceramika, maty) wzbogacał również przedmiotami o ogromnej wartości historyczno-kulturowej dla ziemi rybnickiej (m.in.
śląskie wydawnictwa, stroje ludowe, elementy umeblowania). To, co ocalało
z wojennej pożogi zostało zaprezentowane już w 1945 r. w czasie otwarcia
Domu Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn6. W latach pięćdziesiątych ruszyła
społeczna inicjatywa na rzecz utworzenia w Rybniku placówki muzealnej. A już
w 1957 r. powstał Społeczny Komitet Organizacyjny Zbiorów Muzealnych
Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej, jako zalążek przyszłego Muzeum o charakterze czy5  

APR, Komitet Redakcyjny Powiatowego Radiowęzła w Rybniku, różne sygnatury.
APR, PMRN, sygn. 925, I. Libura, Muzeum Ziemi Rybnicko –Wodzisławskiej wspólnym celem
całego społeczeństwa, „Nowiny” 1957, nr 43; K. Ossowski, Muzeum w Rybniku, „Poglądy” 1979,
nr 11; I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna, [w:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 511–512.
6  
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sto regionalnym. Przypuszczalnie powstają działy jak sztuki kościelnej, miejskiej, wiejskiej,
górnictwa, rybołówstwa, archeologii, przyrodoznawstwa, historii, walk narodowościowych
i politycznych [...]7. W styczniu 1958 r. w sali PMRN w Rybniku nastąpiło uroczyste otwarcie placówki muzealnej, oficjalnie nazwanej „Zbiory Muzealne Ziemi
Rybnicko-Wodzisławskiej”. Natomiast upaństwowienie tejże jednostki nastąpiło dopiero w 1970 r. uchwałą Prezydium MRN w Rybniku, która miała sprawować nad nią nadzór organizacyjny. Muzeum w Rybniku zorganizowane zostało
w trzy działy: Dział Historii, Dział Kultury Regionu i Dział Górnictwa Węgla
(od 1980 r. także Dział Historii Rzemiosła). Placówka ta prowadziła działalność naukowo-oświatową. Urządzała stałe i czasowe ekspozycje, zarówno ze
zbiorów własnych jak i obcych. Dodatkowo współpracowała ze szkołami i rozmaitymi organizacjami o profilu społecznym-dydaktycznym, urządzała koncerty, wernisaże, spotkania o profilu artystycznym i historyczno-artystycznym8.
Życie kulturalne miasta Rybnika skupiało się także przy zakładach pracy,
takich jak fabryki, kopalnie, huty czy kolej. Najbardziej widoczną formę działalności stanowiły przyzakładowe domy kultury, których zadaniem było nie tylko
budowanie i rozwijanie aktywnych postaw twórczych, ale również kształtowanie właściwych postaw ideowo-politycznych i społeczno-moralnych [...]9. Na plan pierwszy w dzia
łalności tego typu placówek wybija się, założony w 1953 r., Dom Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn („Ryfama”). To przy nim powstał sześć lat później
pierwszy na terenie Rybnika klub literacki „Świt” (od 1961 r. „Kontakty”) i jeden z pierwszych w województwie Teatr Poezji (później kabaret „Osesek”,
działał w latach 1962–1975). Pozostałe zakłady pracy ROW posiadały równie
wielkie aspiracje w dziedzinie kultury. Wystarczy tutaj wspomnieć domy kultury huty „Silesia”, kolei czy kopalni ROW: m.in. „Ignacy”, „Chwałowice”, „Jankowice”, „Rydułtowy”. W każdym z nich prężnie działały biblioteki, czytelnie,
świetlice, kawiarnie, rozmaite pracownie, kluby i koła zainteresowań (fotograficzne, modelarstwa lotniczego i szkutniczego, grafiki, malarstwa, baletowe,
muzyczne, taneczne, wokalne, wędkarskie, rękodzielnicze, szachowe, teatralne,
majsterkowiczów i zabawkarzy, radioamatorów – krótkofalowców, filmowe,
Kluby Seniora). Ponadto organizowano odczyty, wystawy, spotkania z „ludźmi”
kina, teatru, prasy, wyjazdy autokarowe do Opery w Bytomiu, Operetki w Gli7  

APR, PMRN, sygn. 925.
Muzeum w Rybniku. Informator, Rybnik 2000, s. 9–13; I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 511 – 512; (les), Dziś otwarcie wystawy plastycznej, „Nowiny” 1958, nr 18; (les), Muzeum czy
gabinet osobliwości, „Nowiny” 1959, 22–28 V; Zbiory rybnicko–wodzisławskie zostaną podniesione do
rangi Muzeum Państwowego, „Nowiny” 1962, nr 48; (s), Ciekawe wystawy starodruków muzycznych,
„Nowiny” 1960, 9–15 IX; (fp), MRN w Żorach przekaże stylowe meble Rybnickiemu Muzeum, „Nowiny” 1960, 16–22 VI; (rom), Rybnik doczekał się Muzeum, „Nowiny” 1970, nr 12.
9  
Program aktywizacji kulturalnej dzieci i młodzieży w województwie katowickim na lata 1983–1990,
Katowice 1983, s. 2.
8  
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wicach czy do teatru w Bielsku-Białej oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze
w różne regiony Polski i Europy10.
Ciekawy rys stanowiła działalność tzw. Zakładowych Komitetów Opiekuńczych istniejących przy zakładach pracy. Roztaczały one opiekę nad wybranymi
placówkami szkolnymi. Owa działalność obejmowała nie tylko „wspieranie”
szkół pod względem finansowym (remonty, dotacje na wyposażenie i uroczystości szkolne, stypendia, wycieczki), ale również miała na celu „współdziałanie” w zakresie zagadnień kulturalnych, a nawet dydaktyczno-wychowawczych.
Jako przykład tego typu koegzystencji przytoczyć można plan pracy na rok
szkolny 1969/1970 dla Zakładowego Komitetu Opiekuńczego przy Rybnickiej
Fabryce Maszyn, który opiekował się SP nr 5 i II LO im. Hanki Sawickiej
w Rybniku11. Kulturalny zakres „współpracy” pomiędzy ww. jednostkami obejmował organizowanie wspólnych uroczystości i aktywne uczestnictwo młodzie
ży szkolnej w przeprowadzaniu zakładowych akademii, między innymi z okazji
rocznic Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, święta 1-Maja, Dnia
Górnika czy Dnia Kobiet. „Ryfama” miała również czuwać nad rozwojem muzycznym szkół. Członkowie zakładowych zespołów muzyczno-wokalnych
mieli pomagać w prowadzeniu szkolnych kółek muzycznych. Dodatkowo przyzakładowy Dom Kultury miał budować i rozwijać współpracę ze szkołami
w formie zajęć pozaszkolnych. Młodzież miała rozwijać swoje zdolności artystyczne w zespołach: muzycznych, malarskich, chóralnych. Wspominano również o współpracy zakładowej i szkolnej biblioteki. Jak widać owa działalność
wykraczała daleko poza ramy „sponsoringu” i dotykała w dużym stopniu zagadnień ideowo-wychowawczych. Poprzez spotkania dzieci i młodzieży z przo
downikami pracy i racjonalizatorami oraz odpowiednio nacechowane filmy
oświatowe starano się budować wzorzec pożądanego obywatela i pracownika.
Warto również wspomnieć, iż wydelegowana przez „Ryfamę” „osoba – opiekun” uczestniczyła w zebraniach Rady Pedagogicznej, Rady Stypendialnej czy
Komitetu Rodzicielskiego. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, iż „Ryfama” oferowała pomoc w organizacji uniwersytetu i wieczorów dyskusyjnych
10  

Muzeum w Rybniku, Karty materiałów badawczych terenowych 1980, 1984; J. Podlodowska, Aspiracje i inicjatywy (Kluby literackie w Rybniku po drugiej wojnie światowej i Rybnickie Dni
Literatury, „Kroniki Rybnickie” nr 1, Rybnik 1983, s. 391–392; I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 504–505; A. Mrowiec, Kopalnia „Chwałowice” i jej załoga na tle rozwoju górnictwa ziemi rybnickiej 1903–1973, Warszawa–Kraków 1974, s. 215–221; Huta Silesia 1753–1978, red. H. Rechowicz, Katowice 1977, s. 249–257; M. Smolka, Dzieje kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792–2001,
Katowice 2001, s. 123–125; Nareszcie ruszyła budowa Domu Kultury w Rybniku, „Nowiny” 1958,
nr 16; Chwałowice mają nowy Dom Kultury, „Nowiny” 1958, 3.V; (fp), Ambitne plany niewiadomskiego
Domu Kultury, „Nowiny” 1959, 13 II; (les), Pomyślny start Klubu Literackiego „Świt”, „Nowiny”
1959, 20–26 III; (f), Brawo kopalnia Chwałowice, „Nowiny” 1960, 26 VIII–1 IX; (kow), Niespodzianka w Klubie Literackim „Świt”, „Nowiny” 1961, 11–17 IV.
11  
APR, PMRN, sygn. 70.
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dla rodziców. Miała także wygłaszać wychowawcze pogadanki przez fabryczny
radiowęzeł12.
Analizując zagadnienie powojennej kultury w Rybniku nie można nie wspomnieć o oddziale RSW „Prasa–Książka–Ruch”. Jednostka ta poza handlem
i kolportażem prasy (m.in. „Trybuny Robotniczej”, „Dziennika Zachodniego”,
„Sztandaru Młodych”, „Panoramy”, „Gospodyni”) prowadziła szeroką działalność kulturalną i oświatowo-wychowawczą. Prym w tych działaniach wiódł
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Otwarcie rybnickiej placówki, mieszczącej się przy ul. Kościuszki 19, nastąpiło 20 lutego 1963 r. dzięki fundacji
Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Jednostka ta działała pod
bezpośrednim patronatem PZPR, a do jej podstawowych zadań należało: propagowanie osiągnięć kultury socjalistycznej, rozbudzanie bratnich więzi z innymi krajami socjalistycznymi, prowadzenie szerokiej działalności polityczno-społecznej i wychowawczej zgodnej z ideologią partii. Założenia te KMPiK
realizował poprzez: 1. propagowanie czytelnictwa prasy polskiej i zagranicznej,
głównie radzieckiej (warto wymienić takie tytuły jak: Ugol, Master, Ugla, Sowieckij
Szachtior), 2. propagowanie czytelnictwa książki i innych publikacji, wydawnictw
albumowych i reprodukcji z dziedziny sztuki, płyt muzycznych, 3. koncerty,
wystawy, prelekcje, projekcje filmów i przezroczy, odczyty i wykłady, spotkania
z artystami, „ludźmi ze świata” prasy, radia i telewizji oraz działaczami polityczno-społecznymi. Specyficzną rolę w klubie pełniła czytelnio–kawiarnia, w której można było przy kawie lub herbacie przeczytać ulubione czasopismo, obejrzeć ciekawą
wystawę, skorzystać ze zbiorów archiwum prasowego czy biblioteczki wydawnictw encyklopedycznych. Przy klubie działało również Studium Języków Obcych prowadzące
kursy języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i angielskiego13.
Nieodłączny element życia kulturalnego miasta Rybnika i okolic stanowiła
Szkoła Muzyczna I i II stopnia, której założycielami byli znani rybniccy muzycy
bracia Szafrankowie, Antoni i Karol. Placówka ta ponownie zaczęła funkcjonować już w październiku 1945 r. Na jej bazie personalnej utworzono orkiestrę.
Grali w niej nauczyciele, uczniowie, absolwenci i inni amatorzy muzyki, już
spoza szkoły. Orkiestra i szkoła sukcesywnie poszerzały zakres swojej działal12  

APR, PMRN, sygn.70; Zakłady opiekuńcze pomagają szkołom w realizacji programów nauczania, „Nowiny” 1970, nr 2.
13  
Muzeum w Rybniku, materiały nieuporządkowane; Informatory: 16 RDL 29–30 IX
i 1–2 X 1985 r., s. 4, 37–38; 18 RDL 27–30 IX 1987 r., s. 6–8, 19–20; 17 RDL 28 IX–1 X
1986 r., s. 25–27; 19 RDL 25–28 IX 1988 r.; XX RDL 30 IX–6 X 1989 r.; M. Żegota, Zblizanie
do kultury, „Nowiny” 1985 nr 43; M. Grudniewska, Populyzator prasy i książki. 25-lecie rybnickiego
KMPiK, „Nowiny” 1988 nr 11; (fp), Czy w Rybniku może powstać Klub Międzynarodowej Książki
i Prasy?, „Nowiny” 1961, 16–23 V; Pierwsze „kontakty” KMPiK z grupą literacką w Rybniku, „Nowiny” 1962, nr 45; Rybniczanie poznają obce języki, „Nowiny” 1963, nr 35; Wzrasta poczytność fachowej prasy radzieckiej, „Nowiny” 1964, nr 39; KMPiK w listopadzie, „Nowiny” 1964, nr 45.
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Fot. 1: Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, przy ul. T. Kościuszki 19
(zbiory Muzeum w Rybniku)

ności. Jednak głównym elementem jej działania była obsługa rozmaitych imprez artystycznych, konsultacje muzyczne dla placówek i ośrodków kulturalnych oraz nauka gry na instrumentach i kształcenie przyszłej kadry pedagogicznej
i instruktorskiej dla amatorskiego ruchu muzycznego. Pod koniec 1960 r. na jej
podstawie powstała Filharmonia Rybnickiego Okręgu Węglowego jako orkiestra
symfoniczna przy Radzie Zakładowej RZPW14. Instytucja prowadziła szeroki wachlarz działań: 1. koncerty symfoniczne z udziałem znanych muzyków i solistów,
częściowo wychowanków Rybnickiej Szkoły Muzycznej, na przykład Lidii
Grychtołówny czy Piotra Palecznego; 2. koncerty okolicznościowe jak na przykład
ten w TZR z okazji odznaczenia miasta Rybnika Orderem Sztandaru Pracy I klasy (27
listopada 1979 r.) czy w Jastrzębiu na inaugurację Górniczych Dni Kultury (6 września
1979 r.); 3. koncerty popularne organizowane dla pracowników zakładów pracy
wchodzących w skład ROW; 4. audycje umuzykalniające dla szkół, klubów i domów
kultury; 5. koncerty finałowe dla Szkół Muzycznych miasta Rybnika i Wodzisławia.
Działalność Filharmonii ROW finansowana była przez zakłady pracy i instytucje
14  

Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/2918,
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Rybnickiego Okręgu Węglowego [...] i częściowo Urząd miejski w Rybniku15. Trudności
finansowe, jakie następowały od 1975 r. i powstała w związku z nimi dokumentacja ukazały relacje i stopień zależności rybnickiej Filharmonii od ówczesnej
władzy państwowej. Poszukiwanie sponsorów i dotacji odbywało się za pośrednictwem Komitetu Miejskiego PZPR w Rybniku: Realizując zalecenia Egzekutywy
Komitetu Miejskiego PZPR w Rybniku – Urząd Miejski wystosował pismo dnia
28.10.1977 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Kultury i Sztuki o stałą
roczną dotację i ujęcie Stowarzyszenia Filharmonia ROW w skład dotowanych stowarzyszeń kulturalnych na terenie województwa. Zwrócenie uwagi na aktywne uczestnictwo w życiu polityczno-społecznym mogło być pomocne w uzyskaniu dotacji.
W sprawozdaniu ze stycznia 1978 r. sporządzonym przez kadrę pedagogiczną
Szkoły Muzycznej podkreślono jej możliwości do kształtowania zaangażowanych postaw [...], do wychowywania w duchu proletariackiego internacjonalizmu poprzez eksponowanie osiągnięć krajów demokracji ludowej a szczególnie ZSRR – postać przywódcy międzynarodowego ruchu robotniczego W.I. Lenina16. Dodatkowo zwrócono uwagę
na propagowanie osiągnięć kultury i sztuki radzieckiej oraz na inspirującą i kontrolującą [...] rolę POP [...] w działalności ideowo-wychowawczej środowiska szkolnego.
Jednocześnie wykazywano więź łączącą Filharmonię ze środowiskiem robotniczym, mając na uwadze nie tylko subwencje z zakładów pracy, wchodzących
w skład ROW, ale również udział ich pracowników w szeregach tej instytucji.
Zaznaczono także ogromny wkład orkiestry w obchody świąt i imprez robotniczych, na przykład Dnia Górnika, kiedy to występowano z koncertami znacznie
częściej [...] dla ludzi dobrej roboty.. Członkowie filharmonii deklarowali również
systematyczne zwiększanie udziału w obchodach rocznic i świąt państwowych oraz
„Dniach Kultury i Techniki Radzieckiej”17. Upartyjnienie ww. instytucji mogło okazać się bardzo pomocne w osiągnięciu zamierzonego celu finansowego. I na ten
fakt powołują się członkowie POP, która pomimo małej ilości członków jest na każdym polu działania szkoły widoczną, a jej członkowie są wzorem pracy dla pozostałych
pracowników18. Jak relacjonuje ówczesny I sekretarz KM PZPR w Rybniku do
KW PZPR w Katowicach (dokument z dnia 16 maja 1979 r.): na 22 etatowych pe
dagogów 6 jest członkami PZPR i 1 kandydatem [...] dyrektor, z–ca kierownika sekcji
smyczkowej, kier. Sekcji instrumentów dętych tej szkoły są członkami PZPR. Dodatko15  

Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/2918;
I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 514 – 515; (s), Rybnik będzie miał własną orkiestrę symfoniczną (...), „Nowiny” 1960, 14–20 VII; Szesnastego grudnia premiera Filharmonii ROW, „Nowiny”
1960, 25–31 XI; (fp), Popisy muzyczne w Rybniku i Żorach, „Nowiny” 1961, 21–28 VI; (ps), Morskie
turnee Filharmonii ROW, „Nowiny” 1961, nr 27; Pełne triumfu tournee Filharmonii ROW, 30 lat rybnickiej szkoły muzycznej, „Nowiny” 1963, nr 37; Japończycy i Egipcjanie stawiają olśniewające oferty
braciom Szafrankom, „Nowiny” 1959, nr 15.
16  
Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/2918.
17  
Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/2918.
18  
Tamże.
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wo podkreślono rozwojową linię organizacji partyjnej rybnickiej filharmonii
nadmieniając, iż szkoła w 1979 r. przygotowała 74 uczniów celem wstąpienia
w szeregi kandydackie PZPR19. Odpowiednie „nastawienie” i działania władz
szkoły muzycznej przyniosły poparcie ze strony ówczesnej władzy państwowej.
I sekretarz KM PZPR w Rybniku 12 lutego 1979 r. przekazał sprawozdanie
sekretarzowi KW PZPR w Katowicach nie tylko na temat muzycznych osiągnięć rybnickiej filharmonii, ale również zaproponował plan podreperowania
finansów tej instytucji. W celu utrzymania działalności tej instytucji KM PZPR
w Rybniku zaproponował zobligować Dyrekcję RZPW oraz Prezydentów miast
Rybnika, Wodzisławia Śl., Jastrzębia i Żor, ZG ZZG lub WRZZ do stałego finansowania Filharmonii „ROW”20.
Życie muzyczne Rybnika tworzyli nie tylko profesjonalni muzycy i zespoły,
ale w dużej mierze amatorzy – entuzjaści. Najbardziej zauważalna jest tutaj
działalność miejscowych chórów i kapel, które z czasem przekształciły się
w orkiestry przyzakładowe. Chóry „Seraf ”’ (Rybnik), „Mickiewicz” (Niedobczyce), „Wanda” (Rybnik–Ligota), „Słowiczek” (Popielów), „Zefir” (Orzepowice), „Cecylia” (Rydułtowy) czy „Dzwon” (Paruszowiec) to nieliczne przykłady na potwierdzenie intensywności amatorskiego ruchu artystycznego w tym
okresie w Rybniku. Działający przed 1939 r. Związek Polskich Kół Śpiewaczych – Okręg Rybnik przekształcił się w 1950 r. w Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych – Oddział Rybnik, a w 1973 r. przeszedł kolejną reorganizację i zaczął funkcjonować pod nazwą Polskiego Związku Chórów i Orkiestr21. Jednak nie da się ukryć, iż ówczesna władza ludowa
więcej zainteresowania i troski przejawiała wobec zespołów i kapel funkcjonujących pod patronatem poszczególnych zakładów pracy. W głównej mierze sprawa dotyczyła kwestii finansowych i lokalowych. Również tzw. akcyjność wiążąca się z koniecznością dostosowywania programów artystycznych do wymogów
ideowych i inicjatyw PZPR nie służyła działalności chórów amatorskich,
zwłaszcza tych z rodowodem kościelnym22.
Jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych punktów związanych
z rybnickim światem kulturalnym stanowił Teatr Ziemi Rybnickiej (dalej: TZR).
Jego oficjalnego otwarcia dokonano 4 grudnia 1964 r., chociaż myślano o otwar
ciu tego typu placówki już od wczesnych lat pięćdziesiątych. Inaugurację uświet
niła swoją obecnością i talentem pianistka Lidia Grychtołówna, notabene absolwentka szkoły muzycznej. Na administratora obiektu wyznaczono RZPW,
a z jego ramienia obowiązki owe pełniła kopalnia „Chwałowice”. Od marca
19  

Tamże.
Tamże.
21  
J. Fojcik, Śląski ruch śpiewaczy 1945–1974, Katowice 1983, s. 35; R. Hanke, Śląsk śpiewa,
Katowice 1991, s. 183; I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 501–503.
22  
R. Hanke, Śląsk śpiewa..., s.177, 193–197.
20  
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1965 r. w budynku TZR mieściła się Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej
(wcześniej funkcjonująca jako filia Wojewódzkiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego). W 1978 r. z połączenia tych dwóch instytucji powstał Rybnicki Ośrodek Kultury23.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o rybnickim bibliotekarstwie. Biblioteka
Powiatowa i Miejska w Rybniku oficjalnie rozpoczęła swoją działalność już 22
lipca 1945 r. w Domu Kultury „Ryfamy” działając w oparciu o księgozbiór uratowany z wojennej zawieruchy. W 1949 r. wydzielono Miejską Bibliotekę Publiczną, która od 1975 r. przejęła funkcję Biblioteki Powiatowej. A od 1961 r.,
obok wypożyczalni, działała w niej czytelnia książek i czasopism24.
Najbardziej rozpoznawalne przedsięwzięcie sygnowane przez TZR to cykl
imprez składających się na tzw. Rybnickie Dni Literatury. Organizowane od
1963 r. stały się znakiem rozpoznawczym kulturalnej strony miasta. A preludium do nich stanowiło raczej eksperymentalne przedsięwzięcie pod nazwą
Rybnickich Dni Poezji zorganizowane rok wcześniej25. Podstawowym warunkiem zaistnienia i kontynuacji tego typu imprezy była akceptacja ze strony ówczesnej władzy. Popierano działania i tematykę mające na celu zapoznawanie
potencjalnego odbiorcy z pracą i życiem ludzi pracy regionu rybnickiego26. Jak pisał ówczesny I sekretarz KM PZPR w Rybniku dla Wydziału ds. Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR w Katowicach (pismo z dnia 23 stycznia 1976 r.)
były to imprezy dążące do aktywizacji i doskonalenia więzi twórców kultury z klasą
robotniczą w dziedzinie plastyki, muzyki, teatru, filmu i fotografii27. Władza wysoko
oceniła działanie organizatorów w czasie VII RDL, kiedy postanowiono przyjezdnych literatów oddelegować do zakładów pracy, aby jeszcze skuteczniej zapoznawać twórców z całokształtem pracy i życia załóg. Bardzo ważnym i znamiennym
posunięciem organizatorów było dopuszczenie do udziału w konkursach poza
profesjonalnymi artystami również debiutantów wywodzących się z załóg robotniczych28. „Prawo do cykliczności” owej imprezy tak naprawdę zależne było od
aktualnego dyskursu władzy. „Prawidłowość” ta pokazana została w 1975 r.,
kiedy to RDL zostały zlikwidowane zamknięte przez Komitet Wojewódzki PZPR, bo
23  

Informator: Barwy kulis. 40-lecie TZR, red. G. Walczak, Rybnik 2004, s. 17, 20, 22, 48; 16
RDL 29–30 IX i 1–2 X 1985 r., s. 8; Teatr Ziemi Rybnickiej otwarł podwoje, „Nowiny” 1964, nr 49.
24  
I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 509–510; XIX RDL 25–28 IX 1988 r., s. 8–9.
25  
Informatory: RDL 25–28 IX 1988 r., s. 5; 16 RDL 29–30 IX i 1–2 X 1985 r., s. 3; Barwy
kulis..., s. 47; Pierwsza wielka impreza literacka na Śląsku. Rybnickie Dni Poezji „paradą” 20 autorów,
„Nowiny” 1962, nr 40; (niew), Rybnicki zlot poetów, „Nowiny” 1962, nr 41; (niew), O Rybnickich
Dniach Poezji wnikliwie, „Nowiny” 1962, nr 43; (ps), II Rybnickie Dni Literatury zbliżą pisarzy do
czytelników, „Nowiny” 1963, nr 35; Nagroda „Złotej lampki górniczej”, „Nowiny” 1963, nr 38.
26  
Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/2919.
27  
Tamże.
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to był późny okres Gierka [...] kiedy politycznie wszystko zaczynało się usztywniać, a to
była zbyt odważna impreza [...]29. Również tygodnik „Nowiny” w tym roku nie
wspomniał o RDL, mimo że we wcześniejszych latach sporo uwagi poświęcał
tej imprezie i bardzo wysoko oceniał ją pod względem przygotowań i przebiegu. To wydarzenie pokazuje, w jaki sposób działała w PRL cenzura. W informatorze XIV RDL z 1983 r., pierwszych zorganizowanych po „przymusowej”
przerwie, „wytłumaczeniem” okazały się kłopoty nie tylko finansowe 30. Informacja
dotycząca reaktywowania imprezy i przedstawienia „pewnych przyczyn” pojawiła się tylko w informatorze RDL z 1983 r., kiedy to problem był jeszcze na
tyle „gorący”, iż nie dało się go tak po prostu przemilczeć. W następnych latach
obserwuje się jedynie wybiórcze wzmianki informujące o reaktywowaniu imprezy i o ogromnym wkładzie władzy w jej odtworzenie31.
W Rybniku działało również sporo organizacji o profilu społeczno-kulturalnym i społecznym, takich jak Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (dalej: TPPR), Towarzystwo Miłośników Ziemi Rybnickiej, Związek Bojowników
o Wolność i Demokrację, Liga Obrony Kraju, Oddział Polskiego Towarzystwa
Filatelistycznego, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych i Związek
Hodowców Drobnego Inwentarza, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kraj
oznawcze (dalej: PTTK), Liga Kobiet i Koła Gospodyń Wiejskich. Nie sposób
tutaj omówić działalności wszystkich tych organizacji, dlatego skupiłam się na
najbardziej charakterystycznej i kontrowersyjnej, takiej jak TPPR..
Założenia i specyfika działania tej organizacji skupiały się na: upowszechnianiu
wiedzy o Związku Radzieckim i życiu narodu radzieckiego, popularyzacji dorobku komunistycznego [...], propagowaniu idei polsko–radzieckiego braterstwa, niezłomnego sojuszu
i wszechstronnej współpracy [...] w dziedzinie życia politycznego, gospodarczego, naukowego
i kulturalnego32. Zainteresowanie wzbudza forma członkowska tej organizacji.
Istniały dwa rodzaje przynależności: zbiorowa i indywidualna. W pierwszym
przypadku członkiem mogła zostać każda organizacja społeczna, która działała w granicach PRL. Zaś członkiem indywidualnym każdy jego obywatel, pragnący wnieść swój wkład [...] w urzeczywistnienie celów i zadań TPPR. Władzom
w szczególności zależało na pozyskaniu dla tej sprawy warstw wykształconych
czyli nauczycieli, działaczy kultury, naukowców, przedstawicieli środowisk twórczych33.
Sporo uwagi ówczesne władze poświęcały rezultatom działalności TPPR wśród
29  

Barwy kulis... s. 20, 22–23.
Informator: XIV RDL 2–5 X 1983 r., s. 6.
31  
Informatory: XV RDL 30.IX–3 X 1984 r., s. 13; XVII RDL 28.IX–1 X 1986 r., s. 7.
32  
Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/262,
Broszura: Umacnianie przyjaźni polsko – radzieckiej sprawą ogólnonarodową. Plenum Zarządu Głównego
TPPR 29 X 1973, Warszawa 1973, s.7; sygn. MRy/ADH/2919.
33  
Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/262,
Broszura: Umacnianie przyjaźni polsko – radzieckiej..., s. 9; sygn. MRy/ADH/2919.
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młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do głównych zadań
tzw. szkolnych kół TPPR należało organizowanie rozmaitych imprez i uroczystości
z okazji rocznic i świąt związkowych z Krajem Rad34. W celu skutecznego dotarcia
z propagandową problematyką do młodego odbiorcy starano się przedstawiać
ją w formie gier i zabaw, jako przyjemną alternatywę do spędzania wolnego
czasu. I w takiej atmosferze organizowano tzw. wieczorki przy samowarze i świecach
poświęcone Krajowi Rad, w czasie których starano się uaktywnić młodzież takimi
posunięciami jak gry pionierów radzieckich, różnorodne konkursy i koncerty
radzieckich i rosyjskich piosenek czy pokazy tańców narodów naszego „Wielkiego Brata”. Nie można także nie wspomnieć o różnorodnych olimpiadach
i konkursach wiedzy popularyzujących tematykę sowiecką i służących władzom
do ukazywania stopnia „zainteresowania” tą problematyką lokalnej społeczności. I tak na przykład w Rybniku odbyły się m.in. konkursy o republikach zakaukaskich, olimpiady języka rosyjskiego, konkursy poezji i piosenki radzieckiej
i rosyjskiej. Jeszcze silniejszemu zaakcentowaniu „braterstwa ze Związkiem Radzieckim” służyła wymiana korespondencji pomiędzy młodzieżą polską a ich
radzieckimi rówieśnikami. Władze nie zapominały również o ciągłym podkreślaniu ogromnego wkładu w wyzwolenie ziem polskich i oczywiście ziemi rybnickiej Armii Czerwonej. Zaś korespondowanie z ludźmi radzieckimi, którzy uczestniczyli w walkach o wyzwolenie ziemi rybnickiej, należało do podstawowych obowiązków członków szkolnych kół TPPR35.
Działania tej organizacji uwidocznione najpełniej zostały w okresie obchodów Roku Leninowskiego w Rybniku i powiecie rybnickim w 1970 r.. Kulisy
organizacji tej imprezy zwracają uwagę na sposób relacji jednostek kulturalnych
z władzami. Komitet Powiatowy PZPR w Rybniku wydał broszurę z programem imprez w celu zabezpieczenia obchodów 100 Rocznicy Urodzin Wł. I. Lenina na
terenie miasta i powiatu rybnickiego i planem organizacyjnego zabezpieczenia obchodów
25-lecia wyzwolenia ziemi rybnickiej [...]. Zalecenia te miały być wiążące dla wszystkich ówcześnie działających organizacji kulturalnych i społecznych. Przy czym
wytyczne dotyczyły nie tylko spraw programowo-artystycznych, ale również
poruszały kwestie techniczne, takie jak dekorowanie budynków użyteczności
publicznej i prywatnych flagami państwowymi i robotniczymi, portretami przywódców
KPZR i PZPR, transparentami i hasłami, sposób wykonania dekoracji najlepiej
prosto i tanio w czynie społecznym czy następnie ich demontażu36. Władze wyraźnie
nakreśliły dokładny plan artystyczny uroczystości, zlecając odpowiednim jednostkom urządzenie określonych przedsięwzięć, takich jak: spotkania z żołnie34  

Młodzież w TPPR, „Nowiny” 1974, nr 46.
Tamże; Praca wychowawcza z młodzieżą – tematem posiedzenia plenarnego Zarządu Powiatowego
TPPR w Rybniku, „Nowiny” 1972, nr 20.
36  
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rzami Armii Radzieckiej (listopad 1969 r.), konkurs Tańców Kraju Rad (kwiecień 1970 r.), festiwal filmów o Leninie (kwiecień 1970 r.), konkurs na najlepszą
gazetkę szkolną lub zakładową albo najlepszą dekorację witryny sklepowej
(cały rok). Do realizacji każdego przedsięwzięcia zostały delegowane określone
placówki. A z przebiegu przygotowań tych imprez miały one opracować szczegółowe sprawozdania i przedłożyć je KP PZPR w Rybniku w określonym
w broszurze terminie (do 31 stycznia 1970 r.)37.

Kontrola i sprawozdawczość wdzierały się do wszystkich dziedzin życia, stanowiąc podstawowe narzędzie funkcjonowania ówczesnej władzy. Wystarczy
przejrzeć kilka z planów pracy Komisji Oświaty i Kultury PMRN w Rybniku38,
aby stwierdzić na jak ogromną skalę wykorzystywano te metody. Kontroli i tzw.
analizie działalności poddawano wszystkie placówki kulturotwórcze, niezależnie
od ich wielkości i zasięgu działania. Mowa tutaj zarówno o TZR, bibliotekach,
muzeum i przyzakładowych Domach Kultury (DK „Huty Silesia”, DK „Ryfamy”), jak i o przedszkolach, niewielkich świetlicach: szkolnych, działających
przy PKP czy hotelach robotniczych. Ówczesne władze ogromną wagę przywiązywały również do prawidłowego przebiegu rozmaitych uroczystości nastawionych na realizację linii propagandowo-politycznej PZPR. Odpowiednio
wcześnie kontrolowano i oceniano stan przygotowań. Działanie to dotyczyło
następujących imprez: 1. 25-lecie PRL (lipiec 1969 r. – termin wyznaczonej
kontroli), 52. Rocznica Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej (październik 1969 r.),
100. Rocznica Urodzin W.I. Lenina (luty 1970 r.), Święto Pracy (kwiecień 1970 r.,
kwiecień 1971 r., kwiecień 1973 r.), Dzień Zwycięstwa (kwiecień 1970 r.), 25-lecie PKWN (czerwiec. 1970 r.), Święto Niepodległości – 22 VII (czerwiec
1971 r., czerwiec 1972 r.). Kilkakrotnie w ciągu roku „analizowano” działalność
TZR, w dużej mierze było to powiązane z Rybnickimi Dniami Literatury. Zazwyczaj w miesiącu wrześniu, czyli tuż przed początkiem imprezy, władze dokonywały sprawozdania z przygotowań (wrzesień 1969 r., wrzesień 1971 r., wrzesień 1972 r., wrzesień 1973 r.). Analogiczne działania podejmowano również po
zakończeniu obchodów RDL, jeszcze w październiku. Duże znaczenie miała
dla partii działalność TPPR wśród młodzieży szkolnej. Na początku roku
szkolnego, zazwyczaj w październiku, na posiedzeniach PMRN „omawiano”
pod kątem pracy wychowawczej w szkołach, program działania tej organizacji. Ciekawą kwestią było wyszczególnienie w planach pracy Komisji Oświaty i Kultury
konieczności skontrolowania poziomu uczęszczania młodzieży do kin (listopad
1970 r., kwiecień 1971 r.)39.
37  

Tamże, s. 13–19; (rom), Konkurs wiedzy o Leninie, „Nowiny” 1970, 4 III; (fp), Przed 100rocznicą urodzin W. I. Lenina (...), „Nowiny” 1970, nr 2.
38  
APR, PMRN, sygn. 72.
39  
APR, PMRN, sygn. 72.
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Po 1945 r. obserwuje się ogromny rozwój bazy kulturalnej miasta Rybnika.
To wtedy powstają takie instytucje jak DK „Ryfamy”, Teatr Ziemi Rybnickiej,
Muzeum w Rybniku, Filharmonia ROW, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna czy KMPiK. Przy budowie i rozwijaniu zagadnień kulturalnych placówki zmuszone były realizować założenia ideologiczne ówczesnych władz. Temu
służyły wszelkie hasła wprowadzające elementy rywalizacji i współzawodnictwa, nie tylko w pracy, ale również w ilościowym i jakościowym wykorzystaniu
czasu wolnego pracowników–obywateli. Międzyzakładowe konkursy czytelnicze, recytatorskie, różnorodne festiwale i przeglądy (m.in. chóralne, orkiestr dętych, teatralne, plastyczne); imprezy tematycznie nastawione na stałe rozbudowywanie więzi społeczno-politycznych ze Związkiem Radzieckim (np. Święto
Pracy, Festiwale Pieśni Żołnierskiej, Dni Kultury Radzieckiej czy rocznice Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej). Wszystkie te działania poprzez
rozmaitość i ogrom form ruchu kulturalnego niewątpliwie rozwijały umiejętności i talenty ich uczestników oraz zapewniały ciekawą alternatywę spędzania
wolnego czasu. Jednak nie da się ukryć, że jedno z ich podstawowych zadań stanowiło kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych, obywatelskich i zawodowych, niezbędnych w celu utrzymania i dalszej rozbudowy państwa socjalistycznego40.
Swoje wytyczne władze wprowadzały w życie przy wykorzystaniu gęstej sieci
organizacji partyjnych funkcjonujących praktycznie we wszystkich dziedzinach
życia społeczno-zawodowego. Dodatkowo rozwinięta na szeroką skalę tzw.
sprawozdawczość i kontrola pozwalały władzy na utrzymanie odpowiedniego
kursu politycznego.

40  

Program aktywizacji kulturalnej dzieci i młodzieży w województwie katowickim na lata 1983–
1990, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach, Katowice 1983, s. 2–3; Z prac Egzekutywy KP PZPR w Rybniku. Działalność ideowowychowawcza zakładowych domów kultury, „Nowiny” 1974, nr 45.

Religia

Adam Dziurok (IPN Katowice, UKSW Warszawa)
Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego
w powiecie rybnickim w latach 1945–1956
Kościół katolicki w powiecie rybnickim wchodził w powojenną rzeczywistość mocno poraniony. Straty dotknęły nie tylko kapłanów, ale także bazę materialną Kościoła1. Zachował się przedwojenny podział na dekanaty – w połowie 1949 r. powiat rybnicki obejmował 54 parafie z pięciu dekanatów
(rybnickiego – 14 parafii, pszowskiego – 14, wodzisławskiego – 14, dębieńskiego – 10 i żorskiego – dwie). Poza tym w Rybniku mieli swoje domy zakonne
franciszkanie i misjonarze Słowa Bożego (werbiści), a w Pogrzebieniu salezjanie. Żeńskie zgromadzenia zakonne reprezentowały m.in. urszulanki, boromeuszki oraz siostry miłosierdzia, które prowadziły szereg różnych zakładów wychowawczych, domów dziecka, domów starców, przedszkola czy szkoły. Liczba
księży świeckich i zakonnych w tym czasie na terenie powiatu wynosiła 82
(w tym 67 świeckich i 15 zakonnych), zaś zakonnic było 2272.
Zgodnie z ogólnopolskim schematem, realizacją polityki wyznaniowej w powiecie rybnickim zajmowały się zarówno władze administracyjne, jak i partyjne
oraz aparat represji. Jedną z najważniejszych ról odgrywał więc starosta powiatowy. Starosta rybnicki w latach 1945–1951 Rufin Suchoń (tak zresztą jak szef
rybnickiego PUBP Kazimierz Szlęk) wyróżniał się tym, że jako zasadniczy sposób kontaktu z duchowieństwem uznawał represje i negatywnie odnosił się
początkowo nawet do księży lojalnych wobec władz3. Choć trzeba przyznać, że
w sierpniu 1945 r. zwrócił się do kurii o wydelegowanie przedstawiciela duchowieństwa do prac w Powiatowej Radzie Narodowej4.
1  

Zob. A. Dziurok, Życie religijne w powiecie rybnickim podczas II wojny światowej, [w:] Rybnik
i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej, red. B. Kloch, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 8, Rybnik 2009, s. 173–205.
2  
Liczba parafii w powiecie rybnickim zmniejszyła się z chwilą powołania powiatu wodzisławskiego z dniem 1 października 1954 r. Z kolei w maju 1955 r. dokonano reorganizacji sieci
dekanalnej, tworząc dekanat jastrzębski, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach (dalej: WUSW
Katowice), sygn. 0128/49, Analiza obiektu kler w pow. Rybnik, 23 VI 1949 r., k. 3; tamże, Odpis dekretu wikariusza kapitulnego ks. J. Piskorza o powołaniu z dniem 29 V 1955 r. nowych
dekanatów, k. 35.
3  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Warszawa–
Katowice 2009, s. 94, 330.
4  
Bp J. Bieniek wydelegował ks. Karola Pilawę, który został aresztowany we wrześniu
1948 r., J. Dziwoki, Pilawa Karol, [w] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–
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W początkowym okresie (do 1950 r.) sprawami wyznaniowymi w pionie administracji zajmował się głównie, podległy staroście, Referat Społeczno-Polityczny w Starostwie Powiatowym. Na jego czele od sierpnia 1947 r. stał Paweł
Pudełko, członek PPR, który jako nowy pracownik zapowiadał się dobrze5. Nie
była to ocena na wyrost, skoro ten przedwojenny pracownik starostwa rybnickiego, już po kilku miesiącach odszedł na stanowisko wicestarosty bielskiego6.
Dwa lata później w referacie, kierowanym już przez Jana Nawrota, pracowały
jeszcze trzy osoby. Sprawami wyznaniowymi zajmował się jednak tylko Henryk
Słomka7. Praca tego referatu nie była zbyt dobrze oceniana. Zarzucano naczelnikowi Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego,
że nie zna kierowników referatów w terenie pod kątem ich przeszłości politycznej.
Jako przykład podano kierownika Referatu Społeczno-Politycznego w Rybniku, który jako były strażnik komory celnej, miał posiadać szerokie znajomości
wśród przemytników jak i innych podobnych ludzi i udzielać im bezkrytycznie przepustek8.
Gdy w kwietniu 1950 r. dokonano reorganizacji administracji publicznej powołano do życia Urząd do spraw Wyznań, ze swoimi odpowiednikami w terenie9. Na szczeblu powiatowym powstały referaty do spraw wyznań (RdsW)
przy prezydiach powiatowych rad narodowych (PRN); analogiczne struktury
powołano na szczeblu miejskim. Referaty te nie były rozbudowane – w 1954 r.
RdsW przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Rybniku, tak jak
w 10 innych miastach województwa liczących poniżej 100 tys. mieszkańców,
miał jedynie jeden obsadzony etat. Tak samo skromnie wyglądała obsada RdsW
przy Prezydium PRN w Rybniku10.
1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 219.
5  
Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Śląski (dalej:
UWŚl),Wydział Społeczno-Polityczny (dalej: Społ-Pol), sygn. 9/1, Wykaz kierowników Referatów Społeczno-Politycznych ze wszystkich starostw – stan na 30 IX 1947 r., s. 6.
6  
Na stanowisku kierownika Referatu Społeczno-Politycznego Starostwa Rybnickiego był
od 1 sierpnia do 22 grudnia 1947 r. Wcześniej przez dwa lata kierował Referatem Karno-Administracyjnym, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Akta osobowe Pawła Pudełko, sygn.
P–868, b.p.
7  
Kierownik Nawrot, podobnie jak Słomka – członek PZPR, choć polit[ycznie] dość oddany
został oceniony jako słaby, który tylko czasowo może kierować referatem, APK, UWŚl, SpołPol, sygn. 9/1, Imienny spis organów Społeczno-Politycznych, s. 40.
8  
APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR),
Wydział Kadr, sygn. 301/XVIII/40, Charakterystyka Edmunda Dudy sporządzona przez naczelnika Wydziału Personalnego Cz. Faleckiego, 10 XII 1949 r., s. 147.
9  
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych
w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz.U. RP 1950, nr 19, poz. 156.
10  
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd do spraw Wyznań (dalej: UdsW), sygn.
27/5, Wykaz etatów faktycznie obsadzonych w dniu 1 X 1954 r. w RdsW przy PMRN miast
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Początkowo funkcjonował w Rybniku jedynie RdsW przy Prezydium PRN,
którym kierował od początku, tj. od 1 września 1950 r., urodzony we Francji,
były funkcjonariusz rybnickiego UB, Leon Dehmel11. Po roku, z dniem 15 wrześ
nia 1951 r., został on powołany na równorzędne stanowisko kierownika RdsW
przy MRN w Rybniku. W Prezydium MRN należał do najaktywniejszych
członków PZPR, brał udział we wszystkich akcjach społecznych i był nieetatowym instruktorem partyjnym12.
Jego miejsce w powiatowym RdsW zajął również były funkcjonariusz rybnickiego UB – Eugeniusz Małuch. Pełnienie obowiązków kierownika RdsW
zostało uznane za jedno z najodpowiedzialniejszych w tut. Prezydium, chociażby już ze
względu na tak obszerny teren jakim jest powiat rybnicki. Eugeniusz Małuch, który
kierował powiatowym RdsW od 15 września 1951 r., był pewnym i zdyscyplinowanym członkiem partii i wzorowym wykładowcą partyjnym. Ten przedwojenny komunista pochodzący z Czeladzi13 miał już doświadczenie w pracy wyznaniowej, gdyż był krótko nawet kierownikiem Referatu V PUBP w Rybniku.
W 1948 r. został jednak zwolniony, gdyż wykazał kompletną nieudolność oraz niechęć
w wykonywaniu obowiązków służbowych. Mimo fatalnej opinii jaką się wówczas cieszył (wszelkie jego poczynania służbowe noszą wybitnie bezmyślny i absurdalny charakter,
z powodu czego stanowi on tylko balast na etacie Urzędu [czyli rybnickiego UB – A.D.])14
poniżej 100 tys. ludności, s. 78; tamże, Wykaz etatów faktycznie obsadzonych w dniu 1 X 1954 r.
w RdsW przy PPRN, s. 80.
11  
Jako górnik–reemigrant z Francji po przybyciu do Polski od razu zasilił szeregi UB. Nie
zdobył tam uznania – na stanowiska referenta nie nadawał się i pracował jako wartownik, aż do
dyscyplinarnego zwolnienia. We wniosku o jego zwolnienie czytamy: on z siebie nic nie daje, a prze
ciwnie szkodzi przez wrogą propagandę, D. Węgrzyn, Struktury bezprawia. Kadry Urzędu Bezpieczeństwa
w powiecie rybnickim (1945–1947), Katowice–Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 146–147.
12  
L. Dehmel był funkcjonariuszem UB od 9 października 1946 r. do 31 marca 1950 r.
Później przez kilka miesięcy pracował jako referent w „Samopomocy Chłopskiej”. W momencie objęcia stanowiska w administracji wyznaniowej legitymował się trzema semestrami gimnazjum wieczorowego przy PUBP w Rybniku, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Akta
osobowe Leona Dehmela, sygn. D–77, b.p.
13  
E. Małuch urodził się w 1908 r. w Czeladzi. W latach 1923–1929 pracował jako malarz
i robotnik dołowy w Będzinie oraz w kopalni w Czeladzi. Potem do 1941 r. pozostawał bez
pracy. W 1931 r. został aresztowany i skazany na cztery lata więzienia przez Sąd Okręgowy
w Sosnowcu za przynależność do KPP. Podczas wojny dwukrotnie trafił na roboty przymusowe do Rzeszy. Jak pisał w swoim życiorysie: po wyzwoleniu pracowałem jako pracownik umysłowy
w magistracie miasta Czeladź. Później rozpoczął krótką „karierę” w strukturach UB. Jako kierownik RdsW przy PPRN w Rybniku pracował od 1951 r. aż do początku 1957 r. – z dniem 1 lutego 1957 r. został przeniesiony do Wydziału Rent i Pomocy Społecznej Prezydium PRN
w Rybniku, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Akta osobowe Eugeniusza Małucha,
sygn. M–234, b.p.
14  
E. Małuch był m.in. referentem Referatu V UBP Będzin (od 1 stycznia 1946 r.), referentem/kierownikiem Referatu V PUBP Rybnik (od 23 września 1946 r.), referentem Referatu V
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po ponad trzech latach (pracował wtedy jako malarz w PBB nr 12 w Rybnik)
wrócił do „elity władzy” na jedno z najważniejszych stanowisk w Prezydium
PRN w Rybniku.
O samej pracy administracji wyznaniowej na terenie Rybnika i powiatu nie
zachowało się wiele informacji. Wiadomo jednak, że np. podczas odprawy kierowników RdsW z terenu województwa śląskiego w sprawie sporządzenia wykazów odpustów, nauki religii i ankiet personalnych zakonnic i zakonników za
wzór postawiono właśnie Rybnik (zarówno miasto, jak i powiat)15. Warunki
pracy były jednak trudne. W połowie 1956 r. Leon Dehmel narzekał, że pokój
referatu wyznaniowego jest źle zabezpieczony, dodatkowo brakuje maszyny do
pisania oraz maszynistki, przez co praca biurowa pochłaniała sporo czasu,
kosztem pracy operatywnej w terenie16. Faktem jest, że ci niechciani w UB funkcjonariusze, sprawowali swe funkcje w aparacie wyznaniowym aż do 1956 r. Nie
świadczyło to dobrze o kryteriach doboru kadr do tego ważnego pionu administracji, ale także wskazywało na jego policyjno-operacyjny charakter.
Ważne zadania w realizacji polityki antykościelnej miał do spełnienia aparat
bezpieczeństwa. W tej strukturze na szczeblu powiatu najważniejszą rolę odgrywał szef PUBP w Rybniku. Spośród siedmiu szefów rybnickich struktur UB
najdłużej to stanowisko sprawowali: K. Szlęk (pochodził z pow. Pińczów) Stanisław Kulka (pow. Chrzanów) oraz Roman Bartosz (pow. Miechów). Z kolei
z funkcjonariuszy niższego szczebla, którym podlegały sprawy wyznaniowe
można wymienić m.in. wspomnianego już E. Małucha, Józefa Chudzika, Stanisława Kurnika17 czy Mieczysława Janiszewskiego. Faktycznie rozpracowaniem
ludzi Kościoła zajmowali się także funkcjonariusze innych pionów rybnickiego
UB (poza Referatem V, później XI, a w końcu VI), np. Aleksander Skowron
z Sekcji III PUBP18 czy kierownik Sekcji VIII Piotr Liboza19.
PUBP Strzelce (od 1 listopada 1947 r.). Został wydalony dyscyplinarnie ze służby 18 lutego
1948 r., D. Węgrzyn, Struktury bezprawia...,. s. 198–200.
15  
AAN, UdsW, sygn. 11/4, Protokół z odprawy kierowników terenowych RdsW odbytej
30 XI 1951 r., s. 4.
16  
L. Dehmel pisał, że o powyższych niedociągnięciach sygnalizowano kilkakrotnie przewodniczącemu
Prezydium, które jak dotychczas nie odniosło pożądanego skutku, tłumacząc się brakiem funduszu finansowego na te cele, AAN, UdsW, sygn. 124/1, [Notatka kierownika RdsW przy PMRN w Rybniku],
7 VII 1956 r., s. 180.
17  
Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009, s. 69, 118, 135, 192, 298, 477.
18  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 230/6291, b.p.
19  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 001/16, Raport szefa PUBP w Rybniku do szefa
WUBP w Katowicach o usankcjonowanie przeprowadzonego werbunku kandydata na informatora (ks. Engelbert Październy), k. 4.
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Kluczową rolę w działaniach wymierzonych w Kościół katolicki odgrywały
powiatowe i miejskie władze partyjne20. Były one nie tylko pasem transmisyjnym wytycznych centralnych władz PPR/PZPR, ale próbowały „twórczo” je
interpretować. Śledząc posiedzenia władz partyjnych na terenie powiatu
w pierwszych latach po wojnie można zauważyć, że problematyka Kościoła
i religii pojawia się wówczas bardzo rzadko. W 1945 r. odnotowano fanatyzm
religijny mieszkańców21 oraz wysunięto bardzo śmiałą, jak na ówczesną sytuację,
tezę, że szkoły należy uwolnić od kleru22. Do spraw religii na ogół podchodzono wówczas z większą ostrożnością. W 1946 r. naczelnik gminy Pszów dowodził, że na wiecach nie wolno krytykować religii, bo to odstrasza ogół 23. Z kolei
w maju 1947 r., w drugą rocznicę zwycięstwa, Dyrekcja i Rada Zakładowa Huty Silesia w Rybniku zaprosiła Edwarda Ochaba I sekretarza KW PPR w Katowicach na uroczystość wyróżnienia 250 pracowników. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdy nie to, że program uroczystości przewidywał m.in. o 8.30 wymarsz do kościoła św. Antoniego, a o 9.00 uroczyste nabożeństwo24. Gdy po
zakończeniu wojny dyrekcja kopalni „Dębieńsko” chciała nadać uroczysty charakter odsłonięciu ołtarza z nowym obrazem św. Barbary, nieoczekiwanie plany uroczystości nie spodobały się miejscowemu proboszczowi. Sprawę w końcu załatwiono polubownie, a skargę do biskupa na zachowanie proboszcza, poparły kopalniane komórki PPR i PPS25.
Z czasem coraz silniej do głosu dochodziła retoryka antykościelna. Podejrzewano np. że kler dąży do stworzenia partii katolickiej (na kształt „zbankrutowanego” PSL). Należało więc uświadomić chłopów, że partia na to nie
pozwoli, gdyż w tej całej sprawie macza ręce Watykan, który łączy się z kapitałem mię
20  

Wśród piastujących stanowisko I sekretarza PPR/PZPR w omawianym okresie,
w sprawach Kościoła stanowisko zajmowali m.in.: Paweł Markwiok, Bolesław Ostrowski, Paweł Pokutta, F. Pietrzak.
21  
APK, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej (dalej: KP PPR) Rybnik, sygn.
136, Sprawozdanie roczne z działalności MK PPR za rok 1945, 29 XII 1945 r., k. 27–28.
22  
Tow. Wilhelm Danel powiedział: [Znie]sienie kleru w szkołach, szkoły powinne być zwolniony
[!] od kleru, APK, KP PPR Rybnik, sygn. 5, Protokół z dnia 20 XI 1945 r. z posiedzenia sekretarzy PPR powiatu rybnickiego, k. 4.
23  
Tamże, Protokół z miesięcznej odprawy sekretarzy PPR pow. Rybnik, 4 III 1946 r.,
k. 12; o uwarunkowaniach propagandy świadczy także inny fragment: Na każdem zebraniu i na
każdem Wiecu trzeba umieć podchodzić do ludzi, bo naród liczy, że jesteśmy komunami. Jak prelegent wspomni o Bogu i kościele, to się naród pozna jakiego ustroju jest APK, KP PPR Rybnik, sygn. 33, Sprawozdanie z działalności Propagandy Powiatowego Komitetu PPR w Rybniku za okres 21 V–22 VI
1946 r., s. 13.
24  
APK, KW PPR, Wydział Propagandy, sygn. 269, Zaproszenie na uroczystości organizowane przez hutę Silesia w Rybniku, 9 V 1947 r., s. 96–97.
25  
B. Piecha, Barbara. Barbórka. Święta. Kult świętej Barbary na Górnym Śląsku. Literatura i sztuki piękne, Katowice 2002, s. 219.
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dzynarodowym . Henryk Szpitalny II sekretarz KP PPR w Rybniku również nawiązał do aspiracji politycznych duchowieństwa, zwracając uwagę na wrogą
propagandę, którą szerzą księża (u nas jest to reszta nasiona po Mikołajczyku) zarówno na wsi (ich propagandę my znamy np. gdy chodzili po kweście to namawiali aby
rolnicy nie uprawiali roli, że przyjdzie w niedługim czasie wojna itd.), jak i w mieście (teraz
w naszym mieście przygotowują się do misji, jaki ich cel w tym to my wiemy, powinniśmy
baczną uwagę na nich zwracać). Konkluzja była porażająca swą prostotą: bić [księży
– A.D.] na łeb i szyję bo inaczej to oni nas będą bić 27. Rozwiązanie to poparła po kilku miesiącach jedna z towarzyszek uznając, że należy się dobrać za księży. Inny
z kolei nawoływał do tego, by dać nareszcie do zrozumienia partyjniakom co jest kler28.
26

Śmiałe koncepcje podejścia do spraw Kościoła lansowane przez działaczy
lokalnych zderzyły się wkrótce z wyrachowaną polityką wyznaniową władz wojewódzkich i centralnych. Przedstawiciel KW PZPR w Katowicach na konferencji powiatowej PPR w Rybniku tłumaczył, że partia nigdy nie zwalczała religii i zwalczać nie myśli. Wskazał, że wrogiem jest rozpolitykowany kler – tych księży, którzy nie będą zajmować się wyłącznie sprawami Kościoła, a będą wtrącać
się do polityki, Partia będzie ich z całą stanowczością zwalczać 29.
Zakreślone granice represji były czysto umowne. Chodziło raczej o prowadzenie polityki antykościelnej bez zbytniej agresywności i dawania przez to
przeciwnikowi do ręki argumentu o prowadzeniu walki z religią. Wskazywano
na podejmowanie działań ograniczających wpływy księży w społeczeństwie.
W kwietniu 1949 r. Plenum KP PZPR w Rybniku zalecało wstrzymanie finansowania kleru przez poszczególne zakłady, by nie wydawały pieniędzy lub materiału na
przyjmowanie Biskupa itp., nie przydzielały środków lokomocji księżom oraz by
nie udostępniano im świetlic związkowych. Instruowano także komitety partyjne na terenie powiatu, by zajęły się sprawą rozpracowania „kleru” oraz organizacji kościelnych, rad kościelnych, oraz opiekowali się księżmi lojalnymi by nie
czuli się osamotnieni30. Wyraźnie wskazywano, by wystrzegać się wystąpień przeciw kościołowi [!], a działać przede wszystkim uświadamiająco, walcząc z szerzoną

26  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 5, Protokół z powiatowej narady Komitetów Gminnych
PPR w Rybniku, 19 I 1948 r., k. 48.
27  
Tamże, Protokół z odprawy kolektywu PPR w Rybniku odbytej w dniu 30 III 1948 r.,
k. 54.
28  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 5, Protokół z odprawy Komitetu Powiatowego PPR
w Rybniku, 12 X 1948 r., k. 60.
29  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/I/1, Protokół z Konferencji Powiatowej PZPR
w Rybniku odbytej w dniu 20 III 1949 r., s. 2.
30  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Plenum Komitetu Powiatowego PZPR w Rybniku z dnia 4 V 1949 r., s. 47.
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przez Watykan tezą, że zabrania się u nas wierzyć . Atmosfera ograniczania wolności religijnych w kolejnych latach powodowała, że np. na zebraniu gromadzkim w Orzepowicach pytano, czy po wejściu w życie nowej konstytucji będzie
można uczęszczać do kościoła32. Władze partyjne zauważyły, że po zawarciu
porozumienia między państwem a Kościołem i uchwaleniu nowej konstytucji,
organizacje partyjne za mało czasu poświęcały sprawom wyznaniowym. Obserwowano pewne uśpienie i niewykorzystanie procesu bp. Czesława Kaczmarka33. Zaniedbania dotyczyły również szkolenia partyjnego, gdzie rzadko podejmowano temat religii. Wskazywano przy tym, że władza posiada przecież wiele
argumentów by skompromitować kler jako podżegaczy i wrogów dzisiejszego ustroju34.
I sekretarz KP PZPR w Rybniku F. Pietrzak przyznał, że wiele organizacji partyjnych boi się mówić o stosunku partii do religii i państwa do Kościoła i zamiast wyjaśniać naszą ideologię uciekają się do gołosłownych frazesów, a nie wykazują,
że nasza partia jest partią marksistowską, że nie jest partią II-iej Międzynarodówki
a partią internacjonalistyczną35. Jasno wskazano, że w pracy partyjnej nie chodzi o burzenie kościołów i zdejmowanie krzyży – co prowadzi do wypaczenia linii z drugiej strony36.
31

Nowe parafie, kościoły, kaplice
Władze komunistyczne, wykazując początkowo otwartość na potrzeby Kościoła i chcąc zaspokoić potrzeby społeczne, przychylnie odnosiły się do kwestii odbudowy, remontu czy budowy nowych świątyń. Już we wrześniu 1945 r.
Wojewódzka Komisja Odbudowy w Katowicach przyznała kurii diecezjalnej
specjalną dotację na zabezpieczenie kościołów zabytkowych w powiecie rybnickim37. W przechwyconym w kwietniu 1950 r. przez UB liście bp. Stanisława
Adamskiego do byłego proboszcza rybnickiego ks. Tomasza Reginka (przeby31  

APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z odprawy aktywu wiejskiego
Powiatowego Komietetu PZPR w Rybniku z dnia 29 V 1949 r., s. 56.
32  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Sprawozdanie KP PZPR
w Rybniku do KW PZPR w Katowicach [1952 r.], s. 59.
33  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Protokół z Plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku odbytego w dniu 26 VII 1954 r., s. 214.
34  
Tamże, Protokół z Plenarnego posiedzenia KM PZPR w Rybniku odbytego w dniu
26 VII 1954 r., s. 213.
35  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/2, Protokół z posiedzenia Plenum KP PZPR
w Rybniku z dnia 20 III 1954 r., s. 105.
36  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Referat I sekretarza KM PZPR P. Pokutty
w Rybniku pt. Zadania Komitetu Miejskiego w dziedzinie poprawy pracy propagandowo-agitacyjnej na
Plenarne posiedzenie KM PZPR w Rybniku w dniu 26 VII 1954 r., s. 234.
37  
W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 1996,
s. 62.
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wał on wówczas w Londynie), katowicki ordynariusz opisywał sytuację świątyń
rybnickich po zniszczeniach wojennych. Wspominał, że kościół św. Antoniego
otrzymał w czasie działań wojennych około 50 pocisków artyleryjskich, a bomby zniszczyły sklepienie na długości 25 m. Pocieszał jednak proboszcza, że
obecnie dach, sklepienie i wewnętrzne urządzenie kościoła doprowadzono do ładu i odnowiono, a kończono prace nad odnowieniem frontu kościoła i wieży. Stary kościół
parafialny dawno już naprawiono. Ordynariusz katowicki relacjonował, że znisz
czenia wojenne dotknęły w znacznym stopniu parafie podrybnickie (głównie te
od północy i zachodu, a najbardziej Lyski). Biskup informował ks. Reginka, że
w powiecie rozrasta się przemysł i powstają nowe kościoły (według bp. Adamskiego po wojnie miało powstać w powiecie rybnickim aż 11 nowych kościołów) i będą musiały powstać nowe parafie. Konstatował jednak z żalem, że łatwiej dziś
o kościół aniżeli o kapłana38.
Optymistyczny obraz rozwoju sieci parafialnej nakreślony przez biskupa
zderzył się jednak z brutalną rzeczywistością stalinizmu. Z czasem władze coraz bardziej niechętnie odnosiły się zarówno do inicjatyw budowlanych, jak
i erygowania nowych parafii. Problemy pojawiły się m.in. w Wodzisławiu, Chudowie, Czernicy i Rydułtowach. We wrześniu 1948 r. podczas posiedzenia KP
PPR przyznano, że odbudowa kościołów i budowa nowych jest zakrojona na
dużą skalę. Zaznaczono jednak, że wystąpiono przeciwko akcji księdza z Czernicy, który wypuścił deklaracje, na które zmusza się mieszkańców deklarowanie sum pieniężnych na budowę kościoła. Komitet Powiatowy PPR nastawił partie, aby przeciwstawiła się temu zdzierstwu39. Władze partyjne postawiły się więc w roli obrońcy
„ciemiężonego ludu”. Z kolei w następnym roku podczas dyskusji na Plenum
KP PZPR tow. Panek narzekał, że na kopalni Dębieńsko szeroko rozwodzono
się nad tym, w jaki sposób pomóc księdzu zbudować kościół, a nic nie wspominano o podniesieniu wydobycia, pomimo iż kopalnia ta ciągnie się na ostatnim
miejscu wśród kopalń RZPW [Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego
– A.D.] 40.
We wrześniu 1951 r. przybył do parafii w Wodzisławiu jako wikary ks. Stanisław Kuś i powołując się na dekret biskupa zlecający mu budowę kościoła
w Wilchwach, zorganizował Komitet Budowy Kościoła i rozpoczął zbierać
38  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 056/28, t. 2, Odpis listu bp. Stanisława Adamskiego
do ks. Tomasza Reginka, k. 129; w latach 1945–1956 w powiecie rybnickim wybudowano kościoły w: Czyżowicach, Jejkowicach, Książenicach, Turzy Śląskiej, Moszczenicy, Głożynach,
Jastrzębiu Zdroju, Połomi, Zawadzie i Jedłowniku, W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji
katowickiej..., s. 160–161.
39  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR Rybnik za wrzesień
1948 r., s. 168.
40  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/1, Załącznik do protokołu z posiedzenia
rozszerzonego Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 1 XII 1949 r., s. 79.
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składki i gromadzić materiały budowlane. Do czasu wybudowania kościoła
tymczasowo wynajęto od jednego mieszkańców lokal pogastronomiczny, który po
gruntownym wyremontowaniu i przeróbkach zamieniono na kaplicę. Choć wszystko
działo się bez pozwolenia władz, już 1 października 1951 r. odprawiono tam
pierwsze nabożeństwo. Również projekt budowy nowego kościoła nie uzyskał
akceptacji władz. W związku z tym przybyły na początku 1952 r. nowy kapłan
ks. Wilhelm Imiołczyk złożył w czerwcu tr. wniosek na budowę budynku
mieszkalnego na gruncie jednego z mieszkańców, który wyraził na to zgodę.
Wniosek został zatwierdzony przez Urząd Górniczy oraz Wydział Urbanistyki
i Architektury Prezydium PRN w Rybniku. Co ciekawe władze terenowe wiedziały o zamiarze przeznaczenia piętra budującego się obiektu mieszkalnego na
kaplicę, choć zezwolenie obejmowało jedynie budynek mieszkalny. Przed ukończeniem dokonano darowizny parceli na rzecz parafii, a w listopadzie 1953 r.
erygowano kaplicę, która od tego czasu spełniała faktycznie rolę kościoła parafialnego41. We wrześniu terenowe władze wyznaniowe w Rybniku tłumaczyły
się przed RdsW w Stalinogrodzie, że kaplica nie koliduje z obowiązującymi
wymogami prawa budowlanego. Po uzgodnieniu z czynnikiem społeczno-politycznym kierownik RdsW w Rybniku E. Małuch wnioskował, aby erygować kaplicę,
pod warunkiem, że w przyszłości ks. Imiołczyk nie otrzyma zezwolenia na budowę kościoła. Gdyby zaś była zgoda na budowę kościoła, to proponował,
żeby nie zezwalać na otwarcie kaplicy. Co więcej kierownik E. Małuch proponował, by na miejsce ks. Imiołczyka powołać księdza, który by zaniechał erygowania kaplicy i budowy kościoła w przyszłości. Postulował także, by ks. Imiołczyka prze
nieść na samodzielną parafię, ale pozostawić go jednak na terenie powiatu
rybnickiego42. Starania o powołanie parafii w Wilchwach (UdsW zakomunikował, że nie znajduje słusznie umotywowanego uzasadnienia na erygowanie nowej parafii)
jeszcze przez kilkanaście lat pozostawały bez rezultatu43.
W 1953 r. katowicka kuria zwróciła się do PWRN RdsW w Stalinogrodzie
w sprawie wyrażenia zgody na erygowanie m.in. trzech parafii w powiecie rybnickim: pw. Podwyższenia Krzyża w Zawadzie, NMP Królowej Korony Polskiej w Czernicy oraz w Chudowie. Prezydium WRN podtrzymało wnioski terenowej rady narodowej o niewyrażenie zgody na erygowanie nowej parafii
w Chudowie, wnioskowało zaś o wydanie zezwolenia na powołanie nowych
parafii w Zawadzie i w Czernicy. Uzasadniano to tym, że powyższe miejscowości są
dość znacznie oddalone od kościołów parafialnych (do których dawniej należały), że w miejscowościach tych są już pobudowane kościoły, plebanie oraz istnieją osobno założone cmenta41  

AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/560 (kopia), Informacja WdsW PWRN w Stalinogrodzie dotycząca parafii w Wilchwach, 19 XII 1964 r., k. 52–53.
42  
Tamże, Pismo kierownika RdsW PPRN w Rybniku do RdsW PWRN w Stalinogrodzie,
21 IX 1953 r., k. 61.
43  
W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej..., s. 163, 179.
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rze i że życie parafian w tych miejscowościach rozwinięte jest i ugruntowane, jakby w normalnych parafiach. Urząd do spraw Wyznań przychylił się do tego wniosku władz
wojewódzkich44.
Negatywna odpowiedź w sprawie powołania parafii w Chudowie spotkała
się z reakcją wikariusza kapitulnego ks. Jana Piskorza, który interweniował
w maju 1954 r. w piśmie do UdsW. Argumentował, że ludność gminy Chudów pow.
Rybnik, przodująca we wszystkich świadczeniach na rzecz Państwa, wybudowała własnym kosztem kościół z powodu zbyt dużej odległości od kościoła parafialnego w Paniówkach. Co więcej, zgodnie z przyrzeczeniem danym mieszkańcom
przez RdsW przy PWRN w Stalinogrodzie, że zostanie tam erygowana parafia,
kuria, wysyłała w okresie Bożego Narodzenia osobnego duszpasterza do Chudowa. Według ks. Piskorza miało się to odbyć w porozumieniu i za zgodą władz
wyznaniowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Na formalny wniosek
kurii w tej sprawie, ku wielkiemu zdziwieniu i rozgoryczeniu mieszkańców Chudowa,
kuria otrzymała odpowiedź negatywną. Wikariusz kapitulny odwołał się więc
do władz centralnych i prosił UdsW o uchylenie decyzji PWRN w Stalinogrodzie i wyrażenie zgody na erekcję parafii, by nie dyskryminować wobec innych gmin
i nie stwarzać niepożądanego rozgoryczenia czy fermentu45. Wojewódzki RdsW musiał
się tłumaczyć przed urzędnikami z Warszawy z całej sprawy. Kierownik stalinogrodzkiego RdsW wyjaśniał, że w Chudowie w 1946 r. powstał Komitet Budowy Kościoła, a po jej zakończeniu w 1950 r. i oddaniu do użytku odbywały się
tam nabożeństwa raz w tygodniu. Prośbę kurii powiatowy RdsW zaopiniował
negatywnie i po otrzymaniu decyzji UdsW powiadomiono o tym kurię. Gdy
wyznaniowe władze powiatowe w Rybniku na początku 1954 dowiedziały się
o wysłaniu przez kurię do Chudowa wikarego z Piekar ks. Konrada Szwedy,
interweniowały w sprawie jego odwołania. Wówczas kanclerz kurii ks. Ernest
Werner obiecał, że w najbliższych dniach ks. Szweda powróci do Piekar. Kierownik RdsW skarżył się, że mimo tego zapewnienia kapłan ten dalej tam przebywa i sprawuje tam wszystkie czynności wchodzące w zakres proboszcza tj. udziela ślubów,
grzebie zmarłych, dokonuje chrztów, prowadzi księgi parafialne, odprawia codziennie nabożeństwa 46. Stwierdzono, że ks. Szweda przebywa w Chudowie nielegalnie i niezgodnie z dekretem o obsadzie duchownych stanowisk kościelnych z lutego
1953 r.47 Zwrócono uwagę, że gdy PWRN poleciło kurii odwołać ks. Szwedę
wtedy kuria zwróciła się do UdsW podając fałszywe wiadomości, że za zgodą kierow44  

AAN, UdsW, sygn. 44/17, Pismo PWRN w Stalinogrodzie do UdsW, 22 XII 1953 r.,
k. 2; tamże, Pismo UdsW do PWRN w Stalinogrodzie, 10 II 1954 r., k. 3.
45  
Tamże, Pismo wikariusza kapitulnego ks. Jana Piskorza do UdsW, 18 V 1954 r., k. 6.
46  
AAN, UdsW, sygn. 44/17, Pismo PWRN w Stalinogrodzie do UdsW, 22 VI 1954 r.,
k. 8.
47  
AIPN Ka, WdsW Katowice, 47/259 (kopia), Pismo PWRN w Stalinogrodzie do kurii
diecezjalnej w Stalinogrodzie, 10 V 1954 r., k 11.
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nika powiatowego i wojewódzkiego RdsW wysłała do Chudowa ks. Szwedę . W końcu
we wrześniu 1954 r. wicedyrektor UdsW Józef Siemek zawiadomił ostatecznie,
że nie wyraża zgody na erygowanie parafii w Chudowie i pozostawienie tam
ks. Szwedy w charakterze proboszcza. Dodał jednak, by wojewódzkie władze
wyznaniowe z uwagi na osobę ordynariusza diecezji ks. Piskorza decyzję tę zakomunikowały mu nie na piśmie, lecz ustnie, a podczas rozmowy z ordynariuszem należy
w sposób jak najbardziej delikatny zwrócić mu uwagę na niewłaściwe informowanie Urzędu
do spraw Wyznań49.
48

Nie tylko sprawa Chudowa trafiła do władz wyznaniowych w Warszawie.
W październiku 1956 r. ks. Paweł Miś napisał do Prezydium PRN w Rybniku,
że wobec zbyt długiego przewlekania podania o zezwolenie na remont kaplicy
katechetycznej w Czernicy prosi o natychmiastowe przekazanie tej sprawy do wyższej
instancji celem ostatecznego załatwienia50. Kierownik rybnickiego RdsW E. Małuch
tłumaczył władzom wojewódzkim, że parafia z Czernicy bez pozwolenia przystąpiła do przebudowy dachu starej kaplicy i na polecenie przewodniczącego
Prezydium PRN w Rybniku ob. Peterka architekt wstrzymał budowę, żądając
przedłożenia rysunku na konstrukcję dachową ponieważ ks. Miś konstrukcję dachową sprowadził żelazną. Gdy milicji polecono zbadać nabycie konstrukcji okazało się, że
ks. Miś zakupił ją w ZUT „Zgoda” w Świętochłowicach51. Zwracając się do
UdsW w sprawie skargi ks. Misia kierownik stalinogrodzkiego WdsW Stanisław
Woźniak wyjaśniał, że wydanie pozwolenia na remont kaplicy zależy jedynie od
przedłożenia projektu, który musi być zatwierdzony przez architekta powiatowego, gdyż władze miejskie, same zaleciły remont kaplicy, która grozi zawaleniem52.
Władze komunistyczne, wyczulone na inicjatywy budowlane Kościoła,
szybko reagowały na wszelkie uchybienia formalne pojawiające się podczas
tego typu projektów. Przykładem może być sytuacja w Rydułtowach. W sierpniu 1953 r. RdsW w Rybniku dowiedział się, że w parafii św. Jerzego w Rydułtowach budowana jest sala do nauki religii (barak–kaplica). Wizytacja na miejscu potwierdziła te informacje – budowa toczyła się w szybkim tempie bez formalnego zezwolenia. Proboszcz parafii powoływał się na ustne pozwolenie
przewodniczącego Prezydium MRN w Rydułtowach, ale RdsW polecił natych48  

k. 8.

49  

AAN, UdsW, sygn. 44/17, Pismo PWRN w Stalinogrodzie do UdsW, 22 VI 1954 r.,

Tamże, Pismo UdsW do PWRN w Stalinogrodzie, 9 IX 1954 r., k. 9.
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/113 (kopia), Pismo ks. P. Misia do PPRN w Rybniku, 10 X 1956 r., k. 4.
51  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/419 (kopia), Pismo RdsW PPRN w Rybniku do
WdsW PWRN w Stalinogrodzie, 11 X 1956 r., k. 20.
52  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/113 (kopia), Pismo kierownika WdsW PWRN
w Stalinogrodzie do UdsW, 27 X 1956 r., k. 3.
50  

240

Adam Dziurok

53

miastowe wstrzymanie budowy . Mimo tej decyzji budowa była kontynuowana, a ks. Franciszek Blachnicki argumentował, że chodziło o zabezpieczenie
budowy przed zniszczeniem. Dodał przy tym, że parafianie z własnej woli i bez
interesownie przystąpili do pracy, a decyzja władz wywołała poruszenie i niezadowolenie, co może odbić się ujemnie na produktywności i osiągnięciach pracy robotników–górników54. W dniu 1 października 1953 r. grupa parafian pracująca przy
budowie została rozpędzona przez komisję złożoną z przedstawiciela Wydziału Budownictwa przy Prezydium PRN w Rybniku i dwóch przedstawicieli Prezydium MRN w Rydułtowach55.
W Rydułtowach w związku z uszkodzeniami kościoła na skutek szkód górniczych starano się na czas remontu o wybudowanie zastępczej kaplicy–groty.
W końcu maja 1954 r. w ciągu dwóch dni i nocy ok. 100 wiernych wybudowało
tam grotę–kaplicę. Jak relacjonowały władze wyznaniowe, budowa szła w szybkim
tempie tak, że nikt się nie zorientował, kiedy budowę rozpoczęto i zakończono. W dniu 29
maja rano położono fundament, a następnego dnia grota–kaplica była już całkowicie wykończona i o godz. 15 odbyło się jej poświęcenie. Budowę tę przeprowadzono bez zezwolenia władz budowlanych, a wezwany w tej sprawie do
Prezydium PRN w Rybniku wikary w Rydułtowach ks. F. Blachnicki tłumaczył,
że na taką budowę nie trzeba było mieć żadnego pozwolenia. Po kilku dniach
Wydział Budownictwa PPRN w Rybniku nakazał rozbiórkę groty–kaplicy56.
Inicjatywy wznoszenia kaplic dyskredytowano na różne sposoby. Budowę
kaplicy (bez zezwolenia władz) w Rowniu oraz próbę postawienia kaplicy
w Roju wpisano w kontekst wrogiej propagandy w okresie kampanii wyborczej.
Ze zgorszeniem odnotowano przy tym, że organizatorem budowania kaplicy
bez zezwolenia miarodajnych czynników na terenie gminy Boguszowice okazał
się towarzysz partyjny57.

53  

AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/442, Parafia św. Jerzego w Rydułtowach (kopia),
Pismo RdsW w Rybniku do RdsW Prezydium WRN w Stalinogrodzie, 29 VIII 1953 r., k. 12.
54  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/442 (kopia), Pismo ks. Franciszka Blachnickiego
do Prezydium WRN – Wydział Budownictwa, 25 IX 1953 r., k. 10.
55  
Rada Parafialna zwracała uwagę, że parafianie podjęli prace mimo nawoływań księdza,
że dalej budować nie wolno. Po rozejściu się, gdy wszyscy księża byli w konfesjonale, znowu powrócili do
pracy przy budowie. Rada Parafialna rozwiązanie widziała w ogłoszeniu z ambony zakazu pracy
przy budowie i postawieniu tam straży, aby odpędzała ludzi przychodzących do pracy, AIPN Ka,
WdsW Katowice, sygn. 47/442 (kopia), Pismo Rady Parafialnej parafii św. Jerzego w Rydułtowach do Kurii Diecezjalnej w Stalinogrodzie, k. 9.
56  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/442 (kopia), Pismo PWRN w Stalinogrodzie do
UdsW, 15 I 1955 r., k. 4.
57  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/2, Protokół z rozszerzonego Plenum KP
PZPR w Rybniku z 8 XI 1954 r., s. 243, 251.
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Zabiegi o wybudowanie nowego kościoła podejmowano również w Kamieniu. Podczas Plenum KP PZPR w Rybniku w lipcu 1956 r. tow. Urszula Piątek
wskazała na wielce niewłaściwy stosunek do spraw kościoła II-go sekretarza POP w Kamieniu, który nawet interesuje się wybudowaniem kościoła w tej miejscowości58. Przeszkody
w budowaniu kościoła pojawiły się w Turzy Śląskiej. W sierpniu 1947 r. pojawił
się architekt powiatowy z milicjantem i nakazał wstrzymać budowę. Zlekceważono jednak ten ustny nakaz i po miesiącu budowę zaczęto na nowo. Paraliż
prac budowlanych władze osiągały także odwołując się do bardziej zakamuflowanych metod. W czasie prac przygotowawczych do budowy kościoła w Kokoszycach zaginęły plany budowy znajdujące się w Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach59. Mimo trudności administracyjnych i niechętnego stosunku
władz do kwestii budownictwa sakralnego udało się wybudować szereg świątyń
w powiecie rybnickim60.
Wpływ władz na obsadę stanowisk kościelnych
Jednym z narzędzi polityki wyznaniowej władz komunistycznych był wpływ
na obsadę duchownych stanowisk kościelnych. Choć już wcześniej władze próbowały narzucać w tej kwestii swoje pomysły (np. w maju 1947 r. starosta rybnicki w liście do biskupa twierdził, że ks. Józef Garus nie nadaje się na administratora parafii [św. Antoniego w Rybniku – A.D.] i ze względów politycznych powinien być
przeniesiony 61) to jednak możliwość decydowania o mianowaniu na stanowiska
kościelne władze przyznały sobie dopiero dekretem z 9 lutego 1953 r. Dodając
do tego wcześniejsze (w listopadzie 1952 r.) usunięcie z diecezji biskupów śląskich, władze uzyskały od 1953 r. ważny instrument nadzoru nad ducho
wieństwem diecezji. Na awans mogli liczyć księża lojalni wobec władzy (jak np.
ks. Filip Bednorz – proboszcz z Syryni, który, jako wikariusz kapitulny, został
formalnym następcą wygnanego ordynariusza), zaś szykany spadały na niepokornych. Z parafii pszowskiej usunięto np. wikarego ks. Antoniego Gasza, któ58  

APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/3, Protokół z Plenum KP PZPR w Rybniku
z 27 VII 1956 r., s. 177.
59  
Zresztą księdzu budowniczemu kościoła w Kokoszycach zaoferowano ponoć w 1950 r.
resztę potrzebnych materiałów budowlanych i 500 tys. zł, w zamian za donoszenie na bp. S. Adam
skiego. Ksiądz miał odrzucić tę propozycję za co spalono mu 40 mórg pszenicy i żyta, R. Duży,
Budowa nowych kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945–1956 (mps pracy mgr. napisanej na
seminarium naukowym z Historii Kościoła na Śląsku pod kierunkiem ks. dr. J. Myszora, Katowice 1989 – w zbiorach Biblioteki WT UŚ), s. 55–57.
60  
Nie spotykamy np. informacji o utrudnianiu budowy kościoła w Książenicach, L. Młynarczyk, Dzieje książenickiej parafii, [w:] 775 lat Książenic, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 40–41.
61  
J. Dziwoki, Garus Józef, [w] Leksykon duchowieństwa represjonowanego..., t. I, s. 61.
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ry popadł w konflikt z wyznaczonym przez władze administratorem parafii ks.
Bernardem Baryszem. Ten ostatni, jako członek Okręgowej Komisji Księży
przy ZBoWiD został także dziekanem pszowskim. W 1955 r. dziekanami zostali dwaj inni członkowie OKK – ks. Engelbert Październy w Rybniku oraz ks.
E. Werner w Knurowie62.
Ofiarą „nowej polityki personalnej” padł m.in. ks. Gerard Bańka – proboszcz chorzowskiej parafii św. Jadwigi, który wobec stanowczych żądań Prezydium
WRN w Stalinogrodzie został we wrześniu 1953 r. przeniesiony do małej parafii Jedłownik (pow. Rybnik)63. Ks. Bańka nie krył rozczarowania decyzją kurii,
pisząc do kancelarii prymasa o bezprawnym przeniesieniu ze stanowiska proboszcza parafii liczącej 27 tys. wiernych na adiutora w Jedłowniku, parafii z licz
bą 5200 wiernych, zarządzanej przez tryskającego zdrowiem 39-letniego proboszcza,
który dotąd radził sobie bez pomocnika. Kiedy kapłan nie wyraził zgody na
opuszczenie parafii, wikariusz kapitulny poinformował go, że został zasuspendowany64. Proboszcz parafii w Jedłowniku ks. Ewald Kasperczyk w czerwcu 1954 r.
otrzymał dekret przenoszący go do parafii Rybna. Przeniesienie nastąpiło na
żądanie Zastępcy Przewodniczącego WRN płk. Ziętka, a powodem miał być fakt, że
w Turzy powstaje ośrodek rewizjonistyczny, a samą Turzę uważa się za symbol powrotu
Niemców z Śląsk. Wikariusz kapitulny podpisał dekret przenoszący ks. Kasperczyka do Rybnej–Strzybnicy i mianujący administratorem parafii w Jedłowniku
ks. Franciszka Olmę. Termin zmiany wyznaczył na 1 lipca, ale sprawa przeniesienia ks. Kasperczyka wywołała niepokój i oburzenie wiernych. Front Narodowy z Jedłownika alarmował, że przeniesienie odbije się negatywnie na zaufaniu do władz, na życiu gospodarczym, gdyż górnicy zaniedbują swą pracę, aby
pilnować księdza. Lokalne czynniki władzy administracyjnej zażądały nawet wycofania dekretu przenoszącego kapłana65. Ks. Piskorz postąpił jednak zgodnie
z życzeniem władz – dwukrotnie jeszcze wezwał ks. Kasperczyka do opuszczenia parafii, a gdy ten tego nie uczynił, w sierpniu 1954 r. wydał dekret suspendujący66.

62  

J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 213–214.
AAN, UdsW, sygn. 47/250, Pismo wikariusza kapitulnego do Sekretariatu Prymasa Polski, 14 IX 1953 r., bp.
64  
Tamże, Pismo ks. Gerarda Bańki do Kancelarii Prymasowskiej w Warszawie, 8 IX
1953 r., bp.
65  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/561 (kopia), Pismo wikariusza kapitulnego
ks. Jana Piskorza do RdsW Prezydium WRN w Stalinogrodzie, 9 VII 1954 r., k. 26–27; tamże,
Pismo wikariusza kapitulnego ks. Jana Piskorza do RdsW Prezydium WRN w Stalinogrodzie,
15 V 1954 r., k. 34.
66  
Tamże, Pismo wikariusza kapitulnego ks. Jana Piskorza do ks. proboszcza Ewalda Kasperczyka, 15 VIII 1954 r., k. 23.
63  
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Podobne problemy miał ks. Adam Bieżanowski, którego władze nawet nie
dopuściły do ślubowania na wierność i lojalność wobec PRL, w myśl dekretu
lutowego z 1953 r. o obsadzeniu duchownych stanowisk kościelnych. W listopadzie 1954 r. został wezwany do RdsW w Stalinogrodzie, gdzie sam zastępca
dyrektora UdsW, Józef Siemek, udzielił mu nagany za, jego zdaniem, niewłaściwe zachowanie (chodziło o to, że: 1. ksiądz z ambony upomniał się o krzyże,
które woźny jednej ze szkół zdjął we wszystkich salach lekcyjnych, 2. nakłaniał
młodzież, by zachowywała katolicki zwyczaj i mimo zniesienia modlitwy przed
nauką, którą zastąpiono apelem, modliła się nadal, 3. miał jakoby wezwać
z ambony nauczycieli by wyszli z kościoła). J. Siemek oświadczył kapłanowi, że
otrzyma pisemne upomnienie, a gdy sytuacja się powtórzy, nie będzie się mógł
odwołać, gdy władze świeckie wystąpią do władz duchownych o karne przeniesienie go na inną placówkę, pozbawienie urzędu lub nawet wydalenie z granic
województwa. Prezydium stalinogrodzkiej WRN zwróciło się do kurii jednak
od razu o zwolnienie ks. Bieżanowskiego ze stanowiska administratora parafii
św. Antoniego w Rybniku i przeniesienie go na mniejszą parafię (jako termin
wykonania przeniesienia wskazano – 20 listopada 1954 r.). Powoływano się na
to, iż mimo zwracanych księdzu uwag, w dalszym ciągu na terenie Rybnika zakłócał spokój i wykorzystywał duchowne stanowisko kościelne do prowadzenia akcji podburzającej i wytwarzał atmosferę sprzyjającą wrogiej działalności.
Formalnie z dniem 13 grudnia 1954 r. ks. Bieżanowski został przeniesiony na
stanowisko proboszcza do parafii Ligota, ale kapłan nie podporządkował się tej
decyzji wikariusza kapitulnego. Ten nakazał mu więc opuszczenie rybnickiej
parafii do 25 stycznia 1955 r. pod karą suspensy. Naciskały również władze
świeckie. Prezydium WRN zwróciło się do kurii z kolejnym ponagleniem
w sprawie niepokornego kapłana, a 2 lutego 1955 r. wezwano go do MRN,
gdzie przybył też kierownik RdsW w Stalinogrodzie, Stanisław Woźniak, i przez
1,5 godziny namawiał go do przeniesienia się do Ligoty. Ks. Bieżanowski nie
uległ namowom. W związku z niesubordynacją 8 lutego otrzymał suspensę
wydaną przez wikariusza kapitulnego ks. Piskorza. Jednak zastępujący aresztowanego prymasa bp Michał Klepacz po wysłuchaniu racji ks. Bieżanowskiego
stwierdził suspensa jest nieważna. Jedźcie spokojnie do domu. Będziemy was bronić. W koń
cu w grudniu 1955 r. ks. Bieżanowski przeniósł się do Ligoty, a rok później, po
powrocie biskupów, suspensa została zdjęta67.
67  

J. Dziwoki, Słownik duchowieństwa diecezjalnego, zakonnego i sióstr zakonnych represjonowanych
w Polsce w okresie rządów komunistycznych w latach 1944–1989 (diecezja katowicka), [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa represjonowanego w Polsce latach 1945–1989 – problemy metodologiczne. Materiały
z sesji historycznej zorganizowanej w Warszawie 25 X 2000 r., oprac. i przyg. do druku A. Dziurok,
Warszawa 2000, s. 33–35; na miejsce ks. Bieżanowskiego kuria skierowała początkowo ks. Antoniego Gasza. Ten jednak, nie objął tego stanowiska, podobnie jak później wyznaczony do
administrowania rybnicką parafią ks. Paweł Schmidt. W końcu 5 grudnia 1955 r. kuratusem
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Poza wyżej przedstawionymi przypadkimi, można by mnożyć sytuacje,
w których administracja wyznaniowa nie zezwalała władzom kościelnym na
swobodne prowadzenie polityki personalnej. Np. Prezydium WRN w Stalinogrodzie nie wyraziło zgody na mianowanie ks. Seweryna Mazura wikariuszem
parafii Mszana (w 1952 r.) oraz parafii św. Józefa w Godowie w 1956 r.68

Powiatowe władze wyznaniowe w Rybniku miały problem w znalezieniu
odpowiedniego kandydata na stanowisko kapelana szpitalnego w Knurowie.
Kapelanem dochodzącym był ks. J. Garus, ale z uwagi na to, że ponoć nie cieszył się dobrą opinią na terenie Knurowa szpital nie miał etatowego kapelana. Chodziło raczej o wrogie ustosunkowanie ks. Garusa do władz, co zdaje się potwierdzać opinia kierownika RdsW Prezydium PRN w Rybniku, że na terenie
powiatu nie ma księdza, który byłby pozytywny i chciałby się zgodzić do szpitala.
W sprawie wytypowania kapelana szpitalnego władze z Rybnika zwracały się do
RdsW w Katowicach, a problem ten omawiano także z ks. Bednorzem i on też
nie wskazał odpowiedniego kandydata na kapelana do knurowskiego szpitala69.
Wobec praktyk religijnych
Po okresie kilkuletniej swobody od 1949 r. komuniści ograniczali możliwości organizacji procesji, pielgrzymek, ingerując nawet w kwestie wywieszania
flag kościelnych w miejscach publicznych. Procesje uliczne, nawet te tradycyjne,
wymagały zgody odpowiednich władz miejscowych. Księża, którzy urządzili
procesje bez uzgodnienia albo obrali inną trasę przemarszu procesji, musieli się
liczyć z wezwaniem na rozmowę w RdsW70. W 1950 r. nie zezwolono rybnickiej
parafii św. Antoniego na zorganizowanie procesji w Dzień Zaduszny, zaś 2 lata
później nie wyrażono zgody na międzyparafialną procesję Bożego Ciała71.
Mimo obostrzeń w organizowaniu procesji w 1956 r. spośród 31 parafii w powiecie, jedynie 20 dopełniło obowiązku ich zgłoszenia odpowiednim władzom72. Jeszcze trudniej przychodziło egzekwowanie postanowień okólnika
z czerwca 1949 r. zakazującego, pod groźbą dotkliwych kar, wywieszania flag
parafii św. Antoniego został ks. Franciszek Klimza, B. Kloch, A. Grabiec, Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku, „Zeszyty Rybnickie” 4, Rybnik 2006, s. 83–84.
68  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/138 (kopia), k. 4, 8.
69  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/367 (kopia), Pismo RdsW Prezydium PRN
w Rybniku do RdsW Prezydium WRN w Katowicach, 13 V 1952 r., k. 4.
70  
AAN, UdsW, sygn. 46/218, Meldunek WdsW PWRN w Stalinogrodzie z uroczystości
Bożego Ciała w województwie stalinogrodzkim, 18 VI 1955 r., k. 56.
71  
B. Kloch, A. Grabiec, Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku..., s. 82.
72  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/499 (kopia), [Sprawozdanie RdsW Prezydium
PRN w Rybniku z 1956 r.], k. 38.
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kościelnych bez pozwolenia . W 1952 r. na terenie powiatu rybnickiego kościoły w 80 % były udekorowane żółtymi flagami, a w wielu miejscowościach
(Lyski, Brzezie nad Odrą, Pstrążna, Turza i wielu innych) powiewały przy ołtarzach rozstawionych na trasie długie flagi o kolorze biało-żółtym i biało-nie
bieskim. W gminie Pszów na jednym z budynków obok kościoła została
umieszczona flaga o kolorze biało-żółtym; podobnie było w Rydułtowach74.
W 1954 r. rozeszły się pogłoski, że za zakazem wywieszania flag kościelnych
stał kierownik RdsW L. Dehmel. Podczas Plenum rybnickiego KM PZPR uz
nano, że trzeba wytłumaczyć społeczeństwu, że nie możemy tolerować wywieszania
flagi watykańskiej, boć przecież Watykan jest sługą imperializmu, że Watykan współpracuje z krajami dążącymi do zniszczenia krajów demokracji ludowej 75. Rok później podczas uroczystości Bożego Ciała nie było już na terenie powiatu rybnickiego na
kościołach flag watykańskich. W samym Rybniku jednak, w parafii św. Antoniego
ks. proboszcz Bieżanowski nie tylko zrobił bramę triumfalną, ale też udekorował kościół i plebanię flagami papieskimi76.
Władze partyjne z niechęcią i zazdrością obserwowały liczny udział wiernych w praktykach religijnych. Starały się na różne sposoby ograniczyć ich masowy charakter. Np. w 1956 r. w związku z uroczystościami na Jasnej Górze
w dniu 26 sierpnia, w celu odciągnięcia wiernych od udziału w pielgrzymce,
planowano zorganizowanie imprezy sportowej na żużlu w Rybniku77.
Czujność władz na punkcie zgromadzeń o charakterze religijnym prowadziła do wyolbrzymiania skali „zagrożenia”. Np. gdy z przeprowadzonego dochodzenia w listopadzie 1950 r. wynikało, że pewna grupa robotników kopalni
„Knurów” ufundowała obraz św. Barbary, uznano od razu, że górnicy będą
usiłowali demonstracyjnie zanieść ten obraz do kościoła. Okazało się, że organizatorzy wcale nie agitowali za pochodem78. Świadczyło to jednak o obawach
73  

AAN, UdsW, sygn. 47/1304, Okólnik nr 60 z 24 VI 1949 r., k. 3.
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Sprawozdanie KP PZPR
w Rybniku do KW PZPR w Katowicach z przebiegu święta Bożego Ciała, 13 VI 1952 r.,
s. 40–41.
75  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Protokół z Plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku odbytego w dniu 26 VII 1954 r., s. 215.
76  
AAN, UdsW, sygn. 46/218, Meldunek WdsW PWRN w Stalinogrodzie z uroczystości
Bożego Ciała w województwie stalinogrodzkim, 18 VI 1955 r., k. 52–53.
77  
APK, KW PZPR, Sekretariat, sygn. 301/V/283, Protokół z posiedzenia Sekretariatu
Stalinogrodzkiego KW PZPR odbytego w dniu 20 VIII 1956 r., s. 7.
78  
APK, KW PZPR, Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (dalej: WKKP), sygn.
301/V/6, t. 2, Relacja członka WKKP Paździerskiego w sprawie organizowania w dniu św[ieta]
Górników pochodu do kościoła na kop. „Knurów”, 23 I 1951 r., s. 1; zob. także M. BortlikDźwierzyńska, „Barbórka” czy „Dzień Górnika” czyli słowo o tym jak partia ze świętą Barbarą konkurowała, [w:] „Przewodnia siła Narodu”. Z dziejów partii komunistycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim 1945–1990, red. T. Kurpierz, Katowice 2010, s. 41.
74  
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przed niekontrolowanymi zgromadzeniami publicznymi o religijnym charakterze. Okazały się one uzasadnione w 1952 r., gdy w Popielowie pod zabudowania
ob. Rek Nikodema, w dniach od 11–19 VIII schodziły się gromady ludzi, zwabione wersją
rzekomego „cudu”, który miał się objawiać w formie rzucania węgla na jego zabudowania.
W końcu 19 sierpnia interweniowały na miejscu milicja i Straż Pożarna i rozpędziły zgromadzonych79. Z dumą donoszono, że zainspirowany cud w Popielowie,
gromadzący ok. 2 tys. górników, został w zarodku zlikwidowany80. Wydarzenie
uznano za wrogą robotę kleru poprzez urządzone prowokacje o rzekomych cudach (m.in.
w powiecie rybnickim).
W momencie narastania napięcia na linii Kościół–Państwo dochodziło też
do konfrontacji obrzędowości świeckiej z kościelną. W 1947 r. I sekretarz rybnickiej PPR, omawiając przebieg uroczystości pierwszomajowych, zauważył, że
wielu manifestantów poszło do kościoła, pomimo że nie było takiego zastosowania
z Partii81. W następnym roku tow. P. Markwiok zwrócił więc uwagę, że pochody
1 Maja nie powinny brać udziału w uroczystościach kościelnych, a kler powinien
być omijany82. Zauważył też ze zdziwieniem, że członkowie Komitetu Obchodu
Święta Ludowego planują wysłuchania mszy w kościele i proponował zastanowienie
się nad tym problemem. Inny członek partii nie miał wątpliwości co do szkodliwości tego typu pomysłów, stwierdzając jednoznacznie, że nabożeństwo kościelne
przeszkadza w nadaniu uroczystości odpowiedniego przebiegu83. Prawdziwym momentem konfrontacji rytuału państwowego z kościelnym okazało się święto 1 Maja
w 1949 r., które przypadało w niedzielę. Władze komunistyczne, chcąc nadać
79  

Wstępne śledztwo wykazało, że na dachu sąsiedniego domostwa znaleziono ten sam asortyment
węgla, którym obrzucano zabudowania ob. Reka. Zachodzi podejrzenie, że wym. jest zorientowany w inspiracji
„cudów”. Śledztwo w toku, AIPN, MBP, sygn. 318, Sprawozdanie miesięczne WUBP Katowice za
okres 1 VIII do 31 VIII 1952 r., k. 263; z kolei według władz partyjnych sytuacja wyglądała
następująco: Od 15 sierpnia w gromadzie Popielów w Gm. Niedobczyce zdarzają się wypadki tzw. przez
tamt[ejszą] ludność „że dzieją się cuda”. Tzw. cuda mają miejsce w godzinach wieczornych ok. godz. 21.00–
1.00 w postaci rzucania węglem po dachu domu oraz okiennicach tego budynku. W dniu 19 bm. kiedy to inst[ruktor?] KP tow. Kustoś, kom[endant] post[erunku] MO oraz kier[ownik] RO udali się na miejsce tzw.
cudu napotkali na większą grupę ludzi, która liczyła ok. 2000 osób nawet z terenów innych gmin. Wtedy Kom
Pow MO zadzwonił po Ochotniczą Straż Pożarną do Niedobczyc celem rozpędzenia ludności cywilnej, APK,
KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Informacja KP PZPR w Rybniku do KW
PZPR w Katowicach na temat sprawy rzekomego „cudu”, 22 VIII 1952 r., s. 103.
80  
AIPN, sygn. IPN BU 0445/116, k. 389.
81  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 4, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Powiatowego Komitetu PPR w Rybniku z 5 V 1947, k. 18.
82  
Uzasadniając to stanowisko przywołał przykład Watykanu, w którym to znajdują się niemieccy księża i biskupi, którzy stoją na usługach imperialistów anglo-amerykańskich, APK, KP PPR Rybnik,
sygn. 5, Protokół z odprawy I i II Sekretarzy Komitetów Gminnych PPR w Rybniku
w dniu 25 IV 1948 r., k. 56v.
83  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 4, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Powiatowego Komitetu PPR w Rybniku z 11 V 1948 r., k. 48–49.
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odpowiednią oprawę oraz zapewnić sobie frekwencję podczas pierwszomajowego świętowania, podjęły akcję utrudniania pracy duszpasterskiej w niedzielę.
Przedstawiciele starostwa i UB nachodzili księży i nakłaniali do przesunięcia
godzin mszy św.84 Z obawy przed zawłaszczaniem świąt przez Kościół w 1949 r.
jeden z towarzyszy partyjnych przed Świętem Ludowym przypominał, żeby
zapewnić flagi o kolorze zielonym i należycie podkreślić charakter tego święta, by ele
menty klerykalne nie mogły przekształcić to w Święto Kościelne85. Z kolei gdy władzom
było to na rękę, dla uzyskania lepszego efektu propagandowego, zalecano nawet stosowanie rytuału kościelnego. Tak było w przypadku pogrzebów górników kopalni „Jankowice”, którzy zginęli w katastrofie górniczej w 1950 r. Księża mieli wówczas otrzymać zalecenie, aby pogrzeby odbyły się bardzo uroczyste
z udziałem duchowieństwa, ale aby chowano nie masowo, a po 1–2–3 zmarłych86.
Porównywano również dekoracje podczas świąt państwowych i kościelnych.
Jak dowodził tow. Pustoszkin w 1954 r. dekoracja Rybnika z okazji świąt komunistycznych była często bardzo uboga, niedostateczna i niepolityczna, a z okazji świąt
klerykalnych w oknach widzimy świece, dywaniki, obrazy, a często umajone całe budynki.
Sugerował, by komitety frontu narodowego reagowały na tę sytuację, aby nie było
tak jaskrawej propagandowej sytuacji jaka ujawnia się na terenie naszego miasta w związku
z tymi świętami87. Apel nie odniósł spodziewanych efektów skoro w następnym
roku podczas kampanii zbierania podpisów pod apelem wiedeńskim lokale
frontu narodowego w jednym rejonie zdobiły dekoracje składające się z flagi
narodowej oraz kilku elementów dekoracji idealistycznej (obraz święty, kropielniczka itp.) 88.
Na „froncie szkolnym”
W koncepcji przejęcia całkowitej władzy nad społeczeństwem jedną z najważniejszych kwestii okazała się walka o dusze młodego pokolenia. Władze przeprowadziły więc ofensywę na froncie szkolnym, która objęła m.in.: znoszenie nauki
religii, usuwanie księży–prefektów i nauczycieli świeckich religii ze szkół, usu84  

Zob. Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939–1956 w dokumentach, wybór,
wstęp i oprac. K. Banaś, A. Dziurok, Katowice 2003, s. 198–200.
85  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/1, Protokół z posiedzenia Plenum KP PZPR
w Rybniku z dnia 23 V 1949 r., s. 41.
86  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 056/6, Doniesienie A. Maxynowicza z 12 V 1950 r.,
k. 82.
87  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Protokół z Plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku odbytego w dniu 26 VII 1954 r., s. 213.
88  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/123, Informacja KM PZPR w Rybniku z przebiegu przygotowania zbierania podpisów pod Apelem Wiedeńskim na terenie
m. Rybnika, 16 IV 1955 r., s. 56.
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wanie krzyży z sal szkolnych, zaprowadzanie szkoły świeckiej (Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci), ograniczanie i likwidację szkolnictwa katolickiego czy utrudnianie dzieciom szkolnym spełniania obowiązków religijnych. W maju 1949 r.
bp J. Bieniek zwrócił się do wojewody w sprawie bezprawnych działań Inspektoratu Szkolnego w Rybniku. Biskup skarżył się, że rybnicki Inspektorat zakazał zwalniać dzieci z nauki szkolnej celem wzięcia udziału w bierzmowaniu i
wizytacji biskupiej, zaś nauczycielom–katolikom zabronił prywatnych spotkań
z biskupem89.
Usuwanie nauki religii i księży–katechetów ze szkół rozpoczęło się na dobre
w 1948 r. Sięgano po różne sposoby, by uzyskać jak najlepsze wyniki. Np.
w listopadzie 1948 r. naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego wysłał pismo do kuratorium, w którym domagał się
odebrania praw nauczania religii księżom, którzy słabo opanowali język polski,
używali języka niemieckiego lub gwary zachwaszczonej germanizmami albo nie zmienili imion i nazwisk „niemieckich”. W załączonym wykazie księży, którzy nie
zmienili imion i nazwisk znalazło się siedmiu księży z powiatu rybnickiego90.
Jesienią 1950 r. na polecenie katowickiego KW PZPR zwolniono lub zawieszono 29 księży z terenu województwa. Argumentem było to, że nie wychowują
młodzieży w duchu dzisiejszej rzeczywistości. Ten los spotkał między innymi dwóch
księży z powiatu rybnickiego – ks. Antoni Gasz został zwolniony ze Szkoły
Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Rybniku, zaś ks. Ludwik Pitas ze szkoły w Żorach91. Rok później na terenie powiatu rybnickiego
naukę religii w szkole wykładał już tylko jeden kapłan – lojalny wobec władz
ks. Filip Bednorz. W innych szkołach religii uczyli nauczyciele świeccy92. Sytuacja „poprawiła się” też na odcinku nauczania religii przez nauczycieli świeckich
– z satysfakcją odnotowano, że w 1950 r. lekcji religii udzielało 60 nauczycieli
partyjnych, a w roku następnym pozostało ich tylko 1593. W roku szkolnym
1952/1953 religii nauczano jeszcze w trzech szkołach na terenie województwa
89  

AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/645 (kopia), Pismo bp. J. Bieńka do wojewody
śląsko-dąbrowskiego Bolesława Jaszczuka, 13 V 1949 r., s. 105–106.
90  
Na liście znaleźli się księża: Walter Linka – Brzezie, Jan Szwiezer – Brzezie, Karol Burger – Gaszowice, Engelbert Październy – Chwałowice, Leopold Wolff – Jankowice; Jerzy Rother – Nieboczowy; Wilhelm Pniok – Bełk, APK, UWŚl, Społ-Pol, sygn. 327, Pismo naczelnika
Wydziału Społeczno-Politycznego UWŚl Edmunda Dudy do Śląskiego Kuratorium Oświaty,
s. 87, 94.
91  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 717, Załącznik do pisma WRN w Katowicach do Ministerstwa Oświaty, 23 IX 1950 r., s. 10.
92  
AAN, UdsW, sygn. 11/4, Protokół z odprawy kierowników terenowych RdsW odbytej
w dniu 30 XI 1951 r., s. 3.
93  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Informacja Referatu Sprawozdawczego KW PZPR na podstawie protokołu z egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia
13 VII 1951 r., 24 VII 1951 r., s. 150.
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podległych Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego (DOSZ) – jedną
z nich było Technikum Ekonomiczne w Rybniku (nauczał tam ks. Edmund
Górecki)94. Z kolei jedną z 19 szkół podległych Centralnemu Zarządowi Szkół
Zawodowych Ministerstwa Hutnictwa, w której we wrześniu 1952 r. w programie nauczania znajdowała się religia było technikum w Rybniku, gdzie zatrudniono księdza bez zgody CZSZ MH95.
Dalsze ograniczanie nauczania religii w szkołach doprowadziło do tego, że
na terenie Rybnika, jak donosił kierownik Wydziału Oświaty Prezydium MRN
w Rybniku, Alfons Kobus, od 1 października 1952 r. do 30 maja 1953 r. nauki
religii w całym szkolnictwie z resortu Ministerstwa Oświaty na terenie tut. miasta nie było96.
Jedynie nieco lepiej wyglądała sytuacja w powiecie, gdzie na 116 szkół podległych Wydziałowi Oświaty Prezydium PRN w Rybniku w dziewięciu religii nauczali nauczyciele świeccy97. Było ich w sumie 14 (jedna członkini ZMP, reszta
bezpartyjni), z czego pięciu zatrudnionych na etacie, a dziewięciu w ramach
godzin nadliczbowych98. W 107 szkołach nie było już jednak nauki religii; nie
wykładał jej też już żaden ksiądz na terenie powiatu99.
Ze szkół znikały też krzyże. Przewieszano je na ściany boczne, a podczas
wakacyjnych remontów zdejmowano ze ścian sal lekcyjnych. Rybnickie władze
partyjne uznawały usuwanie krzyży ze szkół za sprawę drażliwą, którą trzeba
94  

APK, KW PZPR, Wydział, Nauki, Oświaty i Kultury, sygn. 301/XVI/32, Wykaz uczących religii [bd], s. 2.
95  
Tamże, Załącznik nr 1 [bd], s. 4.
96  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 718, Pismo PMRN w Rybniku do PWRN w Stalinogrodzie w sprawie nauczania religii w szkołach,
3 VI 1953 r., s. 50; rok szkolny 1951/1952 był ostatnim rokiem nauki religii w rybnickich szkołach podstawowych i średnich. Później, do 1956 r., religia była udzielana dzieciom i młodzieży
w salkach katechetycznych przy parafiach, B. Szmidt, Nauka religii w szkołach na terenie miasta
Rybnika w latach 1945–1961, praca mgr. napisana na seminarium naukowym z Historii Powszechnej Europy Środkowo-Wschodniej pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Myszora, Warszawa 1997, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (mps w Bibliotece UKSW w Warszawie),
s. 35, 38, 49.
97  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 717, Sprawozdanie PWRN w Stalinogrodzie z nauczania religii w szkołach podstawowych według stanu
z 31 V 1953 r., s. 49.
98  
Nauczali religii w szkołach w następujących miejscowościach powiatu rybnickiego:
Baranowice, Chudów, Golejów, Gołkowice, Knurów, Niedobczyce, Paniówki, Przyszowice
i Szczejkowice, tamże, s. 50; APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 718, Sprawozdanie Prezydium PRN w Rybniku do PWRN w Stalinogrodzie
w sprawie nauczania religii w szkołach [1953 r.] , s. 50.
99  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 717, Sprawozdanie PWRN w Stalinogrodzie z nauczania religii w szkołach podstawowych według stanu
z 31 V 1953 r., s. 49.
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prowadzić sposobem wychowawczym . Chodziło o to, by nie drażnić rodziców i samych uczniów gwałtowną i demonstracyjną akcją. Komitet Miejski PZPR
w Żorach przekonał się o tym, jak delikatna to była sprawa. Gdy w nowej szkole w Żorach jej kierownik zapomniał powiesić w klasach krzyże, następnego
dnia przyszła do KM delegacja kobiet (w tym również członkinie partii i Ligi
Kobiet), które prosiły by zawieszono krzyże w salach lekcyjnych101.
100

Osobnym problemem była praca sióstr zakonnych w przedszkolach. Władze partyjne konsekwentnie chciały ograniczyć religijne wychowanie dzieci na
wszystkich polach. Jak w listopadzie 1949 r. raportował tow. Hryniszczak, siostry zakonne, które dotychczas zatrudnione były w przedszkolach dostały wypowiedzenie i zastąpione będą siłami cywilnemi. W kilku wypadkach, gdzie przedszkola mieściły się w domach należących do zakonnic, wypowiedziały one
lokale. Wskazano więc, by organizacje partyjne zainteresowały się tym problemem i wpłynęły na wójtów, by ci postarali się o zastępcze lokale dla przedszkoli102.
W ramach szeroko zakrojonej „walki o dusze młodego pokolenia” zniesiono np. modlitwę przed i po zajęciach szkolnych, a także utrudniano dzieciom
i młodzieży spełnianie praktyk religijnych podczas kolonii. Jedynie na skutek
braku czujności dochodziło do takich sytuacji jak podczas kolonii w Chudowie
dla dzieci z Rybnika, gdzie wyznaczony został nawet opiekun, którego zadaniem było odprowadzanie chętnych dzieci na nabożeństwa do kościoła103.
Szkoły urszulanek
„Solą w oku” władz komunistycznych w powiecie rybnickim były prywatne
szkoły katolickie prowadzone przez siostry urszulanki. Po początkowej pomocy władz w odrodzeniu Zakładu Sióstr Urszulanek, z czasem jego działalność
napotykała na coraz większe trudności. Jako pierwszą spośród kilku prowadzonych szkół, w 1949 r. zlikwidowano szkołę podstawową, zarzucając m.in., że
100  

APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Powiatowej Egzekutywy PZPR w Rybniku z dnia 27 I 1949 r., s. 8.
101  
Skomentowano to jako brak czujności POP i wynik wrogiej roboty kleru, APK, KP
PZPR w Rybniku, sygn. 331/I/1, Stenogram z przebiegu dyskusji na III Konferencji Powiatowej PZPR w Rybniku odbytej w dniach 8–9 XII 1951 r., s. 174.
102  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP
PZPR w Rybniku z dnia 21 XI 1949 r., s. 125.
103  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Referat I sekretarza KM PZPR P. Pokutty
w Rybniku pt. Zadania Komitetu Miejskiego w dziedzinie poprawy pracy propagandowo-agitacyjnej na
Plenarne posiedzenie KM PZPR w Rybniku w dniu 26 VII 1954 r., s. 234.

Władze a Kościół katolicki w latach 1945–1956

251

w jej planach wychowawczych nie akcentuje się jasno wychowania socjalistycznego104. Już 18 maja 1948 r. na wieść o zamierzonej likwidacji szkół prywatnych
na zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły wystosowano petycję
do władz szkolnych w obronie zagrożonej placówki. W piśmie do Kuratora
Okręgu Śląskiego zaznaczono, że prosty lud śląski jest przywiązany do religii, Kościoła i zakonów – likwidację szkoły łatwo poczyta jako niechętne ustosunkowanie się władz do
religii katolickiej i zakonu w ogóle. Władze nie przejęły się tym apelem, a funkcjonariusze PUBP kilka dni później przesłuchiwali świadków w związku z zebraniem105.
Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w lutym 1948 r. nie nadało uprawnień państwowych szkołom prowadzonym przez siostry urszulanki. Problemy
z ich uzyskaniem spowodowały, że matury odbywały się w systemie eksternistycznym przed obcymi komisjami (w 1949 r. oraz w latach 1951–1953), zaś
w 1950 r. egzamin dojrzałości w ogóle się nie odbył106. Zaburzało to w oczywisty sposób cykl kształcenia i wprowadzało ciągłą niepewność co do dalszych
losów szkoły.
Najważniejsza z prowadzonych przez siostry szkół - Liceum Ogólnokształcące, było pod ciągłym nadzorem władz oświatowych i partyjnych. Przedstawiciele PZPR w roku szkolnym 1950/1951 kilkakrotnie wizytowali szkołę, brali
udział w uroczystościach szkolnych, zebraniach Koła Rodziców, a nawet w egzaminach. Nic dziwnego, że w tej sytuacji, dla ochrony szkoły dyrektorka wezwała Grono Nauczycielskie, aby podkreślało na lekcjach zagadnienia planu 6-letniego,
walki o pokój, Front Narodowy, współpraca z ZSRR i krajami Demokracji Ludowej –
tam gdzie temat lekcji można było w sposób naturalny z tymi zagadnieniami powiązać107.
Nie unikano także udziału w masowych akcjach propagandowych, jak tej związanej z akcją pokojową. Zespół szkoły brał udział w wiecu pokoju oraz w pochodzie z emblematami, cały gmach udekorowano niebieskimi chorągiewkami
oraz gołębiami pokoju (w każdym oknie gmachu)108. Katolicki profil szkoły nie
104  

Szkoły Urszulańskie w Rybniku. 75. rocznica działalności pedagogicznej Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej 1923–1998, red. J. B. Jabłonkowska, Rybnik 1998, s. 61.
105  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 02/268, t. 2, Pismo Zarządu Rady Rodzicielskiej
przy Rejonowej Szkole Powszechnej Sióstr Urszulanek w Rybniku do Kuratora Okręgu Śląskiego, 18 V 1948 r., k. 18; Protokoły przesłuchania świadka, 20–21 V 1948 r., k. 14–16.
106  
Szkoły Urszulańskie w Rybniku..., s. 65–66, 78.
107  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 1206,
Sprawozdanie roczne Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Sióstr Urszulanek w Rybniku za rok szkolny 1950/1951, s. 76–77.
108  
Dodatkowo we wszystkich klasach wywieszono hasła pokoju (oraz na korytarzu i tablicy samorządu), referaty i zadania szkolne miały za temat obrady pokoju; w masowym zebraniu, słuchaniu
radia, czytaniu dzienników i pogadanek brała udział cała młodzież, tamże, Protokół konferencji plenarnej Rady Pedagogicznej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Sióstr Urszulanek
w Rybniku odbytej dnia 7 II 1951 r., s. 116.
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oznaczał, że w okresie nachalnej indoktrynacji i stalinizacji życia, mogła ona
stanowić enklawę wolności. Rytuały stalinizmu dotarły również i do szkół urszulanek. Np. w roku szkolnym 1949/1950 wśród uroczystości szkolnych znalazły się też te o wyraźnym zabarwieniu ideologicznym: obchód rocznicy bitwy
pod Lenino, recytacja wierszy poetów radzieckich, obchody 32. rocznicy Rewolucji Październikowej, Impreza Puszkinowska, Akademia z okazji 70-lecia urodzin Józefa Stalina. Ponadto uczennice brały udział w manifestacjach i pochodach z racji przyjaźni polsko-radzieckiej, w wieńczeniu grobów żołnierzy radzieckich oraz
w akcji podpisywania Apelu Sztokholmskiego109. Plan dydaktyczno-wychowawczy Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Sióstr Urszulanek w Rybniku na rok szkolny 1951/1952, według instrukcji Ministerstwa Oświaty, był
ściśle związany z planem 6-letnim. Na wszystkich lekcjach nauczyciele mieli
wzbogacać wiadomości uczennic o etapach jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy własnego rejonu, o ciągłym postępie technicznym, współzawodnictwie, racjonalizatorstwie, o stopniowym wzroście dobrobytu i kultury naszego narodu110.
Mimo tych wyraźnych ustępstw i formalnego przyjmowania wytycznych Ministerstwa Oświaty w dziedzinie wychowania młodzieży, szkoły prowadzone
przez siostry urszulanki były uznawane za podejrzane, a ich los był niepewny.
W styczniu 1952 r. inspekcji szkoły żeńskiej (klasy X–XI – 39 uczennic) dokonał wizytator Stanisław Mendecki, który stwierdził, że nauczyciele nie biorą
udziału w życiu społecznym i politycznym poza szkołą, a w pracy zawodowej
na terenie szkoły ograniczają się do formalnego realizowania tych założeń
i treści programowych Ministerstwa Oświaty, które nie przeciwstawiają się stanowisku kierownictwa szkoły stojącego na gruncie, jak same określiły dyrektorka szkoły i przełożona zgromadzenia, tzw. realizmu katolickiego. Jego zdaniem
oznaczało to w praktyce częściowe realizowanie tych założeń i treści programowych,
które dadzą się pogodzić z ich dotychczasowym światopoglądem opartym o przesłanki idealistyczne111. Co więcej uznał, że młodzież jest religijna i wychowywana w duchu
109  

Tamże, Sprawozdanie roczne Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Sióstr Urszulanek w Rybniku za rok szkolny 1949/1950, s. 67–69.
110  
Tamże, Plan dydaktyczno-wychowawczy Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego
Sióstr Urszulanek w Rybniku na rok szkolny 1951/1952, s. 46; Z kolei poprawiony i uzupełniony plan wychowawczy opiekunki klasy X na rok szkolny 1951/1952 przewidywał, że naczelnym
zadaniem wychowawczym będzie wychowanie młodzieży na aktywnych i ofiarnych bojowników walki
o pokój i plan 6-letni, wychowanie człowieka pracy, jednostki uspołecznionej i odpowiedzialnej, zdolnej do
współzawodnictwa w budowie nowej Polski oraz stworzenie zwartego i zdyscyplinowanego kolektywu klasowego, tamże, Roczny plan wychowawczy opiekunki klasy X na rok szkolny 1951/1952 poprawiony
i uzupełniony, s. 55.
111  
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnej Szkoły Ogólnokształcącej Żeńskiej stopnia licealnego Zgromadzenia SS. Urszulanek w Rybniku przeprowadzonej w dniach 21, 22 i 23
stycznia 1952 r. przez wizytatora okręgowego Stanisława Mendeckiego i dyrektorkę Grzeszczuk Marię, s. 165–166.
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katolickim, zaś w szkole zaobserwował duże i zdecydowane starania w pielęgnowaniu
uczuć religijnych i zahowania [!] tradycji kultu religijnego. Wpływać to miało na atmosferę wychowawczą, dekorację szkoły i internatu oraz porządek życia szkolnego
i internatowego. W związku z tym, zdaniem wizytatora, nie było na terenie
szkoły jednolitego procesu nauczania i wychowania zmierzającego do kształtowania u młodzieży światopoglądu naukowego. Wyrazem tego miało być stanowisko dyrektorki i młodzieży, że na terenie szkoły nie może istnieć organizacja ZMP
i Koło Przyjaźni ZSRR. Same uczennice na zebraniu samorządu szkolnego
wypowiedziały się negatywnie w sprawie przynależności do tych organizacji,
a przewodnicząca samorządu tłumaczyła, że założenia ich wiary kolidują z założeniami tych organizacji112. Podczas konferencji powizytacyjnej przedstawiciel KP
PZPR w Rybniku tow. Biela, uznał, że szkoła nie pracuje najlepiej, najważniejsze
zagadnienie w planie 6-letnim: przebudowa wsi i miasta w duchu socjalistycznym nie wybija
się w planie pracy. Przyznał, że uczennice pracowały w PGR, ku zadowoleniu tamtejszego kierownictwa, lecz nie jest to wszystko. W imieniu KP PZPR obiecał pomoc
w układaniu planów pracy szkoły oraz zasugerował kontakt z młodzieżą Miejskiego Komitetu ZMP. Matka przełożona Alojza Bańkowska odpowiedziała
wówczas, że projekt przysyłania kogoś z zewnątrz dla opracowywania planów dydaktyczno-wychowawczych jest ubliżający dla dyrektorki zakładu, ponieważ jest ona zatwierdzona przez władze szkolne i w pełni odpowiedzialna za swą pracę113. Pojawiał się ciągle
zarzut, że nauczyciele nie angażują się politycznie, a w szkole nie funkcjonuje
koło ZMP. Partia i jej młodzieżowe przybudówki nie miały łatwego dostępu do
tej placówki. Spośród 15 nauczycieli, wszyscy byli bezpartyjni, a uczennice nie
należały do ZMP, a jedynie do Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Koła Odbudowy Warszawy, Ligi Morskiej i PCK114. Władze starały się wpłynąć na profil
szkoły poprzez wybory zaufanych osób do Komitetu Rodzicielskiego. Nie powiodło się to, skoro po wyborach w październiku 1951 r. w skład nowego Komitetu Rodzicielskiego na 21 osób większość stanowili bezpartyjni (13, reszta
wybranych była członkami PZPR)115.
112  

Tamże, s. 174–175.
Tamże, Protokół konferencji powizytacyjnej odbytej w Prywatnej Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego Sióstr Urszulanek w Rybniku w dniu 23 stycznia 1952 r. przeprowadzonej pod kierownictwem ob. Wizytatora Mendeckiego, s. 190.
114  
Tamże, Formularz Organizacji Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego Sióstr Urszulanek w Rybniku na rok szkolny 1951/1952, s. 23–24.
115  
Dyrekcja szkoły otrzymała pismo w sprawie wstrzymania wyborów, ale dotarło ono już
po ich dokonaniu. Poza tym lista członków Komitetu została zatwierdzona przez PZPR
i Komisję Kulturalno-Oświatową przy Miejskiej Radzie Narodowej. Ta ostatnia uznała wybory
za prawomocne i nie kazała ich powtórnie przeprowadzać, tamże, Sprawozdanie opisowe
z zebrania wyborczego Komitetu Rodzicielskiego z dn. 23 IX 1951 r. przy Szkole Ogólnokształcącej Sióstr Urszulanek w Rybniku, s. 199–201.
113  

254

Adam Dziurok

Zgodnie z poleceniem Ministerstwa Oświaty z dnia 24 listopada 1952 r.
Wydział Oświaty Prezydium WRN w Katowicach w dniach 16–20 grudnia
1952 r. przeprowadził wizytację Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Rybniku. Na podstawie wyników wizytacji
w styczniu 1953 r. kierownik Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Katowicach Ferdynand Herok w piśmie do Ministerstwa Oświaty wnioskował o nienadanie uprawnień szkół państwowych w br szkolnym. Wskazał trzy powody: 1. niewystarczający poziom nauczania i niedostateczne wyniki nauczania z języka
polskiego i geografii; 2. niepełna realizacja programów w zakresie niektórych
przedmiotów nauczania (np. historia, nauka o Konstytucji); 3. brak w podziale
godzin i nauczania w szkole drugiego obowiązującego języka obcego. Stwierdził ponadto, że ogólny poziom szkoły nie jest jeszcze dostateczny116. Matura w 1953 r.
była ostatnim akcentem funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego sióstr
urszulanek – na ponowne otwarcie szkoły trzeba było czekać blisko 30 lat117.
Ograniczenia objęły także szkoły zawodowe prowadzone przez siostry.
W latach 1948–1949, w związku z reformą szkolnictwa, likwidacji uległy Gimnazjum Gospodarcze i Gimnazjum Krawieckie. Pozostała Zasadnicza Szkoła
Gastronomiczna (przemianowana z Liceum Gospodarczego) oraz cztery nowe
średnie szkoły zawodowe. Powołane w latach 1948–1950 szkoły (Liceum Przemysłu Gastronomicznego, Liceum Przemysłu Odzieżowego, Technikum Gastronomiczne i Technikum Hotelarskie) borykały się z brakiem praw państwowych. W końcu nie otrzymały prawa naboru do klas pierwszych i tym samym
zakończyły działalność (ostatnia ze szkół w 1954 r.)118. Wizytacja urszulańskich
szkół zawodowych przeprowadzona w końcu 1953 r. przyniosła wnioski, że ich
poziom naukowy jest dostateczny, ale za to poziom wychowawczy niewystarczający. To przesądziło o likwidacji szkół, w których, mimo zewnętrznych pozorów, wychowanie młodzieży oparte było na przesłankach idealistycznych i klerykalnych119. Do 1957 r. jedyną szkołą urszulańską była Zasadnicza Szkoła Gospodarcza (przekształcona z Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej). W roku
szkolnym 1955/1956 szkoła ta, w której kształciło się 144 uczennic (specjal116  

Wskazał także, że nadanie uprawnień szkół państwowych może nastąpić dopiero po stwierdzeniu
wyrównania podniesionych braków po upływie co najmniej trzech miesięcy od dokonanej wizytacji, tamże, Pismo PWRN w Katowicach do Ministerstwa Oświaty w sprawie odmowy uprawnień szkół
państwowych Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu Sióstr Urszulanek w Rybniku, Katowice, 3 I 1953 r., s. 1.
117  
Szkoły Urszulańskie w Rybniku..., s. 70.
118  
Tamże, s. 80–81.
119  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/638, Opinia dyrektora Okręgu Szkolenia Zawodowego po wizytacji Technikum Gastronomicznego, Technikum Gospodarczego i Zasadniczej
Szkoły Gastronomicznej Sióstr Urszulanek w Rybniku przeprowadzonej w dn. 17–18 XI
1953 r., 10 XII 1953 r., k. 78.
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ność kucharz), była jedną z zaledwie siedmiu katolickich szkół zawodowych,
jakie funkcjonowały w Polsce120.

Łakomym kąskiem były pomieszczenia zajmowane przez szkoły prowadzone przez urszulanki. W listopadzie 1954 r. Egzekutywa KM PZPR w Rybniku
zatwierdziła uchwałę MRN w sprawie uzyskania lokalu dla Państwowego Liceum Pedagogicznego w budynku szkoły sióstr urszulanek ze względu na niewykorzystanie tych pomieszczeń121. We wrześniu 1956 r. podczas posiedzenia
Egzekutywy KP PZPR w Rybniku dyskutowano nad właściwym wykorzy
staniem Zakładu Sióstr Urszulanek, który nie jest nawet [do] połowy wykorzystany,
a w któr ym mogłyby znaleźć pomieszczenie lokale niektórych organizacji względnie instytucji. Padła propozycja, by budynek ten przeznaczyć na mieszkania, a tow. Paweł
Zientek stwierdził nawet, że sprawę zakładu sióstr urszulanek może rozstrzygnąć
sam premier122. Dwa tygodnie później pojawiła się koncepcja, by w razie pojawienia się potrzeby rozszerzenia szpitali rybnickich rozwiązać problem w zupełności
przez przekazanie gmachu sióstr urszulanek przyległych do szpitala „Juliusza”,
który obecnie jest niewykorzystany (odbywa się tam nauka ostatnich dwuch [!] roczników
szkoły średniej – SS. Urszulanek 123.
Pomysł na nową szkołę
W ramach programu laicyzacji szkolnictwa władze komunistyczne podjęły
inicjatywę zakładania szkół świeckich. Szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
bez nauki religii, miały odgrywać dominującą rolę w walce o socjalistyczne wychowanie i świeckość nauczania młodzieży 124. Rozwijające się w województwie śląskim od
1948 r. szkolnictwo TPD omijało Rybnik. W końcu i tu podjęto starania o powołanie takiej szkoły. Jeszcze w grudniu 1950 r. podczas posiedzenia rybnickiej
120  

B. Noszczak, Polityka Państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956, Warszawa 2008, s. 261; Szkoły Urszulańskie w Rybniku..., s. 81; była też szkołą o największej liczbie oddziałów i uczennic w kraju, spośród pięciu
zawodowych szkół prowadzonych przez siostry zakonne, s. E. Kaczmarek, Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach
1945–1956, Warszawa 2007, s. 61.
121  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 36, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku z dnia 12 XI 1954 r., s. 140–141.
122  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/23, Protokół z posiedzenia Egzekutywy
KP PZPR w Rybniku z dnia 21 IX 1956 r., s. 175–176.
123  
Tamże, Wnioski Komisji powołanej przez Egzekutywy KM i KP PZPR w Rybniku do
sprawy zbadania możliwości lepszego wykorzystania gmachu partyjnego, 4 X 1956 r., s. 204.
124  
APK, KW PZPR, Egzekutywa, sygn. 301/IV/48, Protokół z posiedzenia Egzekutywy
KW PZPR z dnia 8 VII 1949 r., Analiza szkolnictwa TPD, s. 47.

256

Adam Dziurok

Egzekutywy KP PZPR dyskutanci, narzekając na katolicki profil szkoły urszulańskiej, proponowali, aby w nowym roku szkolnym otworzyć w Rybniku szkołę TPD ze szkoły podstawowej nr 9125. Poważne plany przedstawiono dopiero
w 1952 r. W marcu tr. podczas posiedzenia Sekretariatu KW PZPR ponownie
omawiano sprawę powołania szkoły TPD w Rybniku. Oddział TPD w Rybniku proponował utworzenie szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego
jako szkoły rozwojowej w budynku 11-latki przy ul. Mikołowskiej. W szkole tej
pobierało naukę 554 uczniów, a przewidziano rekrutację 300. Oceniając możliwości założenia szkoły świeckiej wskazywano, że szkoła położona jest w dzielnicy robotniczo-urzędniczej, a takie zakłady pracy jak Huta „Silesia” oraz Rybnicka Fabryka Maszyn (licząca ok. 4000 pracowników), mogły stanowić bazę
rekrutacyjną nowej szkoły TPD. Oceniono, że kierownik szkoły oraz grono
nauczycielskie z małymi zmianami jest odpowiednie do szkoły świeckiej. Wskazywano jednak na pewne trudności: w typowanej szkole udzielał ksiądz nauki religii,
a społeczeństwo jest sklerykalizowane i należy spodziewać się dużych oporów w momencie
organizowania szkoły. Problemem było też to, że już obecnie z ambony wygłasza się
kazania, w których grozi się przede wszystkim matkom karą grzechu ciężkiego, jeśli dzieci
swe posyłać będą do przedszkola względnie szkoły TPD. Konkluzja była więc smutna
dla władz komunistycznych: Ogólnie biorąc w miejscowości tej brak dostatecznych warunków do otwarcia szkoły świeckiej126. Okręg TPD wskazywał także na problemy
lokalowe w tej szkole (duża liczba uczniów), jednak za najważniejszą przeszkodę uznawał fakt, że sklerykalizowane społeczeństwo miasta w ośrodku wybitnie rolniczym przyjmuje chętnie wszelkie wskazówki „Duszpasterzy” i ulegając ich agitacji posłusznie idzie w kierunku przez nich określonym. Uznano, że potrzeba dłuższego czasu,
by przygotować miejscowe środowisko do przyjęcia szkoły świeckiej. Zauważono, że w pierwszym rzędzie należy we wszystkich szkołach znieść nauczanie
religii i dopiero po osłabieniu mistycyzmu i podstaw zabobonów przystąpić do otwierania
szkół świeckich. Problemem w realizacji śmiałych planów miała być jednak słaba
praca kierownictwa Oddziału TPD w Rybniku127. Wiadomo, że w Rybniku
ostatecznie założono przedszkole TPD128.

125  

APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Informacja Referatu Sprawozdawczego KW PZPR na podstawie protokołu z Egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia
15 XII 1950 r., 29 XII 1950 r., s. 175–176.
126  
APK, KW PZPR, Sekretariat, sygn. 301/V/118, Informacja w sprawie organizowania
nowych szkół TPD w roku szkolnym 1952/1953 w województwie katowickim przedstawiona
podczas posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w Katowicach odbytego w dniu 11 III 1952 r.,
s. 12.
127  
Tamże, s. 14.
128  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 34, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku z dnia 26 II 1954 r., s. 116.
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W niższych seminariach duchownych (NSD), czyli szkołach średnich o profilu religijnym, przygotowywano kandydatów do życia kapłańskiego czy zakonnego. W szkołach tych kształcili się głównie chłopcy z uboższych rodzin, których
nie było stać na publiczne szkoły. Władze komunistyczne uderzyły w tę formułę kształcenia w lipcu 1952 r. Na terenie województwa katowickiego zlikwidowano wówczas zakonne NSD: oblatów w Lublińcu, salwatorianów w Mikołowie, braci szkolnych w Częstochowie129, a także franciszkanów w Rybniku130.
Funkcjonująca w latach 1951–1952 placówka kształciła zaledwie kilkunastu
uczniów (w roku szkolnym 1950/1951 – 16, a w następnym już tylko 11). Zakończyła swoją działalność w 1952, a wznowiła ją ponownie w 1957 r.131
Władze jednak nie poprzestały na zamknięciu NSD. Wydział Oświaty Prezydium WRN w Katowicach w okólniku z 24 lipca 1952 r. w sprawie opieki nad
uczniami małych seminariów duchownych nakazał realizację tzw. akcji pomocy, która
miała dotyczyć umieszczania młodzieży tych zakładów w szkołach zawodowych i ogólnokształcących. Do powiatów trafiły listy uczniów NSD zamieszkujących na ich
terenie132. Podobnie jak w całym kraju w Rybniku powołano w Powiatowej
i Miejskiej Radzie Narodowej specjalne Komisje do spraw uczniów małych seminariów
zakonnych w składzie: przewodniczący Prezydium Powiatowej/Miejskiej Rady
Narodowej, kierownik Wydziału Oświaty P/MRN oraz kierownik Referatu do
spraw Wyznań P/MRN. W Rybniku ciężar prac związanych z akcją pomocy wziął
na siebie Wydział Oświaty MRN, który przez prezydia Miejskich i gminnych
rad Nnarodowych ściągał opinie o rodzicach i zachowaniu się uczniów.
129  

D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989.
t. 1: Problematyka organizacyjno-personalna, Kielce 2009, s. 535–539, 545.
130  
Zob. Ł. Marek, Akcja „Szkółka”. Likwidacja szkolnictwa zakonnego na terenie Rybnika
w 1962 r. i późniejsze próby jego odrodzenia (w niniejszym tomie).
131  
Archiwum Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce w Katowicach–
Panewnikach, B. K. Wittmann, Niższe Seminaria Duchowne Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny Ojców Franciszkanów w latach 1945–1962 (praca mgr. napisana pod kierunkiem
ks. prof. S. Wilka na KUL), Lublin 1998, s. 32, 68; według innego autora w rybnickim NSD
w roku szkolnym 1950/1951 kształciło się 26 uczniów, a rok później 13. W pomieszczeniach
po rozwiązanym NSD od 1953 r. prowadzono tzw. studium filozoficzne dla byłych uczniów
seminarium, którzy, już jako klerycy, pobierali naukę w zakresie szkoły średniej, A. L. Kostorz,
OO. Franciszkanie w Rybniku w latach 1921–1962 (praca mgr. napisana pod kierunkiem o. dr. A.
Pańczaka w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach), Kraków 1998, s. 77.
132  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 1324,
Sprawozdanie Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Katowicach z przebiegu akcji opieki
i rekrutacji do szkół ogólnokształcących b. uczniów małych seminariów zakonnych, Katowice,
18 IX 1952 r., s. 44.
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W dniach 6–7 sierpnia Wydział Oświaty przeprowadził osobiście z każdym zainteresowanym wywiad na podstawie którego starał się ustalić zapatrywania, zainteresowania jak
też wskazać właściwą drogę dalszego życia nauki [tak w oryginale – A.D.] b. uczniom
szkół zakonnych. W sumie z miasta i powiatu rybnickiego wezwano na rozmowy
30 uczniów, z których zgłosiło się 22. Jak skrzętnie odnotowano rozmowy przeprowadzono w atmosferze b. uprzejmej133. Prezydium MRN w Rybniku nawiązało
kontakt z miejscowym UB i ustaliło braki adresowe wykazu byłych seminarzystów. Ostatecznie zlokalizowano sześciu kolejnych uczniów na terenie Rybnika. Z czterema
z nich przeprowadzono indywidualne rozmowy. Nie przyniosły one spodziewanych wyników. Jeden z uczniów NSD miał nadal niezłomny zamiar zostania duchownym i w tym celu zgłosił się w drugiej połowie lipca 1952 r. do Świeckiego Seminarium
św. Jacka w Katowicach. Na pytanie czy nie zmieniłby swej decyzji odpowiedział
negatywnie. Inny z kolei wyraził chęć pójścia do szkoły ogólnokształcącej,
a próby kierowania go na kształcenie zawodowe nie odniosły skutku. Za to kolejny uczeń
dał się namówić na kształcenie techniczne. Inny mieszkaniec Rybnika – były uczeń
NSD księży werbistów w Nysie, sam zgłosił się do komisji i oświadczył, że po
zamknięciu seminarium, w którym ukończył cztery klasy z egzaminem dojrzałości ma zamiar uczęszczać do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego
w Rybniku celem ukończenia jego a potem studiować humanistykę (sekcja historyczna).
Zadeklarował, że po zakończeniu studiów chce się poświęcić pracy historycznej. Podanie jego dotychczas nie wpłynęło, jednak Komisja zdecydowała, że
gdy ono wpłynie ustosunkuje się do niego negatywnie celem niedopuszczenia w/w
do powyższego liceum z uwagi ukończenia egzaminu dojrzałości w byłym seminarium134. Jak
podało Prezydium PRN w Rybniku w całym powiecie mieszkało dodatkowo
jeszcze 32 uczniów niższych seminariów duchownych. Wezwania do stawienia
się na rozmowy z komisją wysyłał Wydział Oświaty PRN, kierowany przez Jana
Pilcha. Rozmowy okazały się skuteczną formą zastraszenia – z 18 uczniów,
którzy stawili się na rozmowy, nikt nie zadeklarował chęci wstąpienia do nowicjatów lub szkół duchownych innego typu. Na wezwania Wydziału Oświaty nie stawiło
się jednak aż 14 uczniów135. Uczniowie mieli czas na złożenie podań do szkół
do 15 sierpnia. Już po rozpoczęciu roku szkolnego, 3 września odbyło się posiedzenie komisji, która rozpatrywała podania uczniów o przyjęcie do szkół.
Podania złożyło 18 osób. Następnego dnia wysłano zawiadomienia do wszystkich, którzy złożyli podania oraz zawiadomienia do dyrektorów szkół o decyzji
133  

Tamże, Sprawozdanie PMRN w Rybniku z akcji opieki nad uczniami małych seminariów zakonnych z terenu powiatu rybnickiego, Rybnik, 8 VIII 1952 r., s. 61.
134  
Tamże, Sprawozdanie PMRN w Rybniku z akcji opieki nad uczniami małych seminariów zakonnych, Rybnik, 18 VIII 1952 r., s. 56–57.
135  
Liczba ta jednak nie zgadza się z podaną wcześniej liczbą 18 uczniów, którzy stawili się
na rozmowy; tamże, Sprawozdanie PPRN w Rybniku z akcji rekrutacji do szkół państwowych
byłych uczniów małych seminariów, Rybnik, 20 IX 1952 r., s. 58.
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komisji . Ze sprawozdania Prezydium PRN w Rybniku wynika, że uczniów
rozdysponowano do różnych szkół (Technikum Budowy Maszyn – 1, Technikum Górnicze – 7, LO Wodzisław – 1, LO Rydułtowy – 2, LO Żory – 1, Korespondencyjne Liceum dla Pracujących w Katowicach – 5) lub skierowano do
pracy (4)137.
Rekolekcje szkolne
W walce o ateizację dzieci i młodzieży podejmowano próby ograniczenia
lub udaremnienia uczestnictwa młodzieży szkolnej w rekolekcjach wielkopostnych. Pierwsze utrudnienia pojawiły się w końcu lat czterdziestych, a na początku lat pięćdziesiatych kampania rekolekcyjna stała się coroczną praktyką władz
komunistycznych. Władze partyjne, oświatowe i administracyjne organizowały
w ramach tzw. akcji „R” podczas rekolekcji różnego rodzaju atrakcje, wycieczki
lub zobowiązywały dzieci do udziału w zajęciach szkolnych w tym czasie. Nacisk na dzieci i młodzież, by nie uczestniczyli w rekolekcjach spowodował, że
księża w Rybniku domagali się aby rodzice pisemnie usprawiedliwiali nieobecność w szkole swych dzieci w czasie rekolekcji. W związku z tym do dyrekcji
i kierownictw szkół wpłynęło około 400 próśb ustnych i 940 pisemnych zgłoszeń napisanych przez rodziców138. W 1953 r. powiat rybnicki został wyróżniony w pracy na odcinku akcji „R” w szkołach podstawowych (obok powiatów
zagłębiowskich: Dąbrowy Górniczej i Będzina). W rekolekcjach nie uczestniczyło pięć szkół z powiatu rybnickiego, a spośród 114 szkół, które wzięły
udział w rekolekcjach aż 89 % uczniów uczestniczyło w zajęciach szkolnych,
w wycieczkach i innych atrakcjach, które miały odciągnąć od kościoła. W samym Rybniku 58 % uczniów sześciu szkół uczestniczyło w czasie rekolekcji
w zajęciach szkolnych139. Podobnie wyglądała sytuacja w szkołach średnich –
w rekolekcjach nie brała udziału jedna szkoła z powiatu rybnickiego (Liceum
136  

Pod koniec sierpnia Wydział Oświaty PWRN w Katowicach przysłał akta personalne
20 osób, które nie załatwiono ponieważ petenci nie stawili się ani nie przesłali podań o przyjęcie; tamże,
Sprawozdanie PMRN w Rybniku z akcji opieki nad uczniami małych seminariów zakonnych,
Rybnik, 3 IX 1952 r., s. 59–60.
137  
Liczba ta jednak nie zgadza się z podaną wcześniej liczbą 18 uczniów, którzy stawili się
na rozmowy; tamże, Sprawozdanie PPRN w Rybniku z akcji rekrutacji do szkół państwowych
byłych uczniów małych seminariów, Rybnik, 20 IX 1952 r., s. 58.
138  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 717,
Sprawozdanie PWRN w Stalinogrodzie do Ministerstwa Oświaty z przebiegu rekolekcji, 4 IV
1953 r., s. 25.
139  
Tamże, Zestawienie PWRN w Stalinogrodzie z przebiegu rekolekcji w szkołach podstawowych położonych na terenie województwa stalinogrodzkiego 1952/1953, 4 IV 1953 r.,
s. 30–31.
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Ogólnokształcące w Wodzisławiu), a w dwóch innych frekwencja na zajęciach
szkolnych wynosiła 75 %. W Rybniku w dwóch szkołach średnich 45 %
uczniów było nieobecnych na rekolekcjach140. Sukces partii w akcji odciągania
dzieci i młodzieży od udziału w rekolekcjach nie był pełny, skoro odnotowano,
że w Rybniku towarzysze partyjni, zajmujący kierownicze stanowiska posłali
swoje dzieci na rekolekcje. Braki zauważono również na odcinku ZMP, który nie
potrafił dostatecznie mobilizować młodzieży do tej akcji, a w niektórych wypadkach jak w Rybniku młodzież ZMP-owska wzięła czynny udział w rekolekcjach141.
Odnotowano jednak dobrą postawę księży w Zwonowicach i Chwałowicach,
gdzie rekolekcje nie odbędą się142.
Coroczne narady i przygotowania władz do kampanii rekolekcyjnej nie przy
nosiły spodziewanych rezultatów. Np. w 1955 r. oceniano, że w porównaniu
z rokiem ubiegłym udział młodzieży w rekolekcjach znacznie wzrósł. Podczas
narady kierowników wydziałów oświaty prezydiów powiatowych i miejskich
rad narodowych w marcu 1955 r. sprawę rekolekcji pozostawiono w ten sposób, że
w wyżej podanych dniach [1 i 2 kwietnia dla szkół podstawowych oraz od 4 do 6
kwietnia dla szkół średnich – A.D.] kierownictwo szkół może zwalniać dzieci w wieku
szkolnym na rekolekcje. W szkołach podstawowych w Rybniku w czasie rekolekcji
w klasach I–III 10 % młodzieży było nieobecnej w szkole, zaś w klasach IV–
VII ok. 8 % młodzieży było obecnej w szkole, a reszta wzięła udział w rekolekcjach. Odwrotnie wyglądała sprawa z frekwencją na rekolekcjach młodzieży
z liceum ogólnokształcącego – wzięło w nich udział około 8 % uczniów. Odnotowano także, że jedna z nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku nie przybyła do szkoły w czasie rekolekcji. W szkołach podstawowych powiatu rybnickiego (poza Rybnikiem) była podobna frekwencja – w klasach
I–-III prowadzono normalne zajęcia, zaś dzieci z pozostałych klas prawie
w 100 % wzięły udział w rekolekcjach143. Dane te nie dają pełnego obrazu, gdyż
dużo uczniów było rano w szkole, a po południu na rekolekcjach lub odwrotnie. Takie sytuacje odnotowano m.in. w Rybniku. Dodatkowo w niektórych parafiach powiatu rybnickiego rekolekcje dla młodzieży odbyły się już wcześniej (w marcu),
stąd odnotowana wysoka frekwencja na zajęciach w szkole podczas rekolek140  

APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 717, Zestawienie PWRN w Stalinogrodzie z przebiegu rekolekcji w szkołach średnich ogólnokształcących i liceach pedagogicznych w roku szkolnym 1952/1953, 4 IV 1953 r., s. 32–33.
141  
Tamże, Sprawozdanie PWRN w Stalinogrodzie do Ministerstwa Oświaty z przebiegu
rekolekcji, 4 IV 1953 r., s. 28.
142  
APK, ZW ZMP Katowice, sygn. 211/X/14, Notatka o wrogim nacisku ideologicznym
na młodzież sporządzona przez Ryszarda Kubika „Organizatora Wydziału Org.-Instr.”, Warszawa, 8 IV 1953 r., s. 46.
143  
AAN, UdsW, sygn. 46/210, Sprawozdanie WdsW PWRN w Stalinogrodzie do UdsW,
13 IV 1955 r., k. 27.
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cji . Wojewódzkie władze PZPR miały pretensje m.in. do organizacji partyjnej
w gromadzie Przyszowice, że nie potrafiła przeciwdziałać umowie między tamtejszym księdzem a kierownikiem szkoły, w rezultacie czego w rekolekcjach
poprowadzonych w godzinach popołudniowych wzięła udział cała młodzież
szkolna na czele z organizacją harcerską145. Podczas posiedzenia Plenum KP
PZPR w 1955 r. jeden z towarzyszy miał pretensje, że podczas rekolekcji zwolniono młodzież ze szkoły i nauka w tym dniu nie odbyła się146.
„Walka o młodzież”
Władze komunistyczne często podkreślały jak ważny jest wpływ na dzieci
i młodzież, stąd troska o to, by je wyrwać z objęć kleru. W swoistej „walce o młode pokolenie” wskazywano na aktywność księży rybnickich, zwłaszcza młodych, którzy usiłowali wszelkimi sposobami przyciągnąć młodzież do praktyk religijnych.
Zjawisko to zaobserwowano m.in. w okresie „gwiazdki”, kiedy to kler zwerbował
młodzież do kościoła [św.] Antoniego na przedstawienie religijne, gdzie rozdawano cenne
i obfite podarunki147. Zagrożenie widziano także w organizowaniu specjalnych
mszy przedwyjazdowych dla powołanych do czynnej służby wojskowej148.
Z zaciekawieniem i niepokojem czytano z pewnością doniesienie informatora
o ps. „Romanowski”, który przekazał informacje z obrad księży dekanatu dębieńskiego z maja 1954 r. na temat nowoczesnych metod przyciągania młodzieży do
kościoła. W wygłoszonym referacie i dyskusji miały paść stwierdzenia, że księża
nie potrafią obecnie odpowiednio podejść do młodzieży, a ich metody są już
przestarzałe. Jeden z kapłanów oświadczył nawet, że księża nie powinni czekać
aż młodzież przyjdzie do nich sama, ale oni właśnie winni wyjść jej naprzeciw:
Uczmy się od komunistów, gdyż oni mają lepsze sposoby, aby młodzież do siebie przyciągnąć.
Budują im świetlice, biblioteki, urządzają przedstawienia i wycieczki krajoznawcze.
W związku z tym postanowiono zbierać stare książki po parafiach i urządzać
przy plebaniach biblioteki, a niezależnie od tego urządzać wycieczki z udziałem
144  

Tamże, Sprawozdanie WdsW PWRN w Stalinogrodzie do UdsW, 13 IV 1955 r.,
k. 28–29.
145  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/3, Referat tow. Długosza Jak rybnicka organizacja partyjna kieruje pracą młodzieży wygłoszony na Plenum KP PZPR w Rybniku 29 VII 1955 r.,
s. 141.
146  
Tamże, Protokół z Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 29 VII 1955 r., s. 126.
147  
APK, Prezydium WRN w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 717,
Sprawozdanie PWRN w Stalinogrodzie do Ministerstwa Oświaty z przebiegu rekolekcji, 4 IV
1953 r., s. 25.
148  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/3, Protokół z Plenum KP PZPR w Rybniku
z dnia 29 VII 1955 r., s. 127.
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kapłana, gdyż na wycieczce ksiądz więcej potrafi powiedzieć o Bogu niż w kościele. Co
ciekawe w celu natomiast lepszego związania młodzieży z księdzem uchwalono nie tytułować młodzieży po dawnemu per „ty” względnie „panie”, a zwracać się per „druchu”149. Wo
bec wyczulenia władz na sprawy dotyczące dzieci i młodzieży, nie dziwi fakt, że
UB zaliczał normalną misję Kościoła, czyli nawoływanie wiernych do religijnego wychowania dzieci, do kategorii wrogich wypowiedzi. Odnotowano więc, że
ks. A. Bieżanowski z parafii św. Antoniego w Rybniku w czasie kazania apelował do wiernych, aby dzieci ich uczestniczyły w lekcjach religii, a na końcu polecił modlić się wiernym za młodzież z Technikum Górniczego w Rybniku, która nie uczęszcza na naukę religii150. Jako kontrakcję wobec aktywności ZMP uznano działanie
księży rybnickich w 1948 r., którzy mieli rozdawać w szkołach deklaracje, przysięgam Panu Bogu i Najświętszej Marii Pannie być wiernym katolikiem i wyznawcą151. Do
czasu rozwiązania stowarzyszeń katolickich władze partyjne narzekały, że kler
ma wpływy wśród młodzieży przez organizację KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży)152. Również działalność ZMP na terenie powiatu napotykała na
trudności ze strony kleru i elementów sanacyjnych153, a w ZHP w Rybniku kler miał
posiadać duże wpływy i agitować młodzież harcerską, aby po ukończeniu 16 lat
nie wstępowali do ZMP tylko do różnych stowarzyszeń przykościelnych154.
W retoryce wojennej donoszono, że w Gierałtowicach koło ZMP zostało rozbite
przez elementy klerykalne jak i harcerstwo155. Nie świadczyło to z pewnością o sile
struktur młodzieżówki partyjnej i łatwości pozyskiwania młodzieży na tym terenie.
W sprawach wychowania młodzieży lokalne władze partyjne przyznawały,
że miały na początku ciężkie warunki i trudności. Brakowało odpowiednich sił
nauczycielskich o nastawieniu ideologiczno-politycznym, opartym na Marksizmie – Leninizmie, jakich by Partia sobie życzyła. Na początku 1949 r. stwierdzono już z satys149  

AIPN, KdsBP, Gabinet Przewodniczącego, sygn. 174, Sprawozdanie miesięczne
WUdsBP Stalinogród za okres 1–31 V 1954 r., k. 72.
150  
Tamże, Sprawozdanie miesięczne WUdsBP Stalinogród za okres 1–30 IX 1954 r.,
k. 128.
151  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR Rybnik za wrzesień 1948 r., s. 168.
152  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP
PZPR w Rybniku z dnia 7 VI 1949 r., s. 65.
153  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 33, Sprawozdanie z działalności propagandy Powiatowego Komitetu PPR w Rybniku za maj 1948 r., s. 58.
154  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Opis działalności kleru na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego [II 1949 r.] s. 230.
155  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/3, O zadaniach na odcinku młodzieżowym.
Załącznik do protokołu z poisedzenia Egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia 28 VII 1950 r.,
s. 49.
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fakcją, że partia posiada cały szereg oddanych nam sił nauczycielskich . Wciąż jednak
ok. 15 % nauczycieli posługiwać się miało starymi metodami nauczania oraz
było zwolennikami nauczania religii, co, zdaniem towarzyszy partyjnych, ujemnie wpływało na wychowanie młodzieży157. Istotny wpływ na skuteczność indoktrynacji miała bowiem postawa nauczycieli. Partia nie miała w nich wielkiego wsparcia w realizacji koncepcji budowania „nowego człowieka”. Jeszcze
w 1955 r. narzekano, że w województwie stalinogrodzkim 80 % nauczycielstwa jest
wierzących, stąd też są te trudności, a raczej tolerancyjny stosunek nauczycielstwa w odniesieniu do kleru158. Trudno było przekonać młodzież do ideologii marksistowskiej
skoro nauczyciele podważali jej zasady. Tak było np. w Państwowym Ogólnokształcącym Gimnazjum w Rybniku, gdzie, jak skrzętnie odnotował UB, profesor filozofii Innocenty Libura na lekcji powiedział do uczniów: socjalizm i komunizm lekceważą uczucia ludzkie i zbytni jest przywiązany do rzeczywistości, ale wyznawcy
tych kierunków mogą na tym źle wyjść, bo Hitler też lekceważył uczucia Boga. Ten sam pro
fesor na innej lekcji powiedział do uczni: „proszę, już biorą się za religię, ale nas nie zwyciężą,
gdy będziemy z Bogiem. Praktyki religijne i wolność sumienia mamy przecież zagwarantowane w konstytucji159. Z kolei w maju 1951 r. w Boguszowicach bp Juliusz Bieniek
spotkał się z 30-osobowym gronem pedagogicznym, które opowiedziało się za
nauką religii. W kwestii agitacji antyreligijnej biskup stwierdził, że poza treściami zawartymi w podręcznikach szkolnych, nauczyciele nie krzewili takich treści160. W celu ochrony młodzieży przed wrogimi wpływami usunięto np. higienistę ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Rybniku, uznając, że jest intrygantem,
a przez to, że przez wiele lat był w klasztorze nie może dobrze wpływać na wychowanie
młodzieży161. Na posiedzeniu Egzekutywy KP PZPR w Rybniku podniesiono
sprawę siostry zakonnej zatrudnionej w przedszkolu w Knurowie – w związku
z tym, że nie odpowiadała ówczesnej rzeczywistości postulowano, by na jej
miejsce zatrudnić ochroniarkę świecką162.
156

156  

APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z nadzwyczajnej konferencji
Powiatowej PZPR w Rybniku przy udziale I i II sekretarzy Komitetów Gminnych i Zakładowych odbytej dnia 13 II 1949 r., s. 18.
157  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Informacja Referatu Sprawozdawczego KW PZPR na podstawie protokołu z egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia
15 XII 1950 r., 29 XII 1950 r., s. 175.
158  
AAN, UdsW, sygn. 46/210, Sprawozdanie WdsW PWRN w Stalinogrodzie do UdsW,
13 IV 1955 r., k. 29.
159  
AIPN, MBP, sygn. 315, Raport miesięczny WUBP Katowice za okres od 1 VI do
1 VII 1949 r., k. 216.
160  
M. Kula, Boguszowice, Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 304.
161  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/2, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP
PZPR w Rybniku z dnia 1 I 1950 r., s. 2.
162  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP
PZPR w Rybniku z dnia 26 VII 1949 r., s. 80.
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Władze partyjne sporo miejsca poświęcały kwestii wychowania dzieci i młodzieży. Np. w 1954 r. podczas Plenum KP PZPR wskazano na brak pracy polityczno-wychowawczej wśród młodzieży. Świadczyć miał o tym m.in. fakt, że
połowa młodzieży z okolic Rybnika, która przyjeżdżała do miasta, udawała się
najpierw do kościoła, a dopiero potem do szkoły (poważny procent tej młodzieży stanowili członkowie ZMP)163. Z kolei w lipcu 1955 r. podczas posiedzenia Plenum KP PZPR dyskutowano o tym, jak rybnicka organizacja partyjna kieruje pracą wśród młodzieży”. Pojawiło się sporo uwag krytycznych. Tow. Sawalich
podkreślał, że my jako partia mamy za zadanie wychować młodzież, sugerując jednocześnie, by Wydział Oświaty przy Prezydium PRN zainteresował się tym, że
w przedszkolach wiszą na ścianach krzyże zakupione przez kierowniczki. Zauważył też, że rodzice mają wielki wpływ na wychowanie młodzieży, ale Szkoła, ZMP, Partia wychowuje młodzież w innym kierunku, a rodzice w innym kierunku.
Miało to powodować, że młodzież znalazła się w rosterce [!]. Nawoływał więc, by
ograniczyć wpływ kleru, co można było osiągnąć, gdy o to się wszyscy postaramy
i zerwiemy z dotychczasową tolerancyjnością. Na inny problem zwrócił uwagę tow.
Szewczyk z kop. Chwałowice, który stwierdził, że chociaż organizuje się młodzieży czas wolny (w niedziele wolne od pracy organizuje się wycieczki dla młodzieży), to
jednak dochodzi do gorszących sytuacji. Taka miała miejsce podczas niedzielnej wycieczki do Ustronia, gdy szofer zatrzymał samochód przed kościołem.
Czujny tow. Szewczyk zdążył na czas zapobiec udziałowi młodzieży we mszy św.
Inny członek PZPR narzekał, że pojawiły się wielkie trudności z młodzieżą, gdyż
kler najwięcej nam psuł młodzież. Receptą na wyrwanie jej z objęć kleru okazały się
wycieczki do operetki co w rezultacie dało dobre wyniki164.
Zaniedbania ze strony partii i ZMP prowadziły do konstatacji, że to księża
lepiej docierali do młodych. Przykładem miała być gromada Pogrzebień, gdzie
ksiądz wydzielił grunta jak również zakupił sprzęt sportowy oddając go do dyspozycji młodzieży po to, by ją odciągnąć od pracy w organizacji ZMP-owskiej [i] podporządkować sobie165. Nieudolność władz w organizowaniu rozrywek dla młodzieży prowadziła do tego, że, jak stwierdził jeden z towarzyszy partyjnych, całe życie kulturalne
młodzieży skupia się w rękach kleru. Z żalem odnotowano, że księża w powiecie
163  

APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/2, Protokół z rozszerzonego Plenum KP
PZPR w Rybniku z dnia 30 VIII 1954 r., s. 202.
164  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/3, Protokół z Plenum KP PZPR w Rybniku
z dnia 29 VII 1955 r., s. 125-128.
165  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/3, Referat tow. Długosza Jak rybnicka organizacja partyjna kieruje pracą młodzieży wygłoszony na Plenum KP PZPR w Rybniku, 29 VII 1955 r.,
s. 140; rok później jeden z towarzyszy wskazał, że na odcinku sportu kler się aktywizuje jak to wynika
z sytuacji w gromadach Lyski i Pogrzebień, gdzie miejscowe LZS-y podporządkowane są tamt[ejszym] księżom za pomocą miejscowych działaczy, którzy są im podporządkowani, APK, KP PZPR
w Rybniku, 331/IV/23, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia 10
VIII 1956 r., s. 73.

Władze a Kościół katolicki w latach 1945–1956

265

rybnickim prowadzili z młodzieżą zajęcia w lokalach przyparafialnych, wpajając
młodzieży etyczno-idealistyczne nawarstwienia166. Zauważono bezpośrednią zależność – wpływ kleru na młodzież zwiększył się, gdyż nasze oddziaływanie na młodzież
malało. Jeszcze w lipcu 1956 r., mimo tendencji „odwilżowych”, rybnicka organizacja partyjna twardo dowodziła, że nie można dopuścić do tego, aby kler dokonał przewrotu w umysłach młodzieży, lecz musimy energicznie zabrać się do naprawienia
zła i pozyskania szerokich mas młodzieży dla socjalizmu167. Nie odnotowano specjalnych sukcesów, skoro we wrześniu narzekano, że to nie ZMP czy Organizacja
Harcerska, ale właśnie duchowieństwo rybnickie organizuje różne wycieczki
rowerowe i rozgrywki piłkarskie, a na placu szkolnym w Rybniku (Piaski) ksiądz
zorganizował festyn sportowy168.
Księża „dobrzy i źli”
Władze partyjne i administracyjne oraz aparat represji bacznie przyglądały
się poczynaniom duchowieństwa. W 1949 r. jeden z towarzyszy partyjnych nawoływał podczas odprawy aktywu wiejskiego KP PZPR w Rybniku, że należy
nam odróżnić dobrych i złych księży169. Wpisywało się to w koncepcję władz komunistycznych podziału duchowieństwa. W tym celu dokonywano systematycznych ocen i klasyfikacji księży nie tylko jako pozytywnych i negatywnych, ale też
biernych. Przez kilka pierwszych powojennych lat, gdy uwagę komunistów zaprzątało raczej „utrwalanie władzy ludowej”, walka z opozycją polityczną
i podziemiem antykomunistycznym, sprawa Kościoła i samych duchownych
pojawiała się w tle tych głównych kwestii. Odnotowywano jednak najbardziej
jaskrawe przykłady zachowań księży, zarówno te świadczące o ich wrogiej postawie, jak i te oceniane jako pozytywne. Biorąc pod uwagę wpływ duchownych
na społeczeństwo obserwowano zachowanie księży np. podczas wyborów
w styczniu 1947 r. Ocena była niejednoznaczna – według szefa rybnickich struktur partii Pawła Markwioka, kler pokazał [się] na początku dobrze. Wkrótce okazało
się jednak, że kler i zakonnice mówili, żeby obywatele na 5-tka [lista PSL – A.D.] głoso166  

Wykorzystanie przez duchowieństwo nieodpowiednich warunków kulturalnych miało miejsce
także w Brzeziu i Chudowie (gdzie pojęliśmy filantropię kleryzmu); APK, KP PZPR w Rybniku,
sygn. 331/II/3, Referat na Plenum KP PZPR w Rybniku na temat zadań ZMP na wsi [1956 r.],
s. 232.
167  
Tamże, Protokół z Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 27 VII 1956 r., s. 177.
168  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 18, Protokół z Plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku odbytego w dniu 25 IX 1956 r., s. 178–179.
169  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z odprawy aktywu wiejskiego
Powiatowego Komitetu PZPR w Rybniku z dnia 29 V 1949 r., s. 56.
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wali , a nie na listę nr 3 Bloku Stronnictw Demokratycznych. Wiadomo jednak, że jawnie na listę komunistów głosowali księża: Engelbert Październy,
Ewald Kasperczyk, Mikołaj Knosała, Jan Machulec, Kazimierz Grajewski, Karol Burger, Robert Wallach (Wałach)171. Gdy po sfałszowanych wyborach wojewoda Aleksander Zawadzki kazał uczcić zwycięstwo Bloku, w niedzielę 26
stycznia odbyły się nabożeństwa w kościołach powiatu rybnickiego w intencji
jedności narodu polskiego, oraz pomyślnej pracy zebranego Sejmu, a księża celebrować je
mieli z zadowoleniem172.
170

W maju 1947 r. starosta powiatowy Rufin Suchoń napisał skargę do biskupa
śląskiego na ks. Józefa Garusa, który, jego zdaniem, prowadził otwarcie antypaństwową politykę podczas głoszenia kazań. Domagał się nawet jego przeniesienia ze
stanowiska administratora rybnickiej parafii, ale ostatecznie podczas wizytacji
biskupiej doszło do ugody między starostą i ks. Garusem173. W połowie 1948 r.
jeden z rybnickich członków PPR na odprawie instruktorów propagandy uznał,
że kler nie ujawnia na razie wrogiego oblicza, a ... 3-ch księży jest w partii174. To
śmiałe stwierdzenie, poza tym, że świadczyło o braku rozeznania w sprawach
wyznaniowych, można odczytywać jak traktowanie najbardziej lojalnych duchownych jako swoich stronników. Do tej grupy można było zaliczyć księdza
ze Skrzyszowa, który na zebraniu gromadzkim oświadczył, że już od czterdziestu lat studiuje dzieła Marksa i Lenina i jako pierwszy odda swą ziemię do spółdzielni produkcyjnej175. Za jawnego sympatyka PPR, stosującego się do
wszystkich rozporządzeń władz administracyjnych i partyjnych, uznawano
ks. E. Październego z Chwałowic176. Jako demonstracyjne poparcie można było
ocenić zachowanie księdza z Jastrzębia Zdroju, który brał udział w dożynkach
jadąc na wozie. Władze partyjne zauważyły, że na dożynkach była mała fre170  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 5, Protokół z narady sekretarzy PPR powiatu rybnickiego
po wyborach, 26 I 1947 r., k. 33.
171  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 286, 288–290, 292–293.
172  
APK, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 131, Sprawozdanie starostwa powiatowego
w Rybniku za styczeń 1947 r., 28 I 1947 r., s. 154–158.
173  
J. Dziwoki, Garus Józef, [w] Leksykon duchowieństwa represjonowanego..., t. I, s. 61.
174  
APK, KW PPR w Katowicach, Wydział Propagandy, sygn. 189, Protokół z odprawy
instruktorów propagandy odbytej w KW PPR w dniu 3 VII 1948 r., k. 142; do PPR miał ponoć
należeć ks. Jan Komraus – proboszcz parafii w Czerwionce, APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Wykaz księży ukaranych przez Kurię Biskupią za demokratyczne wystąpienia, 10 VIII 1949 r., k. 100; z kolei do PPS miał wstąpić ks. Roman Kopyto z Połomi, tamże,
Manifestacja 1-szo Majowa [1949 r.], s. 106.
175  
AIPN, MBP, sygn. 314, Raport miesięczny szefa WUBP w Katowicach za okres
1 XI–1 XII 1948 r., k. 198.
176  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 001/16, Raport szefa PUBP w Rybniku do szefa
WUBP w Katowicach o usankcjonowanie przeprowadzonego werbunku kandydata na informatora (ks. Engelbert Październy), k. 2.
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kwencja, gdyż w tym czasie odbywał się odpust w Pszowie, jednak miejscowy
ksiądz nie pojechał na odpust i wziął udział w dożynkach177.

Te przykłady nie zmieniały ogólnego obrazu duchowieństwa, traktowanego
w kategoriach wrogiego środowiska. Latem 1948 r. I sekretarz KP PPR, Bolesław Ostrowski, raportował, że nawet wezwania z ambon do oddawania ukrytej
broni nie mogły zasłonić nikczemnej gry kleru, bo oto 22 lipca w rocznicę Odrodzenia
Demokratycznej Polski w żadnym kościele na terenie powiatu nie odprawiało [się] nabożeństwa w tym dniu. Świadczyło to, zdaniem sekretarza, o tym, że kler nie uznaje tego
święta, że jest nastawiony antypatriotycznie (ten fakt należało wykorzystać na
zebraniach partyjnych demaskując kler)178. Na początku 1949 r. B. Ostrowski,
przy okazji podsumowania akcji przeciwdziałania odczytaniu listu bp. Adamskiego, pocieszał towarzyszy, że w naszym powiecie nie wygląda jeszcze najgorzej, dlatego, że inne powiaty są jeszcze gorsze pod względem tej wrogiej agitacji kleru179. Do końca
sierpnia 1949 r. miały powstać imienne listy księży przychylnych i dobrze ustosunkowanych do naszej rzeczywistości, jak i wachających [!] się i jawnych wrogów180. Okazją do
tego były rozmowy władz administracyjnych z proboszczami na temat bieżącej
polityki wobec Kościoła. Po wydaniu dekretu o ochronie wolności sumienia
i wyznania z 5 sierpnia 1949 r. na terenie całego kraju starostowie i prezydenci
miast przeprowadzili akcję rozmów z proboszczami i administratorami parafii.
Akcja ta miała dać odpowiedź na pytanie o stosunek duchowieństwa do ówczesnej rzeczywistości. Stała się też podstawą do klasyfikacji kleru w zależności od
kategorii wypowiedzi. Wszyscy kapłani z powiatu rybnickiego wezwani na rozmowy (47) z władzami stawili się w urzędzie. Ich wypowiedzi uporządkowano
według następujących kategorii: negatywne (14), niezdecydowane, wykrętne i wymijające (14) oraz pozytywne (19)181. Jak podsumował akcję przesłuchań płk J. Ziętek, starosta R. Suchoń miał już kilkuletnie doświadczenie w tym powiecie
i znał każdego z wezwanych księży – otrzymał jednak instrukcje dla dalszego
rozpracowania tematu182. Akcja rozpoznania kleru rybnickiego pokazała, że dzieli się
177  

APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/1, Protokół z posiedzenia rozszerzonego
Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 13 IX 1949 r., s. 61.
178  
AP Kat, KP PPR Rybnik, sygn. 11, Sprawozdanie miesięczne KP PPR Rybnik za lipiec
1948 r., s. 158.
179  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Powiatowej Egzekutywy PZPR w Rybniku z 27 I 1949 r., s. 8.
180  
Należało także sporządzić charakterystyki członków rad kościelnych; tamże, Protokół
z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia 30 VII 1949 r., s. 81.
181  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Zestawienie danych z akcji
rozmów z proboszczami i dziekanami na terenie województwa śląskiego, s. 96; np. ks. Ewald
Kasperczyk i ks. Joachim Hilszer oświadczyli, że z dekretu z 5 VIII 1949 r. są bardzo zadowoloneni, J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 289.
182  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Sprawozdanie z przebiegu rozmów przeprowadzonych z kierownikami jednostek organizacyjnych wszystkich wyznań religij-
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niemal po równo na pozytywnych, negatywnych i biernych. Grupa księży pozytywnie nastawionych do władz, która w tym czasie była tylko nieco liczniejsza od pozostałych, w końcu roku miała być juz zdecydowanie dominującą.
Sporządzona w końcu 1949 r. przez rybnickie Starostwo Powiatowe (niepełna)
kartoteka duchowieństwa z powiatu wskazywała bowiem na zdecydowaną
przewagę księży pozytywnie nastawionych do ówczesnej rzeczywistości (53);
obojętnych miało być 17, a negatywnie nastawionych zaledwie siedmiu183.
Z kolei według niepełnych danych UB z grudnia 1949 r. na miano kapłanów
pozytywnie ustosunkowanych do władz państwowych zasługiwało jedynie sześciu księży z powiatu rybnickiego (Eryk Dzierżok, Jan Jarząbek, Ewald Kasperczyk, Roman Kopyto, Wojciech Urban i Robert Wałach)184. Zaskakująca jest tak
duża różnica w ocenie postaw duchownych przez administrację i aparat bezpieczeństwa.
Punktem odniesienia oceny duchownych mógł być np. udział w manifestacjach 1 Maja. Ks. Roman Kopyto z Połomi po rannym nabożeństwie wzywał
zebranych do udziału w manifestacji, sam staje na czele i prowadzi na miejsce zbiórki,
a w defiladzie maszeruje w 1-szej czwórce razem z sekretarzem PZPR. W manifestacjach pierwszomajowych miał też brać udział ks. Francisze Kałuża z Mszany
i ks. Paweł Hojka z Pstrążnej185.
Po przejęciu kościelnej organizacji charytatywnej Caritas przez władze państwowe w styczniu 1950 r. Episkopat zabronił księżom pracy w nowym Caritas.
Do przymusowych zarządów Caritas wciągano jednak duchownych, szczególnie „księży patriotów”. W skład komisji rewizyjnej nowego Caritas w Katowicach wszedł ks. Robert Wałach, który został też prezesem oddziału w swojej
parafii (podobnie jak ks. F. Bednorz)186. Nalegano również na księży by nie rozwiązywali parafialnych oddziałów Caritas oraz współpracowali z narzuconymi
przez komunistów władzami nowego Caritas. Nowy dyrektor wojewódzkiego
Caritas ks. Józef Bak skarżył się wojewodzie, że księża bojkotują jego pisma
i zarządzenia – ponieważ w postaci zwrotów drogą pocztową bez pofatygowania się do
otwierania kopert oświadczają listonoszom wręcz: „odmawiam przyjęcia” (tak uczynili:
proboszcz parafii Gierałtowice – dwukrotnie, Knurów, Przyszowice, Bełk –
„stale”). Ks. Bak stwierdził, że księża ci uprawiają jawny sabotaż, który nosi cechy
działania odgórnego tj. nakazane przez ordynariusza, a całość tych działań uznał za
nych oraz ocena wyników i form pracy, 12 VIII 1949 r., s. 93.
183  
APK, UWŚl Społ-Pol, sygn. 319/3, Pismo wojewody śląskiego Bolesława Jaszczuka do
Ministerstwa Administracji Publicznej w sprawie kartoteki duchowieństwa, 8 XI 1949 r.,
s. 35–36.
184  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 280–281.
185  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Manifestacja 1-szo Majowa
[1949 r.], s. 106.
186  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 139.
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jawną kontrakcję skierowaną przeciwko diecezjalnemu Caritas, nazywając ją
czynnym bezmiłosierdziem. Dyrektor Caritas proponował więc, żeby starostowie
wezwali drogą urzędową do siebie opornych duchownych i wydali im zarządzenia, aby respektowali pisma i zarządzenia diecezjalnego Caritas, opiniowali
wnioski (prośby) ubogich i uruchomili natychmiast zarząd parafialnego Caritas.
Co więcej, ks. Bak prosił, by dla utrzymania stałego kontaktu z parafialnymi Caritas i prowadzonymi przez niego zakładami starostowie udostępnili samochody personelowi Caritas (starosta rybnicki miał oddać samochód do dyspozycji
Caritas w dniach 27 marca–1 kwietnia)187. Już wcześniej, bo w lutym, starosta
przesłuchał kapłanów, którzy rozwiązali parafialne Caritas: ks. Jana Rzepkę
z Pogrzebienia, ks. Joachima Beslera z Popielowa i ks. Henryka Pietrzyka z Jankowic. Jak zaznaczył starosta, związku z tym, że ks. Rzepka usiłował zemdleć na
krześle protokół z ks. Rzepką został niedokończony. Pytano wówczas księdza, czy ma
zamiar dalej w Caritasie pracować, czy z obecnym Caritasem nie chce pracować, czy chce pomagać bliźnim i biednym188. Kilka tygodni później starosta
R. Suchoń wysłał do wojewody, celem ukarania, wykaz księży opornych, którzy stawiają bierny opór we współpracy z Caritas na terenie powiatu. Na liście znalazło
się pięciu księży (Wilhelm Pniok – Bełk; E. Juraszek – Czerwionka, E. Kuczera – Wodzisław Śląski,. R. Pucher – Wilcza, K. Grajewski – Przyszowice)189.
Starosta przesłuchiwał tych księży w dniach 8–10 i 14 marca, a ks. Pawła Janika z Gierałtowic 31 marca190.
Najbardziej czytelnym świadectwem lojalności duchownych wobec komunistycznych władz była przynależność do ruchu „księży patriotów”. Przewodniczącym (prezesem) Okręgowej Komisji Księży przy ZBoWiD w Katowicach
był proboszcz z Syryni ks. Filip Bednorz. Poza nim żaden z księży z powiatu
rybnickiego nie wchodził w skład władz OKK191. Budowę struktur „księży patriotów” na terenie powiatu rybnickiego rozpoczęło zebranie księży zorganizowane 14 kwietnia 1950 r. w Rybniku. Na spotkanie to zapraszała komisja księży
przy ZBoWiD, jednak w Rybniku starosta z szefem PUBP chcieli sami je zorganizować, wzywając kapłanów drogą urzędową. Spotkało się to jednak z oporem duchowieństwa, tym bardziej, że ostrzeżenie przed udziałem w tego typu
akcjach wystosował bp. J. Bieniek. Na spotkaniu pojawiło się jedynie trzech
187  

APK, UWŚl Społ-Pol, sygn. 326/1, Sprawozdanie ks. Józefa Baka dyrektora Diecezjalnego „Caritas” dla wojewody śląskiego, 11 III 1950 r., s. 8–11.
188  
APK, UWŚl Społ-Pol, sygn. 324/1, Pismo starosty rybnickiego do wojewody śląskiego,
22 II 1950, s. 51; tamże, Protokół przesłuchania ks. Jana Rzepki, 20 II 1950 r., s. 52; tamże,
Protokół przesłuchania ks. Joachima Beslera, 20 II 1950 r., s. 53; tamże, Protokół przesłuchania
ks. Henryka Pietrzyka, 20 II 1950 r., s. 54.
189  
APK, UWŚl Społ-Pol, sygn. 326/1, Pismo starosty rybnickiego do wojewody śląskiego,
17 III 1950 r., s. 45.
190  
Tamże, s. 43, 46–50.
191  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 112–113.

270

Adam Dziurok

kapłanów (w tym ks. F. Bednorz – przyszły prezes komisji księży), stąd powtórzono spotkanie w dniu 5 maja192. W 1950 r. Okręgowa Komisja Księży miała
na terenie powiatu już czterech członków oraz ośmiu „sympatyków”193. Po
czterech latach było już siedmiu „księży patriotów” na tym terenie, z tym, że
w samym Rybniku na 18 kapłanów tam pracujących do OKK należał tylko jeden194. „Księża patrioci” angażowali się w szereg akcji politycznych, m.in.
w kampanię wyborczą do miejskich i powiatowych rad narodowych oraz WRN
w Stalinogrodzie w październiku 1954 r. Radnym PRN w Rybniku został wówczas ks. Władysław Kręczkowski195. Był on już wcześniej członkiem Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego196.
Wyraźnym sprawdzianem „prawdziwego oblicza” księży było ich podejście
do konferencji, zjazdów i narad organizowanych przez władze. Np. w I Krajowej Naradzie Zrzeszenia „Caritas” w auli Politechniki Warszawskiej w dniu 30
stycznia 1950 r. wzięło udział siedmiu księży z terenu powiatu rybnickiego197.
Zbulwersowani parafianie z Godowa, po powrocie z tego zjazdu ich proboszcza ks. Fryderyka Lipińskiego, wysłali list do katowickiej kurii: Ks. Biskupie! Proszę wybaczyć, że zapytujemy się czy nasz ks. proboszcz Lipiński jest jeszcze ks. katolickim,
czy już ks. rządowym. Dlatego, że niedawno temu przyszedł na zebranie do Domu Kultury
z Szefem Bezpieki. Ten powiedział, że „to ks. Polski Ludowej, ks. rządowy, ks. patriota”198.
Poza sukcesami w montowaniu ruchu księży pozytywnych władze monitorowały sytuację w środowisku duchownych mniej im przychylnych. Np. w końcu 1952 r. ważnym argumentem werbunku jednego z księży rybnickich do
współpracy z UB było to, że utrzymuje kontakty towarzyskie z osobami o poglądach
wrogich wśród kleru. Byli nimi: ks. A. Bieżanowski (wrogo ustosunkowany do obecnego
ustroju, na kazaniach porusza tematy dwuznaczne godzące w interesy Polski Ludowej,
krytykuje często zarządzenia władz), ks. Paweł Hornik (wikary parafii Świerklany
– podejrzewany o rozsiewanie wrogiej propagandy), ks. Edward Tobola z Boguszowic
192  

Tamże, s. 95, 185.
Tamże, s. 335.
194  
Liczba „księży patriotów” na terenach wiejskich powiatu była znacznie większa, ale
porównując odsetek duchownych zaangażowanych w OKK w mieście i poza nim, różnica ta
nie jest znaczna – 5,5% w Rybniku i blisko 8% na terenie reszty powiatu, D. Thiriet, Marks czy
Maryja?..., s. 302.
195  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 255.
196  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 34, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego, w Rybniku, 4 II 1954 r., s. 111; warto odnotować też udział ks. Konstantego Niechoja z Dębieńska w zebraniu księży zwołanym przez Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego w Katowicach w listopadzie 1952 r. po wygnaniu biskupów śląskich, J. Żurek,
Ruch „księży patriotów”..., s. 201.
197  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 299–300.
198  
Tamże, s. 138.
193  
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(do obecnego ustroju jak i Związku Radzieckiego jest nieprzychylnie ustosunkowany. Wymieniony oficjalnie zwalcza filmy radzieckie, że są to filmy demoralizujące młodzież) oraz
ks. J. Bessler z Popielowa (wrogo występuje z ambony p-ko obecnemu ustrojowi)199. Poza
najczęstszymi oskarżeniami o wrogie wystąpienia z ambony, zdarzały się innego
rodzaju zarzuty. Sekretarz KG PZPR w Pstrążnej skarżył się, że tamtejszy
ksiądz sparaliżował pracę po linii spółdzielni produkcyjnych200.
Budowanie szerokiego frontu poparcia dla inicjatyw pokojowych w ramach
Ruchu Obrońców Pokoju zaowocowało powstaniem komitetów obrońców pokoju (KOP), do których wciągano również duchownych katolickich. W powiecie rybnickim w miejskim i powiatowym KOP działało czterech kapłanów (Mikołaj Knosała – Pszów, Fryderyk Lipiński – Godów, Engelbert Październy
– Chwałowice, Jerzy Zieliński – Krzyżkowice) 201, a jeden (ks. Filip Bednorz)
w Gminnym Komitecie Pokoju w Syryni202. W akcji zbierania podpisów pod
Apelem Sztokholmskim zaangażowało się sześciu kapłanów z powiatu rybnickiego203. Przeprowadzono przy tym kolejną akcję „sondażową” odnośnie odczytania w kościołach apelu obrońców pokoju.
Jak pokazuje tabela na następnej stronie (nie przedstawia jednak danych
z wszystkich parafii) bilans akcji był „remisowy”: 15 księży ogłosiło apel z ambony (w tym jeden w bardzo chłodnym stanie), zaś 15 tego nie uczyniło lub przyrzekło, że apel ogłosi. Swoją drogą zdecydowanie lepsze, dla władz, wyniki
przyniosła podobna akcja przeprowadzona w kwietniu 1955 r. Wówczas to

199  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 001/16, Raport szefa PUBP w Rybniku do szefa
WUBP w Katowicach o usankcjonowanie przeprowadzonego werbunku kandydata na informatora (ks. E. Październy), 17 XI 1952 r., k. 3.
200  
Tow. Jonczyk, I sekretarz KG PZPR Pstrążna, stwierdził w sprawie tworzenia spółdzielni produkcyjnych: Na tym odcinku szczególną uwagę należy zwrócić na kler. Stwierdza m.in., że
miało to miejsce w gminie Pstrążna, gdzie to bardzo spokojny ksiądz narobił takiego bałaganu i pokrzyżował
wszystkie plany, skutkiem czego chłopi, którzy wyrazili chęć przystąpienia do spółdzielni – wycofali się, czego
powodem był sam ksiądz naszej parafii. Sprawa przedstawia się następująco: kiedy to KG zawezwał prezesa
gromadzkiego ZSCH z Rzuchowa, który to miał pomóc w uświadamianiu chłopów i przygotowania gruntu
pod spółdzielnię produkcyjną, wtedy to miły księżulek dowiedział się o tym, wezwał prezesa ZSCh do siebie
i tak go skrzyczał, że prezes ten uległ wpływowi księdza i ze strachu nic po tej linii nie robił. Następnie zaś
sam ksiądz puścił przez swoją kucharkę plotkę na całą wieś i odegnał nam przez to wszystkich chętnych
chłopów; APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/1, Protokół z posiedzenia rozszerzonego
Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 23 I 1951 r., s. 138.
201  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 305.
202  
APKat, UWŚl Społ-Pol, sygn. 319/2, Sprawozdanie starosty powiatowego w Rybniku
przesłane do Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z ogłaszania przez księży powiatu rybnickiego
apelu obrońców pokoju, 15 V 1950 r., s. 19.
203  
J. Żurek, Ruch „księży patriotów”..., s. 329.
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100 % kleru na terenie powiatu złożyło swe podpisy pod apelem Światowej
Rady Pokoju z Wiednia204.
Tabela 1: Stanowisko proboszczów i administratorów parafii powiatu
rybnickiego wobec ogłoszenia z ambon apelu obrońców pokoju, 15 maja
1950 r.
L.p.

Parafia

Proboszcz

Postawa wobec ogłoszenia apelu pokoju

1.

Czernica

Krzywoń Jerzy

nie ogłosił, jednakowóż wraz z parafianami modlił się na
intencję pokoju

2.

Pszów

Ficek Feliks

ogłosił na ambonie o akcji na rzecz pokoju
ust[osunkowany] pozytywnie

3.

Krzyżkowice

Zieliński Jerzy

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju
ust[osunkowany] pozytywnie

4.

Kokoszyce

Bołda Józef

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju ustosunk[owany]
pozytywnie

5.

Niedobczyce

Tomala Jan

nie ogłosił stanowisko negatywne

6.

Popielów

Besler Joachim

nie ogłosił stanowisko negatywne

7.

Rybnik MBB

Bieżanowski Adam

nie ogłosił stanowisko negatywne

8.

Rybnik OO.
Franciszkanie

Grzywocz Łukasz

nie ogłosił stanowisko negatywne

9.

Rybnik OO.
Misjonarze

Grycman Jan

nie ogłosił, przyrzekł, iż akcję na rzecz pokoju poprze
z ambony

10.

Rydułtowy

Mucha Erwin

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju ustosunk[owany]
pozytywnie

11.

Radoszowy

Pandel Filip

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju ustosunk[owany]
pozytywnie

12.

Wodzisław

Kuczera Eugeniusz

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju ustosunk[owany]
pozytywnie

13.

Jedłownik

Kasperczyk Ewald

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju ustosunk[owany]
pozytywnie

14.

Boguszowice

Tobola Edward

nie ogłosił, stanowisko negatywne

15.

Czerwionka

Juraszek Eryk

nie ogłosił, stanowisko negatywne

204  

APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/123, Ocena KP PZPR w Rybniku
kampanii składania podpisów pod apelem Światowej Rady Pokoju z Wiednia w dniach 14–17
IV 1955 r., s. 10.
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L.p.

Parafia

Proboszcz

Postawa wobec ogłoszenia apelu pokoju

16.

Czuchów

Fross Alfons

nie ogłosił, stanowisko negatywne

17.

Dębieńsko

Niechoj Konstanty

nie ogłosił, stanowisko negatywne

18.

Bełk

Pniok Wilhelm

przyrzekł ogłosić

19.

Żory

Brzoza Karol

nie ogłosił, stanowisko negatywne

20.

Chwałowice

Październy Engelbert

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju

21.

Radlin

Tatarczyk Franciszek

przyrzekł ogłosić, lecz nie ogł[osił]

22.

Radlin II

Jarząbek Jan

przyrzekł ogłosić, lecz nie ogłosił w całości

23.

Bełsznica Rogów

Latusek Alojzy

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju

24.

Jastrzębie Górne
Jastrzębie Zdrój

Machalica Augustyn

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju

25.

Ruptawa

Płonka Emanuel

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju,
ustosunk[owany] pozytywnie

26.

Skrzyszów

Wałach (Wallach)
Robert

ogłosił z ambony o akcji na rzecz pokoju,
ustosunk[owany] pozytywnie

27.

Gorzyce

Dzieżok Eryk

nie ogłosił, stanowisko negatywne

28.

Lubomia

Kaspar Reginek

ogłosił z ambony, że na prośbę wójta ogłasza, ze mają być
zbierane podpisy, ustosunk[owany] obojętnie

29.

Nieboczowy

Rother Jerzy

ogłosił z ambony w bardzo chłodnym stanie

30.

Syrynia

Bednorz Filip

ogłosił z ambony w całej rozciągłości, apelował, aby nikogo
nie brałko [!] jest on członkiem Kom[itetu] Gm[innego]
O[brońców] P[okoju]

Źródło: APKat, UWŚl Społ-Pol, sygn. 319/2, Sprawozdanie starosty powiatowego w Rybniku przesłane do Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z ogłaszania przez księży powiatu rybnickiego apelu obrońców pokoju, 15 V 1950, s. 19.

Dane administracji wyznaniowej o „obliczu” duchowieństwa rybnickiego
z listopada 1951 r. wcale nie wskazywały na taki rozwój wypadków. W samym
Rybniku na 15 księży, tylko jeden został określony jako pozytywny, zaś na terenie
powiatu doliczono się trzech takich kapłanów. Jak informował kierownik RdsW
żaden z księży z Rybnika nie ogłosił z ambony o skupie zboża i kontraktacji,
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chociaż chętnie byliby to uczynili ale muszą mieć zezwolenie od Biskupa. Z kolei na konferencji księży w Katowicach (20 listopada) był obecny jeden ksiądz z Rybnika
(kapelan szpitalny) oraz trzech z terenu powiatu205. Stanowiło to kolejne kryterium oceny ich postawy wobec władz.
Choć podane statystyki charakteryzują się zmiennością danych w poszczególnych kategoriach, to wyraźnie wskazują, że księży „trwale pozytywnych”
było niewielu (ok. siedmiu). W poszczególnych akcjach władze mogły jednak
liczyć na przychylność znacznie większej liczby duchownych.
Akcje antykościelne
Począwszy od 1949 r. władze przeprowadziły szereg skoordynowanych akcji
wymierzonych w Kościół, które miały zarówno charakter kampanii propagandowych, jak i zastraszających. Uświadamiały towarzyszy partyjnych, ale też rzesze bezpartyjnych mieszkańców powiatu, o założeniach polityki wobec Kościoła, demaskując przy okazji „wrogie oblicze kleru”. Nie wykorzystano szansy
propagandowego uderzenia w Kościół w 1948 r. po liście papieża do biskupów
niemieckich, który wywołał oburzenie ludności polskiej tutejszego powiatu, pomimo, że
ludność tu jest głęboko religijna206.
Szeroką kampanię propagandową przeprowadzono za to w związku z listem
pasterskim bp. S. Adamskiego o treści wybitnie wrogiej, odczytanym 23 stycznia
1949 r. w kościołach diecezji katowickiej207. W powiecie rybnickim KP PZPR
22 stycznia zwołał aktyw partyjny, któremu zreferowano, jak do sprawy trzeba podejść208.
Zgromadzonym 56 towarzyszom przydzielono 52 kościoły i polecono porozumieć się z aktywem miejscowym, który miał wytypować towarzyszy do śledzenia
wypowiedzi księży w świątyniach. Lokalne władze partyjne zorganizowały także zebrania, na których tłumaczono i naświetlano stanowisko rządu i partii do zagadnień wiary i kleru. Podczas spotkań tłumaczono jak niesprawiedliwa jest krytyka
rządu podejmowana przez sfery kościelne. W powiecie rybnickim podczas zebrań podkreślano, że w miejscowościach zniszczonych w czasie wojny buduje
się kościoły, a radio transmituje nabożeństwa. Pouczano przy tym, że chodzi
tylko o to, by ksiądz poświęcał uwagę sprawom wiary, a nie interesował się polityką, do tych
205  

AAN, UdsW, sygn. 11/4, Protokół z odprawy kierowników terenowych RdsW z województwa katowickiego odbytej w dniu 30 XI 1951 r., s. 3.
206  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 33, Sprawozdanie z działalności Propagandy Powiatowego Komietetu PPR w Rybniku za okres lipiec 1948 r., s. 66.
207  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Opis działalności kleru na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego [II 1949 r.], s. 230.
208  
Tamże, Sprawozdanie KP PZPR w Rybniku, 25 I 1949 r., s. 238.
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spraw bowiem jest powołana klasa robotnicza, chłopstwo, inteligencja pracująca. Tak realizowana akcja propagandowa na tym terenie miała zostać przyjęta z żywym aplausem [!]. Zresztą aktyw partyjny okazał się w tej akcji na poziomie, a sekretariat partyjny był nawet czynny w niedzielę w godzinach popołudniowych209. Akcja
uświadamiająca w związku z listem pasterskim trwała jeszcze w następnym tygodniu. KP PZPR w Rybniku raportował, że partia nastawiona jest na ciągłą akcję
obok [!] tego zagadnienia i w niedzielę 30 stycznia również organizacja nasza partyjna
polecone ma tym zagadnieniem zająć się210.
W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono akcję zastraszającą, która
miała zapobiec odczytaniu listu przez księży powiatu rybnickiego. Księża byli
nachodzeni przez urzędników administracji i funkcjonariuszy UB i upominani,
by listu nie czytali. Akcja nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Na 52 parafie w powiecie list miał zostać odczytany w całości w 40 świątyniach, w pozostałych 12 nie był czytany211. Nieco inne dane podał B. Ostrowski, I sekretarz
powiatowych struktur partii, który stwierdził, że akcja przeciwdziałania została
należycie przeprowadzona gdyż w 25 miejscowościach list ten nie został odczytany, natomiast w 30 kościołach był czytany z ominięciem pewnych drażliwych
słów212. W kilku kościołach (Marklowice, Jankowice, Czerwionka i Pszów) księża powiedzieli na kazaniach, że UB zabronił im odczytywania listu. Uznano to
oczywiście za wystąpienia prowokacyjne213. Oceniano nawet, że kler na terenie
powiatu rybnickiego celowo kazań nie wygłaszał, aby stworzyć atmosferę, że władze
tego zabraniają214.
Po głośnym oświadczeniu ministra administracji publicznej Władysława
Wolskiego o antypaństwowej postawie pewnych odłamów kleru215, zgodnie z instrukcją KC PZPR, 20 marca 1949 r. na terenie całego województwa śląskiego
rozpoczęła się akcja popularyzująca treść oświadczenia rządu216. „Spontaniczne” ze209  

Tamże, Sprawozdanie KP PZPR w Rybniku dotyczące odczytania listu pasterskiego
w kościołach naszego powiatu, 29 I 1949 r., s. 240.
210  
Tamże, Sprawozdanie KP PZPR w Rybniku, 25 I 1949 r., s. 239.
211  
AAN, KC PZPR, Sekretariat, sygn. 237/V–156 (mf B49155), Meldunki z terenu,
28 I 1949 r., k. 5.
212  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Powiatowej Egzekutywy PZPR w Rybniku z dnia 27 I 1949 r., s. 8.
213  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Sprawozdanie KP PZPR
w Rybniku dotyczące odczytania listu pasterskiego w kościołach naszego powiatu, 29 I 1949 r.,
s. 240.
214  
AIPN, MBP, sygn. 315, Raport miesięczny WUBP Katowice za okres od 1 I do 31 I
1949 r., k. 10.
215  
P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. I, lata
1945–1959, Poznań 1994, s. 142–143.
216  
APK, KW PZPR, Egzekutywa, sygn. 301/IV/5, Sprawozdanie KW PZPR w Katowicach za marzec 1949 r., 5 IV 1949 r., s. 85, 102.
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brania odbywały się według jednego scenariusza. Tak też wyglądało zebranie pracowników Dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w dniu
22 marca. Rozpoczął je przewodniczący Rady Zakładowej hasłem Cześć Pracy
i zaznaczył na wstępie, że zebranie zostało zwołane z polecenia władz zwierzchnich i poświęcone jest omówieniu sprawy stosunku Państwa do Kościoła. Po
powołaniu prezydium spotkania, zebrani wysłuchali referatu nt. stosunku państwa do Kościoła, w którym referent podkreślił daleko idące przychylne ustosunkowanie się Państwa do spraw kultu religijnego i administracji wewnętrznej Kościoła w Polsce.
Następnie na wniosek przewodniczącego zebrania jednogłośnie uchwalono
„standardową”, antykościelną rezolucję, a zebranie zakończono odśpiewaniem
Międzynarodówki217. Inny przebieg tego zebrania przedstawiono w sprawozdaniu rybnickiego KP PZPR – na 200 uczestników masówki odczytaną rezolucję
przyjęła jedna połowa, w dyskusji nie zabierano głosu, nastrój na spotkaniu pogrzebowy.
Po zebraniu pojawić się miały głosy Gdybyś był podniósł rękę [za rezolucją – A.D.]
byłbyś się spotkał z mordobiciem218. Akcja zakładała wykorzystanie osób bezpartyjnych, najlepiej mających opinie dobrych katolików i nie wysuwanie Partii na czoło. Tak
było np. w powiecie rybnickim, gdzie podczas wszystkich 29 zebrań referaty wygłaszali wyłącznie przedstawiciele SL, SD i bezpartyjni, a jeden z nich (znany z przyjaznego współżycia z miejscowym klerem), powiedział: My wierzący katolicy nie pozwolimy,
by religię i sutannę używano do niecnej roboty antypaństwowej. Oceniając przebieg akcji
„marcowej” partia uznała, że została przeprowadzona sprawnie i szybko, przyczyniła się do zapoznania społeczeństwa ze stanowiskiem rządu. Rezultatem dobrze
przeprowadzonej akcji miał być fakt, że na zebraniach zabierało głos wielu
praktykujących katolików219.
217  

Przyjęta rezolucja brzmiała następująco: Załoga Dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego zebrana w dniu 22 marca 1949 r. wyraża swoje całkowite poparcie dla stanowiska rządu
polskiego w stosunku do kościoła, który zapewnia pełną swobodę sumienia, wiary i praktyk religijnych. Nie
chcemy, aby kościół – miejsce kultu religijnego, był wykorzystywany dla podburzającej agitacji politycznej ze
strony części kleru. Nie chcemy, aby wiara religijna i godność kapłańska były nadużywane dla szerzenia niepokoju, rozpalania fanatyzmu przeciw władzy ludowej a nawet dla popierania podziemia. Nie chcemy, aby
niektórzy przedstawiciele duchowieństwa wykorzystywali swoją duszpasterską działalność dla podrywania
ofiarnego wysiłku i twórczej pracy narodu budującego dobrobyt i szczęście ojczyzny. Pragniemy, aby kościół
zgodnie ze stanowiskiem rządu korzystał z całkowitej swobody, lecz nie używał jej dla walki z rządem ludowym i ustrojem społecznym Polski. Domagamy się od władz kościelnych, ażeby zgodnie z naszym interesem
narodowym i państwowym, w imię dobra ogółu zaniechały wiązania się z siłami antyludowymi i unormowały
stosunki z państwem na podstawie oświadczenia rządowego; APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/
IV/1, Protokół z zebrania załogowego pracowników Dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia
Przemysłu Węglowego odbytego w dniu 22 III 1949 r., s. 26–27.
218  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Sprawozdanie KP PZPR
w Rybniku z akcji „oświadczeniowej”, Rybnik, 23 III 1949 r., s. 330.
219  
APK, KW PZPR, Egzekutywa, sygn. 301/IV/5, Protokół z posiedzenia Egzekutywy
KW PZPR z dnia 8 IV 1949 r., s. 11–12, 16–18; np. podczas spotkania w kopalni „Rydułtowy”
wystąpił gorliwy katolik, a w kopalni „Emma” kolega księdza, APK, KW PZPR, Wydział Orga-
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Gdy w drugiej połowie lipca 1949 r. poznano w Polsce treść dekretu Świętego Officium, który groził ekskomuniką tym katolikom, którzy świadomie
i dobrowolnie popierali lub należeli do partii komunistycznej, a także czytali lub
rozpowszechniali pisma o ideologii komunistycznej220, rząd wydał oświadczenie piętnujące politykę Watykanu. Władze partyjne wykorzystały dokument do
przeprowadzenia kolejnej dużej akcji dyskredytującej papieża, biskupów i cały
Kościół221. W związku ze stanowiskiem rządu w sprawie groźby Watykanu
B. Ostrowski nakreślił zadania jakie miała do wykonania rybnicka organizacja
partyjna. W pierwszym rzędzie należało uczulić i uświadomić szeregi partii. W tym
celu planowano natychmiast zwołać odprawę aktywu powiatowego, a potem
posiedzenia Komitetów Gminnych, Organizacji Podstawowych, Oddziałowych i Gromadzkich. Na 1 sierpnia wyznaczono odprawę międzypartyjną,
dzień później miało się obyć spotkanie przedstawicieli organizacji masowych,
a 8 sierpnia specjalne posiedzenie Plenum Komitetu Powiatowego222. Akcję
uświadamiającą w organizacjach partyjnych na terenie powiatu rybnickiego
przewidziano w terminie 6–10 sierpnia. Podczas zebrań omawiano przesłanki,
jakimi kierował się Watykan grożąc ekskomuniką223. Pełna mobilizacja objęła także
administrację – na 7 sierpnia we wszystkich gminach powiatu zwołano posiedzenia Gminnych Rad Narodowych w sprawie groźby Watykanu, a na 1 sierpnia
nadzwyczajne posiedzenie w Powiatowej Radzie Narodowej wszystkich przewodniczących Rad Narodowych224. Akcję w sprawie groźby Watykanu połączono wkrótce z kampanią uświadamiającą związaną z wydaniem dekretu o ochronie wolności sumienia i wyznania. W krótkim czasie zorganizowano dziesiątki
zebrań poświęconych problematyce kościelnej. Jak wynika z zestawienia sporządzonego 13 sierpnia tr. najwięcej spotkań w województwie śląskim zorganizowały komitety powiatowe w Nysie (142), Katowicach (132) i Rybniku (132).
Na terenie powiatu rybnickiego 25 z tych zebrań odbyło się w zakładach pracy,
32 w urzędach i instytucjach a 75 na wsi225.

nizacyjny, sygn. II/34, Sprawozdanie KP PZPR w Rybniku z akcji „oświadczeniowej”, Rybnik,
23 III 1949 r., s. 330.
220  
P. Raina, Kościół w PRL..., t. 1 lata 1945–1959, s. 163–164.
221  
J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945–1950), Warszawa 1997, s. 230.
222  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP
PZPR w Rybniku z dnia 30 VII 1949 r., s. 81.
223  
Tamże, Protokół z posiedzenia Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 3 VIII 1949 r.,
s. 87.
224  
Tamże, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia 30 VII
1949 r., s. 82.
225  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/34, Zestawienie odbytych zebrań na
podstawowych organizacjach partyjnych w sprawie [o]świadczenia Rządu, Katowice, 13 VIII
1949 r., s. 155.
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Podstawową metodą zdobywania informacji i rozpracowywania „wrogiego
środowiska kleru” było wykorzystywanie sieci agenturalnej. Akcja werbunkowa
wśród kapłanów przybrała szersze rozmiary w 1948 r. W sprawie nachodzenia
przez funkcjonariuszy UB ks. Gerarda Mańki z Radlina bp. J. Bieniek zwrócił
się nawet do wojewody. Informował go o kilkakrotnych propozycjach podjęcia
współpracy z UB składanych księdzu. Ten jednak nie potrafił roli konfidenta pogodzić z swym kapłańskim sumieniem i uciekł do Niemiec226. Urząd Bezpieczeństwa
pozyskiwał informacje o działalności Kościoła z różnych źródeł. W marcu
1950 r. szef PUBP w Rybniku przekazując informacje z konferencji rejonowej
księży w Rybniku (z udziałem biskupów śląskich), powoływał się na doniesienia
obywatelskie ks. Engelberta Październego, ks. Jana Jarząbka i informatora o ps.
„Piec”227.
Ogólnie jednak stan sieci agenturalnej po linii Kościoła nie zaspokajał potrzeb
aparatu bezpieczeństwa. Jesienią 1952 r. szef rybnickiego PUBP dowodził, że
wśród kleru posiadamy znikomą ilość informatorów, którzy nie są w stanie rozpracować nawet małej części prowadzonej wrogiej działalności w stosunku do Polski Ludowej228. Pojawiła się jednak wówczas dogodna chwila do poprawy tej sytuacji. W listopadzie
1952 r., po kolejnej fali aresztowań księży oraz wygnaniu biskupów śląskich,
duchowieństwo diecezji katowickiej przeżywało trudne chwile. Pozbawiona
rządców diecezja zdana była na łaskę i niełaskę władzy, a księża zastraszeni i
osamotnieni w konfrontacji z potężnym przeciwnikiem. Władze bezpieczeństwa, wykorzystując moment słabości przeprowadziły zmasowaną akcję werbunkową wśród duchowieństwa śląskiego. Funkcjonariusze UB przychodzili
do kapłanów i podejmowali rozmowę na temat wydanego przez biskupa, i odczytywanego w kościołach, listu. Tak było w przypadku chwałowickiego proboszcza E. Październego, którego dwukrotnie odwiedził funkcjonariusz UB.
Podczas drugiej rozmowy, przeprowadzonej 12 listopada 1952 r., ksiądz załamał się i zgodził się dobrowolnie do współpracy z organami bezpieczeństwa. Zobowiązał
się do informowania Urzędu i zwalczania wrogiej działalności prowadzonej
przez element wrogi p-ko Polsce Ludowej, obierając sobie pseudonim „Andrzej”229.
226  

Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego..., s. 215–216.
AIPN Ka, WUSW Katowice, Mat. dot. biskupa Adamskiego Stanisława, sygn. 056/28,
t. 5, k. 134.
228  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 001/16, Raport szefa PUBP w Rybniku do szefa
WUBP w Katowicach o usankcjonowanie przeprowadzonego werbunku kandydata na informatora (ks. Engelbert Październy), k. 2.
229  
Tamże, k. 5; ksiądz napisał następujące oświadczenie: Ja ks. Engelbert Październy proboszcz parafii Chwałowice zobowiązuje się dla dobra Polski Ludowej współpracować z Władzą Ludową reprezentowaną przez organa Bezpieczeństwa na odcinku zwalczania wrogiej działalności. Fakt ten zachowam
227  
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Werbunku dokonał kierownik Sekcji VIII rybnickiego PUBP Piotr Liboza230.
Po roku współpracy informator zaczął unikać spotkań tłumacząc się chorobą.
Informacje uzyskiwane od niego dotyczyły ogólnych wydarzeń w parafii, dekanacie i kurii. Istotne było to, że przekazywał UB zarządzenia i okólniki, które
otrzymywał z kurii231. W ramach tej samej akcji, w grudniu 1952 r. pozyskano
zapewne do współpracy ks. Romana Kopyto z Połomii. Werbunku dokonano
9 grudnia 1952 r., i choć ksiądz zobowiązania nie podpisał, to wyraził zgodę
udzielania informacji ustnej. Współpracę zerwano z powodu tego, że ksiądz unikał
spotkań i przez dłuższy okres czasu nie był obsługiwany232. Dzień przed werbunkiem ks. Kopyty funkcjonariusz UB Andrzej Skowron przeprowadził dwugodzinną rozmowę z ks. Józefem Bołdą z Kokoszyc. Namawiany do donoszenia
ksiądz napisał oświadczenie, że nie zgadza się na proponowaną mu współpracę
z władzami bezpieczeństwa gdyż nie wie, czego się będzie od niego wymagać.
Poza tym uznał, że nie jest potrzebne, by się zobowiązywał, że będzie wykonywał wszystkie rozporządzenia kurialne, oświadczając, że podporządkuje się
wszystkim ustawom. Werbujący go funkcjonariusz raportował, że ksiądz zobowiązania nie podpisał, twierdząc, że prawo kanoniczne nie zezwala na współpracę z osobami świeckimi, jak również sumienie jego jest sprzeczne, mówiąc, że raczej zdejmie sutannę,
ale zobowiązania nie podpisze, napisał oświadczenie o swej lojalności oraz zobowiązanie
o zachowaniu tajemnicy233.
Najważniejszym kapłanem wciągniętym do współpracy z aparatem bezpieczeństwa spośród zatrudnionych na terenie powiatu rybnickiego był ks. Ernest
Werner – sekretarz wikariusza kapitulnego ks. F. Bednorza, następnie kanclerz
kurii diecezjalnej, a potem proboszcz w Knurowie (od 1954 r.) i dziekan knurowski (od 1955 r.). Podczas rozmowy werbunkowej w lutym 1956 r. sam domyślił się o co chodzi i szybko wyraził zgodę na współpracę (mogę niektóre interesujące
Was sprawy rozpracować i wyjaśnić i mogę przeprowadzać rozmowy z księżmi, gdyż niektów najgłębszej tajemnicy nie zdradzając żadnemu człowiekowi. [...] Informację będę przekazywał pisemnie
podpierając pseudonimem „Andrzej” Rybnik, dnia 12 XI 1952 r., tamże, Zobowiązanie ks. E. Październego do współpracy z UB, k. 7.
230  
Tamże, Raport szefa PUBP w Rybniku do szefa WUBP w Katowicach o dokonanym
werbunku kandydata na informatora (ks. Engelbert Październy), k. 6.
231  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 001/16, Notatka służbowa dot. oceny TW ps.
„Andrzej”, 17 XI 1964 r., k. 10; wyeliminowany został z czynnej sieci TW w maju 1965 r. (tamże, Pismo z-cy komendanta Miejskiego i Powiatowego MO ds SB do naczelnika Wydziału IV
SB KW MO w Katowicach, 15 V 1969 r., k. 26), ponownie podjęty na łączność w maju 1969 r.,
zakończył współpracę w lipcu 1974 r. (z racji przejścia na emeryturę i pogorszenia stanu zdrowia; tamże, Charakterystyka TW ps. „Andrzej”, 5 VIII 1974 r., k. 37).
232  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 230/3913, Kwestionariusz personalny kleru świeckiego i zakonnego – Roman Kopyto, 20 XII 1963 r., b.p.
233  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 230/6291, Raport chor. Aleksandra Skowrona
z rozmowy przeprowadzonej z księdzem parafii Kokoszyce Bołdą Józefem, 8 XII 1952 r., b.p.
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rzy a nawet większość ma do mnie w pewnym stopniu zaufanie i wobec których posiadam
opinię księdza reakcyjnego). Jako agent o ps. „Kurowski” miał rozpracowywać
działalność księży utrzymujących kontakt z b[yłymi] biskupami stalinogrodzkimi,
inspiratorów i autorów anonimów skierowanych przeciwko wikariuszowi kapitulnemu oraz inspirować rozmowy z bp. Bednorzem i księżmi kurialistami.
W interesującym nas okresie „Kurowski” nie okazał się zbyt użyteczny – podczas kontroli agentury w maju 1957 r. odnotowano, że za okres współpracy dał trzy
doniesienia234.
Do rozpracowania działalności ks. A. Bieżanowskiego pozyskano do współpracy w 1955 r. dwóch informatorów. Były nimi osoby świeckie235. Po przeniesieniu księdza do innej parafii informatorzy otrzymali inne zadania. Obaj byli
wykorzystywani do opracowania kandydata do werbunku ks. „K”. Informator
o ps. „Rokosz” miał ponadto zadanie obserwacji i rozpracowania działalności
aktywu katolickiego zatrudnionego w Hucie „Silesia”236. Z kolei informator o ps.
„Kowalczyk”, jako osoba mająca dobre dotarcie do zakonników franciszkanów w Rybniku, miał ustalać ich wpływy wśród miejscowej ludności, a szczególnie wśród
załogi Huty „Silesia”237.
Sieć agenturalna „pionu kościelnego” UB w powiecie rybnickim nie była
imponująca. W połowie 1956 r. na 65 księży było trzech informatorów, którzy
docierali jedynie do 15 księży238. Kilka miesięcy później raportowano, że rybnicki UB posiadał już 4 jednostki sieci, które wywodziły się z tego środowiska239.
W ramach pracy operacyjnej rybnicki PUdsBP prowadził w 1955 r. po linii
wyznaniowej sprawy środowiskowe: „Kanclerz” i „Granica” oraz sprawę agencyjno-dochodzeniową o krypt. „Ulotki”240. Z kolei w październiku 1956 r. na terenie powiatu rybnickiego prowadzono: dwie sprawy ewidencyjno-obserwacyjne
234  

Zob. A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej w latach 1945–
1956, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009,
s. 81; Ks. H. Olszar, Zawartość teczek tajnego współpracownika o pseudonimach: „Kurowski” i „Wiktor”,
[w:] Kościół w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 2,
red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2008, s. 229–231.
235  
Nie udało się ustalić ich personaliów.
236  
Informator wykazywał chęć do współpracy, lecz doniesień nie chciał pisać. Inf. „Rokosz”, prowadzony przez struktury szczebla wojewódzkiego, miał być przekazany „na kontakt” PUdsBP w Rybniku, AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 056/10, Raport z kontroli pracy
Sekcji III Wydziału VI WUdsBP Stalinogród przeprowadzonej w dniach 20–23 III 1956 r.,
k. 154.
237  
Spotkania z informatorem odbywały się przeciętnie raz w miesiącu, tamże.
238  
Tamże, Informacja Wydziału VI WUdsBP Stalinogród, 18 VI 1956 r., k. 208.
239  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0115/12, Kierownik PUdsBP w Rybniku kpt
K. Janoska do naczelnika Wydziału III WUdsBP w Katowicach, 20 X 1956 r., k. 10.
240  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 056/10, Wykaz spraw prowadzonych przez jednostki terenowe po linii Wydziału VI, 19 II 1955 r., k. 270–271.
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na księży, jedną na zakon i jedną na osobę powiązaną z klerem. Chodziło o wro
go nastawionych do PRL księży z Rybnika („figurant SJ”) i Boryni, zakonnice
klasztoru w Żorach oraz figuranta SE posiadającego kontakt z klerem na terenie
Świerklan Górnych241.
Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa poza rozpracowywaniem środowisk kościelnych, odgrywali m.in. ważną rolę w budowaniu struktur ruchu
„księży patriotów”. Spośród wielorakich działań podejmowanych przez rybnicki UB na zlecenie przełożonych można np. wymienić choćby nocne akcje nachodzenia księży i nakłaniania do nieodczytywania listu pasterskiego biskupa
śląskiego w styczniu 1949 r. czy naciski na akces do pracy w nowym Caritasie.
Jedną z pierwszych poważnych akcji operacyjnych wobec śląskich (w tym również rybnickich) kapłanów było rozpracowanie o kryptonimie „Rzym”. Jego
celem była infiltracja tej części duchowieństwa górnośląskiego, która, zdaniem
UB, miała prowadzić działalność konspiracyjną. Akcję rozpoczęto w marcu
1947 r. od dotarcia do ks. Karola Pilawy z Krzyżkowic w powiecie rybnickim,
który nieświadomy prowokacji, zgodził się na działalność w konspiracyjnej organizacji pod nazwą „Śląskie Siły Zbrojne”. Akcja „Rzym” objęła w sumie 22
kapłanów diecezji katowickiej, a zakończyła się we wrześniu 1948 r. aresztowaniem grupy, w tym ks. Pilawy242.
Warto odnotować ciekawą informację na temat współpracy z UB uczniów
rybnickich szkół. W 1953 r. towarzysze partyjni krytykowali fakt, że niektórzy
uczniowie w przeszłości chodzili do UB na skargę na stosunki w szkole i bawiąc się w donosicieli na terenie szkoły zachowywali się prowokacyjnie i butnie wobec wychowawców i wobec
współkolegów. Odnotowano też wypadek, że jeden z uczniów chodzących do UB
lekceważąc nauczycieli wychodził w czasie lekcji na miasto, a pytany gdzie idzie
odpowiadał „idę do kościoła”. Na zwróconą uwagę, że teraz są lekcje odpowiadał bezczelnie „Konstytucja mi gwarantuje i mogę chodzić do kościoła”243. Opisana sytuacja świadczy o demoralizacji, jaką wprowadzała praca aparatu bezpieczeństwa do życia
społecznego.

241  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0115/12, Kierownik PUdsBP w Rybniku kpt
K. Janoska do naczelnika Wydziału III WUdsBP w Katowicach, 20 X 1956 r., k. 7–8, 10.
242  
D. Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956, Katowice–Kraków 2007, s. 213–217.
243  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/123, Informacja Komitet Powiatowy
w Rybniku zatraca więź z terenowymi organizacjami partyjnymi na podstawie sprawozdań słuchaczy
Szkoły Partyjnej [1953 r.], s. 140.
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Represje i szykany wobec duchowieństwa i zakonów

Pierwszą ofiarą represji komunistycznych w powiecie rybnickim był ks. Teodor Walenta – proboszcz w Gorzycach. Zginął w dniu 16 kwietnia 1945 r. z rąk
pijanych żołnierzy sowieckich, którzy żądali od niego wina. Gdy kapłan stanął
w obronie napastowanych kobiet został śmiertelnie raniony, potem wyniesiony
przed probostwo i dobity przez żołnierzy244. Okres późniejszy nie przyniósł już
tak dramatycznych momentów, ale i tak należał do najtrudniejszych w dziejach
powojennego Kościoła. Władze komunistyczne stosowały wobec niepokornych kapłanów różne rodzaje represji i szykan. Do najbardziej dotkliwych należało zatrzymanie i osadzenie w więzieniu. Doświadczyli tego początkowo
kapłani związani z działalnością niepodległościową. Jesienią 1948 r. katowicki
WUBP aresztował ks. Karola Pilawę – proboszcza w Krzyżkowicach. Razem
z nim aresztowano trzech innych księży i kilka osób – wszystkich związanych
z organizacją „Śląskie Siły Zbrojne”. Byli oni ofiarami przemyślnej prowokacji
UB, która zmontowała fikcyjną organizację. Nie przeszkodziło to jednak aresztować wszystkich „konspiratorów” i skazać ich na więzienie. Ks. Pilawa został
skazany w październiku 1949 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 12 lat więzienia. Karę odbywał w Katowicach, Cieszynie i Wronkach, skąd wyszedł na
wolność po siedmiu latach uwięzienia245.
Gdy ks. Pilawa czekał w więzieniu na proces, inny z kapłanów pracujących
na terenie powiatu rybnickiego został zatrzymany i trafił do więzienia. Chodzi
o ks. Józefa Garusa – proboszcza rybnickiej parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej,
który został aresztowany w nocy z 24 na 25 stycznia 1949 r. pod zarzutem przyjęcia pieniędzy (ok. 1 mln złotych) na kościół od organizacji konspiracyjnej.
Faktycznym powodem represji było odczytanie listu pasterskiego bp. Adamskiego w sprawie nauki religii w szkołach246. Ks. Garus polecił wikarym (ks. Teodorowi Olesiowi i ks. Wilhelmowi Imiołczykowi) odczytanie listu, którego treść,
zdaniem władz, skierowana była przeciwko ustrojowi Państwa Polskiego, sugerowała masom wierzącym, że administracja państwowa prześladuje religię i kościół katolicki. Uznano
więc, że ks. Garus wydając polecenie innym księżom odczytania owego listu poderwał zaufanie ludności do Rządu RP i ustroju demokratycznego w Polsce247. Funkcjona244  

H. Olszar, Walenta Teodor Henryk, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL
w latach 1945–1989, t. II, red. J. Myszor, Warszawa 2003, s. 305–307.
245  
J. Dziwoki, Pilawa Karol, [w] Leksykon duchowieństwa represjonowanego..., t. I, s. 219; D. Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych..., s. 213–217.
246  
Wraz ks. Garusem aresztowano jeszcze pięciu innych księży z diecezji katowickiej.
Ks. Garus został zwolniony z aresztu 16 lipca 1949 r., J. Dziwoki, Garus Józef, [w] Leksykon duchowieństwa represjonowanego..., t. I, s. 61–62.
247  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 063/18, Notatki służbowe dotyczące księży znanych z wrogiej postawy przeciwko PRL, t. 1, k. 62.
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riusze UB złożyli nocną wizytę ks. J. Garusowi w Rybniku. Jak pisał bp J. Bieniek, na skutek gwałtownego dobijania się w nocy na plebanię kilku nieznanych
osób, ks. Garus zmuszony był puścić w ruch syrenę alarmową, która wywołała niepokój
wśród ludności. Zdaniem biskupa była to zatem wina funkcjonariuszów U.B., którzy
prawnie nie powinni dokonywać aresztowania wzgl[ędnie] rewizji mieszkania nocą – tym
mniej, że jak ks. Garus podniósł, często zdarzają się nocne napady bandyckie na plebanie,
które zmuszają do stosowania jak najdalej idącej ostrożności248.
Podczas drugiej zmasowanej akcji represyjnej skierowanej przeciwko duchowieństwu śląskiemu do więzienia trafił kolejny kapłan z powiatu rybnickiego –
ks. Paweł Miś z Czernicy. Aresztowany w dniu 6 listopada 1952 r. został umieszczony w więzieniu śledczym. Próbę zatrzymania ks. Misia podjęto kilka dni
wcześniej, ale parafianie (zwołani biciem dzwonów) stanęli w jego obronie.
Dziesięciu parafian wystosowało list do wikariusza kapitulnego z prośbą o podjęcie starań w sprawie zwolnienie ks. Misia. Parafianie ci napisali, że ewentualna
wina leży po stronie samych parafian, gdyż przez stałe, własnowolne pilnowanie kościoła
i probostwa utrudniali oni władzom skontaktowanie się z ks. Misiem w sprawie „akcji popisowej”. Choć skazano go na trzy lata więzienia, to po wniesionej rewizji i apelacji wrócił wcześniej – w listopadzie 1953 r.249
Chcąc ukarać „wrogie” poczynania duchowieństwa władze sięgały również
po sankcje finansowe. Powodem tego rodzaju szykan było np. urządzenie odpustu bez zezwolenia władz. Doświadczył tego ks. Ewald Kasperczyk, którego
7 lipca 1954 r. Kolegium przy Prezydium PRN w Rybniku (w składzie – przewodniczący: A. Nieszporek, członkowie: Ryszka, A. Ucher) ukarało grzywną
w wysokości 750 zł za to, że w dniu 13 czerwca 1954 r. urządzał odpust w Turzy Śl.
nie zgłaszając tego do władz250. Kary za podobne „przewinienie” nie uniknął
ks. Adam Bieżanowski z Rybnika. W 1952 r. za zorganizowanie bez zezwolenia
procesji w dniu św. Marka został ukarany grzywną w wysokości 150 zł251.
Z kolei za prowadzenie budowy kaplicy bez zezwolenia nadzoru budowlanego
i zatwierdzonych planów budowlanych 12 października 1953 r. został skazany
248  

Pismo bp. Juliusza Bieńka do ministra administracji publicznej W. Wolskiego w sprawie
aresztowanych księży z diecezji katowickiej, 4 VIII 1949 r. w: Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego..., s. 180.
249  
Tamże, s. 252; J. Dziwoki, Miś Paweł, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego..., t. I,
s. 183.
250  
Ks. Kasperczyk wniósł skargę na postępowanie Kolegium do Sądu Grodzkiego oraz
poinformował o całej sprawie katowicką kurię, Sekretariat Episkopatu oraz ówczesnego przewodniczącego Episkopatu bp. Michała Klepacza; AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/561
(kopia), Orzeczenie Kolegium przy Prezydium PRN w Rybniku, 7 VII 1954 r., k. 29; tamże,
Pismo ks. Ewalda Kasperczyka do Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku, 23 VII 1954 r.,
k. 25.
251  
B. Kloch, A. Grabiec, Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku..., s. 82.
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ks. F. Blachnicki na grzywnę w wysokości 3000 złotych. Od orzeczenia kolegium przy Prezydium PRN w Rybniku ksiądz wniósł odwołanie do kolegium
do spraw karno-administracyjnych przy Prezydium WRN w Stalinogrodzie.
Dowodził m.in., że kolegium orzekając najwyższy wymiar kary wydało wyrok
zbyt surowy, gdyż nie wzięło pod uwagę szkodliwości społecznej czynu, a w jego
przypadku nie zachodzi w żadnym wypadku czyn społecznie szkodliwy lecz przeciwnie,
nawet społecznie pożyteczny. Prowadził bowiem budowę kaplicy w trosce o dobro
i bezpieczeństwo obywateli miasta Rydułtowy. Tłumaczył też, że jeżeli postąpił
niezgodnie z przepisami, to nie ze złej woli, ani chęci szkodzenia Państwu Ludowemu, rozpoczął bowiem budowę nie samowolnie ale na skutek oświadczenia miejscowych władz, że na budowę tymczasowego baraku nie potrzeba specjalnego zezwolenia
władz budowlanych252.
Nawet drobne uchybienie nie pozostawało bez reakcji władz szukających
pretekstów do karania duchownych. Tak było w przypadku ks. Henryka Kleppka z klasztoru Ojców Franciszkanów w Rybniku, który odprawiał misje
w Gorzycach. Starosta rybnicki zawiadomił władze wojewódzkie, że nie otrzymał on zezwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej. W związku z tym odnośnie
ks. Zakonnego Kleppka Henryka i ks. proboszcza parafii Gorzyce Dzieżoka Karola sporządzono doniesienie do Referatu Karno-Administracyjnego Starostwa, celem zastosowania
sankcji karnej wobec nich253. Za przekroczenie przepisów rozporządzenia wojewody śląskiego o strefie nadgranicznej starostwo ukarało obu księży grzywną
w wysokości 5000 zł254. Władze administracyjne, starając się zapewnić sobie
posłuch i respekt wśród księży nie wahały się karać ich za lekceważący stosunek
do urzędników. Tak można potraktować ukaranie przez starostę grzywną 2500 zł
proboszcza z Knurowa ks. Jana Teichmana za nie stawienie się w Starostwie na wezwanie urzędowe w dniu 13 marca 1950 r.255
Karaniem i upominaniem duchownych zajmowały się nie tylko władze administracyjne. Czasem wykorzystywały „zaprzyjaźnione” władze kościelne w ce
lu napomnienia niepokornych kapłanów. Tak było w przypadku ks. K. Szwedy,
lokalisty z Chudowa, który naraził się władzom „wrogimi” wystąpieniami pod252  

AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/442 (kopia), Pismo ks. Franciszka Blachnickiego
do Kolegium do spraw karno-administracyjnych przy Prezydium WRN w Stalinogrodzie, 18 X
1955 r., k. 7–8; w swoim piśmie ks. Blachnicki pisze o grzywnie w wysokości 300 zł. Zaszła
chyba pomyłka – w piśmie Rady Parafialnej z Rydułtów do katowickiej kurii wspomniano
o grzywnie w wysokości 3000 zł, tamże, k. 5.
253  
APK, UWŚl Społ-Pol, sygn. 127/2, Pismo starosty rybnickiego Suchonia do Wydziału
Społeczno-Politycznego UWŚl, 2 XII 1949 r., s. 8
254  
Tamże, Pismo wicestarosty rybnickiego Franka do Wydziału Społeczno-Politycznego
UWŚl, 30 I 1950 r., s. 3.
255  
APK, UWŚl Społ-Pol, sygn. 326/1, Pismo starosty rybnickiego do wojewody śląskiego,
17 III 1950 r., s. 45.
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czas kazań oraz zorganizowaniem bez zezwolenia procesji odpustowej do Bujakowa. Wniosek RdsW Prezydium WRN w Stalinogrodzie o udzielenie ks.
Szwedzie ostrzeżenia został przesłany do zatwierdzenia do Urzędu do spraw
Wyznań w Warszawie. Po uzyskaniu zgody na takie postępowanie kierownik
RdsW w Stalinogrodzie wysłał do kurii pismo, w którym wyjaśnił, że w związku z zarzutami wobec ks. Szwedy prosi o udzielenie mu ostrzeżenia. Wikariusz
kapitulny, ks. Jan Piskorz poinformował władze wyznaniowe, że 12 lutego
1955 r. udzielono ks. Szwedzie ostrzeżenia256.
Odrębnym problemem pozostają kwestie szykan, jakich ze strony władz komunistycznych doświadczyły zakonnice. Od 1949 r. prowadzono np. politykę
całkowitego wyeliminowania personelu zakonnego ze szpitali samorządowych.
Przystąpiono wówczas do masowego szkolenia personelu świeckiego, który po
półrocznych kursach PCK miał zastąpić w szpitalach siostry zakonne257. Akcja
objęła również powiat rybnicki. Podczas posiedzenia Egzekutywy KP PZPR
w Rybniku uznano, że w powiecie jest brak sił kwalifikowanych, politycznie pewnych,
sił świeckich, do naszych Ośrodków Zdrowia w charakterze pielęgniarek, a dużo jest pielęgniarek o poglądach reakcyjnych o zapatrywaniach klerykalnych. Postanowiono więc
powołanie kursu dla pielęgniarek, który zasili nasze Ośrodki Zdrowia siłami świeckimi i politycznie pewnymi 258. Ta sama polityka eliminacji zakonów z życia publicznego dotyczyła zatrudnienia sióstr w placówkach opiekuńczo-wychowawczych259.
Sprawy materialne
Dotkliwym ciosem dla materialnych podstaw funkcjonowania Kościoła była
realizacja ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu dóbr martwej ręki. Na jej podstawie
konfiskowano majątki kościelne, zarówno te należące do zakonów, jak i parafii.
W ciągu kilkunastu dni obowiązywania tej ustawy władze zdążyły przejąć na
terenie powiatu rybnickiego szereg majątków klasztornych. Z większych nieruchomości skonfiskowano majątek sióstr jadwiżanek w Przyszowicach (z parkiem o pow. ok. 13 ha) oraz kilkuhektarowe gospodarstwo sióstr służebniczek
256  

AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/259 (kopia), Pimo wikariusza kapitulengo ks.
J. Piskorza do RdsW PWRN w Stalinogrodzie, k. 5; Pismo kierownika RdsW PWRN w Stalinogrodzie do Kurii Diecezjalnej w Stalinogrodzie, 5 II 1955 r., k. 6; Pismo UdsW do PWRN
w Stalinogrodzie, 24 I 1955 r., k. 7; Pismo RdsW PWRN w Stalinogrodzie do UdsW, 9 XII
1954 r., k. 9; Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego..., s. 249.
257  
s. E. Kaczmarek, Dlaczego przeszkadzały?..., s. 171–173.
258  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/1, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP
PZPR w Rybniku z dnia 9 V 1949 r., s. 51.
259  
Zob. szerzej na ten temat s. E. Kaczmarek, Dlaczego przeszkadzały?..., s. 183–198.
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w Bełku . W końcu marca 1950 r. zajęto m.in. klasztor elżbietanek w Gorzycach wraz z ogródkiem i przylegającym kawałkiem pola261 oraz dom boromeuszek w Żorach262.
Na przełomie marca i kwietnia 1951 r. w parafiach powiatu rybnickiego pojawiał się pełnomocnik Jan Leks (w Jedłowniku był Franciszek Bieroński), który przy udziale specjalnej komisji na podstawie ustawy marcowej dokonywał
opisu i przejęcia nieruchomości ziemskich. Wydzielano przy tym obszar dla
kultu religijnego i proboszcza. W Boguszowicach komisja (w składzie: przewodniczący Prezydium GRN w Boguszowicach Paweł Grzesica, przedstawiciel
PZPR POP Boguszowice Teodor Pytlik, przedstawiciel Gminnego Zarządu
Związku Samopomocy Chłopskiej Kula Konstanty), w obecności ks. Edwarda
Toboli, dokonała przejęcia na rzecz Skarbu Państwa 29 ha gruntu. Na rzecz
260  

Konfiskatą ponadto objęto: gmach szkolny sióstr urszulanek w Rybniku (łącznie
z dziedzińcem szkolnym, ogródkiem o kilku grzędach – o powierzchni ok. 900 m2), majątek
fundacyjny Zakładu Najświętszej Marii Panny w Jastrzębiu Zdroju, klasztor w Żorach (stanowiący przytułek dla sióstr starych, niezdolnych do pracy oraz dom starców), majątek sióstr
boromeuszek w Pszowie i Jastrzębiu Zdroju, J. Kwaśniewicz, Represje wobec zgromadzeń zakonnych
na terenie diecezji katowickiej, wynikające z ustawy z dnia 20 marca 1950 roku „o przejęciu dóbr martwej
ręki” (mps pracy mgr. napisanej na seminarium z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof.
J. Myszora, Katowice 2006 – w zbiorach Biblioteki WT UŚ), s. 62–63; po przejęciu domu zakonnego sióstr jadwiżanek w Pogrzebieniu, pozostawiono im po dwa pomieszczenia na parterze i w suterenach, gdzie znajdowała się piekarnia hostii, 75 lat Katowickiej Prowincji Sióstr św. Jadwigi (1924–1999), opr. J. Krętosz, Katowice 1999, s. 25–26.
261  
Zakonnice protestowały, uznając, że zajęcie klasztoru jest niezgodne z duchem samej
ustawy, ponieważ klasztor w Gorzycach nie posiada żadnego gospodarstwa rolnego (był sam
budynek klasztorny z małym chlewikiem i kawałkiem roli, który służył do utrzymania sióstr).
Ponadto wyjaśniano: Siostry zamieszkałe w klasztorku pracują w Ośrodku Zdrowia gminy Gorzyce
i opiekują się biednymi i chorymi w Gorzycach i okolicy. Latową porą jest dom ten zarazem miejscem wypoczynkowym dla sióstr z domu prowincjalnego oraz dla sióstr pracujących w szpitalnictwie katowickiej prowincji
zakonnej. Zwracały się o wydanie orzeczenia, że realność nasza w Gorzycach stanowiąca siedzibę klasztoru nie podlega przejęciu na własność Państwa; AAN, UdsW, 5c/1, Pismo Kongregacji Szarych Sióstr
św. Elżbiety Dom Prowincjalny w Katowicach do Ministra Administracji Publicznej
W. Wolskiego, 1 IV 1950 r., s. 29.
262  
Siostry dowodziły, że nieruchomość w Żorach niesłusznie zakwalifikowano jako nieruchomość ziemską – cała powierzchnia przejętej nieruchomości liczyła 2 ha, z czego 0,25 ha
przypadało na zabudowania, zaś 0,25 ha na łąkę, która stanowi przynależność rzeczy głównej
tj. domu klasztornego. Przełożona generalna zgromadzenia wnosiła o wydanie orzeczenia, że
nie chodzi o nieruchomość ziemską i brak podstawy do jej przejęcia, lub, w przypadku nieuwzględnienia tej prośby, o całkowite wyłączenie nieruchomości od przejęcia albowiem nieruchomość stanowi siedzibę klasztoru. W domu przebywało wówczas 43 sióstr liczących 60 i 70
lat schorzałych i niezdolnych do pracy, AAN, UdsW, 5c/1, Pismo Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Mikołowie do Ministra Administracji Publicznej W. Wolskiego,
31 III 1950 r., s. 40–41.
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kultu religijnego i dla proboszcza pozostawiono ponad 7 ha . W tym samym
dniu komisja w Jedłowniku przejęła większość gruntów parafialnych na rzecz
Prezydium MRN w Wodzisławiu Śląskim (częściowo na boisko sportowe LZS
Jedłownik)264. Tydzień później w parafii w Leszczynach zabrano ponad 14,5 ha
ziemi265. W kilku parafiach, o których mamy informacje źródłowe, działalność
komisji ograniczyła się jedynie do opisu nieruchomości ziemskiej i wyodrębnienia gruntów na rzecz kultu oraz dla proboszcza. Działania te więc nie miały
charakteru konfiskaty. Wynikało to prawdopodobnie z faktu, że parafie te posiadały niewielki areał ziemi266. Po interwencjach katowickiej kurii uchwałą z 17
listopada 1951 r. Rada Ministrów postanowiła wyłączyć od przejęcia i pozostawić biskupowi w Katowicach 50 ha gruntu wraz z zabudowaniami z nieruchomości ziemskiej Kokoszyce267.
W ramach ograniczania bazy materialnej Kościoła pojawiła się koncepcja
przejęcia części nieruchomości należących do parafii Królowej Apostołów
w Rybniku268. Dyskutowano także na temat właściwego wykorzystania powierzchni w plebaniach na terenie powiatu rybnickiego, dziwiąc się, że część
społeczeństwa atakuje instancje partyjne za to że zajmują [duży – A.D.] budynek a nie
atakuje budynków zajmowanych jako plebanie269.

263  

AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/423 (kopia), Protokół w sprawie przejęcia na
rzecz Państwa nieruchomości ziemskiej w Boguszowicach, Gotartowicach i Roju, 30 III 1951 r.,
k. 1.
264  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/561 (kopia), Protokół w sprawie przejęcia na
rzecz Państwa nieruchomości ziemskiej w Jedłowniku, 30 III 1951 r., k. 9–11.
265  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/629 (kopia), Protokół w sprawie przejęcia na
rzecz Państwa nieruchomości ziemskiej w Leszczynach, 6 IV 1951 r., k. 17.
266  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/426 (kopia), Protokół w sprawie przejęcia na
rzecz Państwa nieruchomości ziemskiej w Golejowie, 5 IV 1951 r., k. 2; tamże, sygn. 47/443(kopia), Protokół w sprawie przejęcia na rzecz Państwa nieruchomości ziemskiej w Radoszowach,
19 IV 1951 r., k. 1; tamże, sygn. 47/435 (kopia), Protokół w sprawie przejęcia na rzecz Państwa
nieruchomości ziemskiej w Popielowie, 4 IV 1951 r., k. 4.
267  
AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/563 (kopia), Pismo Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Katowicach do Kurii Diecezjalnej w Katowicach, 7 III 1952 r., k. 1.
268  
W dokumencie o nieruchomościach należących do werbistów czytamy: Jeśli chodzi o ich
posiadłości nieruchome oprócz plebanii, w której zamieszkują możnaby przejąć przez władze świeckie, gdyż są
im niepotrzebne, a to: olbrzymi gmach jak wyżej wspomniano, który od wyzwolenia użytkuje RZPW płacąc
im za dzierżawę ciężkie pieniądze. Posiadają jeszcze jedną willę o kilku pokojach zamieszkałą od wyzwolenia
przez szefów Urzędu d/s Bezp. Publ., AIPN Ka, WdsW Katowice, sygn. 47/422 (kopia), Towarzystwo Słowa Bożego (Werbiści) [bd], k. 5.
269  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/IV/23, Protokół z posiedzenia Egzekutywy
KP PZPR w Rybniku z dnia 21 IX 1956 r., s. 176.
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Politykę antykościelną realizować mieli ideowo oddani towarzysze oraz posłuszni wytycznym partii w tym zakresie urzędnicy państwowi. Jak się okazało
„obóz władzy” nie był odporny na „szkodliwe” wpływy Kościoła. Tym bardziej, że nie do końca czytelne były wytyczne co do konkretnej postawy „nowego człowieka socjalizmu” wobec praktyk religijnych. Dezorientacja wynikała
m.in. z faktu, że spodziewano się jednoznacznego stanowiska w tych kwestiach,
a władze prowadziły politykę dość ostrożną. Dyrektor Urzędu do spraw Wyznań, Antoni Bida, wyjaśniał, że państwo nie wzięło ostrego kursu w kierunku
likwidacji Kościoła, walki z religią, zwalczania wiary, ale kieruje się przesłankami
walki politycznej270.
Wpływy Kościoła w społeczeństwie utrudniały pracę ideologiczną partii
i hamowały rozwój jej struktur. Np. w 1946 r. sekretarz partii w kopalni „Anna”
narzekał, że kler robi wielkie przeszkody co powoduje mały przypływ członków do Partii271. Podobne problemy obserwowano w Żorach, gdzie twierdzono, że to tamtejszy ksiądz jest hamulcem w rozwijaniu się partii272, a także w Jastrzębiu, gdzie sekretarz gminy i koła partyjnego skarżył się, że ksiądz utrudnia pracę partyjną273.
Problemy wynikały też z faktu, że do partii przyjmowano osoby wychowane w
duchu katolickim. Uznano np., że kandydaci do POP w kopalni „Jankowice”,
którzy rekrutowali się w dużej liczbie spośród nowo zwerbowanych do pracy
pod ziemią, muszą być przez dłuższy czas kandydatami, gdyż są często nasiąknięci klerykalizmem 274.
Poważnym problemem okazała się „dwulicowa” postawa wielu członków
partii, którzy nie zerwali z Kościołem. Np. szef rybnickiego UB w końcu 1948 r.
zwracał uwagę na nieopanowanie terenu przez sekretarzy partyjnych, gdyż ci za
dużo skumali się z klerem, z reakcją275. Zauważono, że wielu członków PZPR zajmowało stanowiska w zarządach kościelnych, jak również w zarządach stowa270  

AAN, UdsW, sygn. 84/139, Protokół z odprawy wojewódzkich kierowników RdsW
z dnia 25 IV 1950 r., s. 8.
271  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 5, Protokół z powiatowej narady sekretarzy i aktywu,
17 VIII 1946 r., k. 25.
272  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 2, Protokół z posiedzenia Powiatowego i Miejskiego
Komitetu PPR w Rybniku w dniu 4 III 1948 r., k. 22.
273  
Tamże, Protokół z poszerzonego posiedzenia plenarnego Powiatowego Komitetu
PPR w Rybniku w dniu 17 I 1948 r., k. 17v.
274  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/3, Protokół z rozszerzonego Plenum KP
PZPR w Rybniku z dnia 27 IV 1956 r., s. 167.
275  
Potwierdzał to towarzysz z Godowa, gdzie wójt miał być skumany z klerem, APK, KP
PPR Rybnik, sygn. 5, Protokół z odprawy I i II Sekretarzy PPR w Rybniku w dniu 12 XII
1948 r., k. 62–63.
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rzyszeń kościelnych, zarazem piastując poważne stanowiska w przemyśle. Np.
członkami rady parafialnej byli: dyrektor kopalni „Marcel” w Radlinie i inżynier
kopalni „Rydułtowy”. W Pogrzebieniu i Jastrzębiu Zdroju w skład Rady Parafialnej wchodzili tamtejsi wójtowie. Podobnie było z wójtem Zwonowic, który
zasiadał w Powiatowej Radzie Narodowej oraz w zarządzie kościelnym. Zdarzało się, że kierownikami szkół w powiecie byli organiści i członkowie zarządów kościelnych276. W Godowie do Rady Kościelnej należały cztery osoby,
z czego trzy należały do PZPR (w tym wójt gminy i naczelnik poczty), zaś
w sąsiednich Gołkowicach na pięć osób w Radzie Kościelnej trzy były członkami PZPR277. W Pogrzebieniu kasjer gminny był również kasjerem Caritasu
i Rady Kościelnej. W połowie 1949 r. około 100 członków PZPR piastowało
stanowiska w zarządach kościelnych278. W tym okresie z mniejszą wyrozumiałością odnoszono się też już do kwestii witania biskupa przez władze miejscowości, którą odwiedzał. Odnotowano więc, że w czasie wizytacji bp. J. Bieńka
w Wodzisławiu, burmistrz tego miasta (członek PZPR) i inni przedstawiciele
władz przyjmowali i witali go z największymi honorami i radością279.
Z niepokojem odnotowywano „infiltrację” struktur partyjno-państwowych
przez ludzi Kościoła lub mu sprzyjających. Donoszono więc, że w Sądzie
Grodzkim w Wodzisławiu jeden z sędziów wysługuje się klerowi280, a sekretarzem
POP w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku był towarzysz, który do 1939 r. uczył
się u misjonarzy na księdza281. Niewyuczony ksiądz był także II sekretarzem tamtejszego Komitetu Gminnego PZPR, a zarazem nauczycielem religii w szkole
podstawowej w Gorzycach oraz kierownikiem drużyny harcerskiej282. Wielu
pracowników PKP – członków PZPR należało do aktywu klerykalnego. Z niepokojem konstatowano, że nie było instytucji względnie zakładu pracy, do którego
kler nie miałby wglądu i wiadomości283. Władzom naraził się także kierownik szkoły
w Jejkowicach – członek PZPR, który odmówił pójścia na zebranie partyjne,
276  

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0128/49, Analiza obiektu kler w pow. Rybnik,
23 VI 1949 r., k. 3.
277  
Tamże, Analiza parafii Godów [1949 r.], k. 6.
278  
Tamże, Analiza obiektu kler w pow. Rybnik, 23 VI 1949 r., k. 4.
279  
AIPN, MBP, 315, Raport miesięczny WUBP Katowice za okres od 1 do 31 V 1949 r.,
k. 177.
280  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Informacja Referatu Sprawozdawczego KW PZPR na podstawie protokołu z egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia 27 X
1950 r., 17 XI 1950 r., s. 236.
281  
APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 301/V/6, t. 3, Relacja instruktora WKKP Dufaja
z kontroli w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku w dniu 25 V 1953 r., s. 27.
282  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Informacja KP PZPR w Rybniku do KW PZPR w Katowicach, 20 VI 1952 r., s. 37.
283  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0128/49, Analiza obiektu kler w pow. Rybnik,
23 VI 1949 r., k. 4.
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podczas którego miał być wygłoszony referat na temat stosunku państwa do
Kościoła. Wyznał, że na to zebranie nie pójdzie, gdyż ten referat będzie takim
samym cygaństwem jak proces Kaczmarka i w końcu wysłał na nie swojego syna z us
prawiedliwieniem, że jest chory284. Większą odwagą wykazał się jeden z członków PZPR w Rybniku, który pytany, dlaczego nie przyszedł w niedzielę na zebranie partyjne, odpowiedział, że pierw był katolikiem a potem partyjniakiem i dlatego
w niedziele nie robi 285.
Pojawiająca się wciąż kwestia relacji członek partii a religia i Kościół świadczyła o tym, że był to dylemat, przed którym stało wielu członków PZPR.
Potwierdza to choćby wypowiedź Augustyna Buczka członka KG PZPR
w Pszowie, który podniósł kwestię pogrzebów członków partii. Dowodził, że
powinni oni za żywota składać testamenty, które to mają wskazać na jakość pogrzebu. To
znaczy, że dobry członek partii winien być pochowany bez księdza 286.
Problem „religianctwa” w szeregach partyjnych stał się przedmiotem poważnej refleksji dopiero w 1954 r. Wówczas to I sekretarz KP PZPR w Rybniku
F. Pietrzak dowodził, że nikt dotąd nie zastanowił się nad tym, że od 1945 r.
w szeregach naszej partii posiadamy członków, którzy nie przyswoili sobie ideologii marskistowskiej i nie przenoszą jej w masy. Zaznaczył, że partia nie rozgranicza członków na wierzących i niewierzących, ale po to przyjęto ich w szeregi partii by ich
wychować, by nadać im kierunek ideologiczny287. Kilka miesięcy później zwracał uwagę na właściwy dobór wykładowców szkolenia partyjnego. Zaznaczył,
że nie może być tak, żeby wykładowca był praktykującym katolikiem, bo słuchacze mogą
mu zarzucić, że prowadzi wykłady na temat ideologii marksistowskiej a sam nie jest przekonany 288. Według tow. Pietrzaka problem niedostrzegania wrogiej działalności
przez działaczy partyjnych wynikał po części z faktu, że niektórzy z nich kumają się z wrogim elementem. Przykładem takiego braku czujności były Niedobczyce,
gdzie maszyny i powielacze użytkowane były do przepisywania litanijek kościelnych
i to w środowisku gdzie jest trzech członków Komitetu Powiatowego. Z kolei w Czyżowicach sekretarz organizacji gromadzkiej ubija sołtysa, który jest naszych przekonań
284  

APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 301/V/6, t. 2, Meldunek sytuacyjny dot. wypowiedzi
i komentarzy na temat procesu biskupa Kaczmarka i usunięcia prymasa Wyszyńskiego w poszczególnych środowiskach na terenie województwa stalinogrodzkiego, 14 X 1953 r., s. 64.
285  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Informacja Referatu Sprawozdawczego KW PZPR na podstawie protokołu z egzekutywy KP PZPR w Rybniku z dnia 17 XI
1950 r., 28 XI 1950 r., s. 249.
286  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/I/1, Stenogram z przebiegu dyskusji na III
Konferencji Powiatowej PZPR w Rybniku odbytej w dniach 8–9 XII 1951 r., s. 176.
287  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/2, Protokół z posiedzenia Plenum KP
PZPR w Rybniku z dnia 20 III 1954 r., s. 105.
288  
Tamże, Protokół z posiedzenia Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 20 III 1954 r.,
s. 105.
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i chce się go wykończyć bo zabronił w świetlicy występów kościelnych i chóru . Narzekano
na słaby poziom wychowania członków partii w duchu marksizmu–leninizmu.
Aktyw partyjny często tłumaczył swój udział w praktykach religijnych Konstytucją PRL. Tak np. tow. Fajkis – członek Komisji Rewizyjnej Komitetu Miejskiego powiedział, że można być dobrym członkiem partii i równocześnie prowadzić praktyki religijne, bo to gwarantuje nam Konstytucja. Jak pouczał
I sekretarz KM PZPR w Rybniku Paweł Pokutta, towarzysze, którzy zajmują
tego rodzaju stanowisko zapominają, że Konstytucja jest dla całego narodu –
dla partyjnych i bezpartyjnych, a partia nasza stawia przed swymi członkami większe
zadania290.
289

Mimo presji ideologicznej i rozwiniętego systemu kontroli partii nie udało
się ochronić własnych struktur przed wpływami Kościoła. Zachowało się szereg informacji o zachowaniach członków PZPR określanych jako obcość ideologiczna czy dwulicowość. Ze zgorszeniem odnotowywano udział członków partii
w praktykach religijnych. W 1947 r. I sekretarz rybnickiej PPR, omawiając przebieg uroczystości pierwszomajowych, zauważył, że wielu manifestantów poszło do kościoła, pomimo że nie było takiego zastosowania z Partii291. Rok później
w to samo święto niektórzy towarzysze partyjni poprowadzili demonstrantów
do kościoła292. Podczas obchodów Bożego Ciała w Rybniku w 1952 r. wśród
uczestników procesji zauważono wielu aktywistów partyjnych – np. sekretarza
KG PZPR w Boguszowicach oraz dyrektora Spółdzielni Spożywczej w Pszowie – członka tamtejszego Komitetu Gminnego. Ten ostatni sam pomagał
przy strojeniu ołtarza znajdującego się przy biurach spółdzielni. Na liście osób,
które w tym dniu mieli okna swych mieszkań ustrojone oraz sami brali udział w procesji
znaleźli się m.in. dyrektor Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej w Rybniku
i członek Egzekutywy KM PZPR (miał udekorowane dewocjonaliami dwa okna swego
domu), oficer WP w stopniu chorążego przy Wojskowej Komendzie Rejonowej
w Rybniku (osobiście dekorował okna swego domu dla upiększenia ołtarza postawionego
niżej jego okien), funkcjonariuszka MO zatrudniona w Powiatowym Biurze Dowodów Osobistych w Rybniku (osobiście stroiła okna swego domu przed przybyciem
procesji na tej trasie), dyrektor Gotartowickiej Fabryki Sygnałów Kolejowych, za289  

s. 208.

290  

Tamże, Protokół z rozszerzonego Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 30 VIII 1954 r.,

Dalej dodał, że Członka partii obowiązuje statut partyjny i partia ma prawo żądać od swych
członków a w szczególności od aktywu realizacji zadań statutowych, APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17,
Referat I sekretarza KM PZPR w Rybniku P. Pokutty pt. Zadania Komitetu Miejskiego w dziedzinie
poprawy pracy propagandowo-agitacyjnej na Plenarne posiedzenie KM PZPR w Rybniku w dniu
26 VII 1954 r., s. 233.
291  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 4, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Powiatowego
Komitetu PPR w Rybniku z dnia 5 V 1947 r., k. 18.
292  
Tamże, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Powiatowego Komitetu PPR w Rybniku
z dnia 11 V 1948 r., k. 48.
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wiadowca stacji PKP w Rybniku (miał ustrojone okna swego domu obrazkami i figurkami kościelnymi), czy żona funkcjonariusza MO w Rybniku (osobiście pomagała
przy strojeniu jednego z ołtarzy postawionych przy ulicy dla procesji Bożego Ciała)293.
W 1954 r. zauważono, że partia nie zwracała dotąd uwagi na odcinek wpływu kleru na dużą część naszych aktywistów partyjnych co ma miejsce przy świętach kościelnych,
gdzie duża część naszych aktywistów partyjnych i masowych organizacji pomaga przy dekoracjach obchodzenia tych świąt a nasi towarzysze nie wskazują na te wypadki, które istnieją
294
. W tym roku w procesji brali udział niektórzy aktywiści partyjni jak np. tow.
Tomsia – wykładowca szkolenia partyjnego z Huty „Silesia”. Inni aktywiści jak
np. sekretarz Prezydium MRN tow. Skorupa i inni nie wyzbyli się dotychczas praktyk religijnych. Tow. Skorupa, jako delegat z ramienia Prezydium MRN na pogrzeb członka MRN, poszedł do kościoła pomodlić się za jego duszę295.
Publiczne demonstrowanie wiary przez osoby, które powinny stać na straży
czystości ideologicznej, było poważnym ciosem dla komunistów. Z wyrzutem
odnotowano więc, że sekretarz KG PZPR w Boguszowicach zamiast być politycznym kierownikiem gminy sam chodzi do kościoła296. Jak samokrytycznie zauważył Ryszard Słomka, sekretarz POP przy Miejskim Handlu Detalicznym w Rybniku,
organizacja partyjna nie potrafiła we właściwy sposób oddziaływać ideologicznie na swoich członków, o czym miał świadczyć fakt, że pracownicy MHD
(w tym niektórzy członkowie PZPR), zamówili mszę w kościele297.
Z problemem praktyk religijnych w swoich szeregach zmagał się też ... aparat bezpieczeństwa i milicja. W 1949 r. posterunki MO w powiecie rybnickim
miały być obsadzone przez milicjantów rekrutujących się z miejscowych obywateli
klerykalnych298. Z kolei w 1956 r. odnotowano np. że trzech pracowników operacyjnych z powiatu rybnickiego zawarło sakramentalny związek małżeński,
maszynistka oficjalnie chodziła do kościoła i oświadczyła, że będzie wierzyć i uprawiać
293  

APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/121, Sprawozdanie KP PZPR
w Rybniku do KW PZPR w Katowicach z przebiegu święta Bożego Ciała, 13 VI 1952 r.,
s. 40–41.
294  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/2, Protokół z rozszerzonego Plenum KP
PZPR w Rybniku z dnia 30 VIII 1954 r., s. 203.
295  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Referat I sekretarza KM PZPR P. Pokutty
w Rybniku pt. Zadania Komitetu Miejskiego w dziedzinie poprawy pracy propagandowo-agitacyjnej na
Plenarne posiedzenie KM PZPR w Rybniku w dniu 26 VII 1954 r., s. 233.
296  
APK, KW PZPR, Wydział Organizacyjny, sygn. II/123, Ocena KP PZPR w Rybniku
kampanii składania podpisów pod apelem Światowej Rady Pokoju z Wiednia w dniach 14–17
IV 1955 r., s. 10.
297  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Protokół z Plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku odbytego w dniu 26 VII 1954 r., s. 210.
298  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0242/395, Postanowienie KW MO w Katowicach
o zwolnieniu Kazimierza Plewni z szeregów MO, 3 V 1949 r., b.p.
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kult religijny, inny z pracowników ochrzcił dziecko, a kolejny był pod wpływem
zakonnicy, która pochodziła z rodziny jego żony299.
Sprawy religijne zaprzątały głowy członków partii bardziej niż inne ważne
zadania. Przedstawiciel KG PZPR w Czerwionce narzekał, że członkowie partii zamiast interesować się produkcją to zastanawiają się nad przyjęciem księdza na święto
górnika, a towarzysz z kopalni „Chwałowice”, w związku ze zbliżającym się
świętem górnika, zauważył, że chodzą ludzie zbierają na msze i na ołtarze300.
Niepokojącym zjawiskiem dla władz PZPR było niskie uświadomienie polityczne w rodzinach członków partii. Zdarzały się bowiem wypadki, że towarzysz poświęcał się aktywnie pracy politycznej, zaś żona była aktywną działaczką na polu religijnym301. Szef PUBP Kazimierz Szlęk, występując jako członek
władz lokalnych struktur PZPR, zwrócił uwagę na rozkładanie partii od wewnątrz, Stwierdził wręcz, że nasze żony i dzieci robią wrogą robotę, a my nie widzimy
tego, że to co mąż po linii społeczno-politycznej zrobi powiedzą księdzu302.
Najgorzej wyglądała chyba sytuacja uświadomienia ideologicznego wśród
młodzieży. Ciągłe narzekania na słabą pracę struktur partyjnych i ZMP wśród
młodzieży były uzasadnione. Z żalem odnotowywano fakt, że poważny wpływ
na młodzież ma reakcyjna część kleru. Np. w Gierałtowicach, Pszowie, Wilczy
i Mszanie w 1950 r. młodzież zamiast iść na zebranie ZMP poszła do kościoła
prowadzona i buntowana przez jednostki obsujące [!] z księdzem. Również w dzień Bożego Ciała dużo młodzieży brało udział w procesjach, w tym także aktywiści
ZMP. Na karb zaniedbań w pracy ideologicznej złożono fakt, że kilku młodzieżowców, a nawet 4 z ZMP zgłosiło się na studia teologii. Postulowano więc, by w związ
ku z wydaniem nowych legitymacji, głęboko analizować każdego członka, co jednak
nie oznaczało, że trzeba wyrzucić wierzących, ale ich trzeba przede wszystkim otoczyć
opieką 303. To wychowawcze podejście do młodzieży z ZMP nie przyniosło spodziewanych rezultatów, skoro w 1953 r. na Wydział Teologii UJ w Krakowie
299  

Ł. Marek, Zwalczanie „klerykalizmu” wśród członków PZPR województwa katowickiego po Październiku ’56, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2008, nr 1 (6), s. 362.
300  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/1, Załącznik do protokołu z posiedzenia
rozszerzonego Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 1 XII 1949 r., s. 81–82.
301  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/2, Protokół z rozszerzonego Plenum KP
PZPR w Rybniku z dnia 30 VIII 1954 r., s. 202.
302  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/1, Załącznik do protokołu z posiedzenia
rozszerzonego Plenum KP PZPR w Rybniku z dnia 1 XII 1949 r., s. 80.
303  
W procesji mieli wziąć udział tacy aktywiści jak kol. Mężyk z Rybnika, który był wykładowcą
na kursach ideologicznych a szedł w sutannie i z dzwonkiem koło księdza. Podobnie i kol. Piszkała z Rybnika, również aktywista dotychczasowy prelegent nieetatowy ZP, który zdjęty krzyż przy sprzątaniu biur
w Miejskich Zakładach Technicznych z powrotem przywiesił, APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/
IV/3, Sprawozdanie Zarządu Powiatowego ZMP w Rybniku za okres 4 VI–25 VII 1950 r.,
s. 41, 45.
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90 % zgłoszonych rekrutowało się z województwa stalinogrodzkiego, szczególnie z powiatów rybnickiego, tarnogórskiego i Nowego Bytomia. Większość
z nich to byli synowie robotników ZMP-owcy, których uważano za aktywistów i którym
Zarządy Pow[iatowe ZMP] wydawały opinię o „skrystalizowanym światopoglądzie” itp.
nie wiedząc o jego kierunku studiów304. Kompromitujący przypadek odnotowano
w Miejskim Zarządzie ZMP, gdzie jedna z zatrudnionych tam osób w drodze do
pracy chętnie wstępowała do kościoła305. Braki w wychowaniu ideologicznym miały
z kolei doprowadzić do tego, że niektórzy pracownicy Zarządu Powiatowego
ZMP ulegając wpływom wroga brali śluby kościelne. Czynu tego dopuścił się m.in.
były wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego ZMP tow. Skrzypiec306.
Władze partyjne były zaniepokojone sytuacją, że dzieci niektórych aktywistów były pod wpływem matek, a ojcowie – aktywiści partyjni – dla świętej zgody
w rodzinie nie wpływali na ich wychowanie. Tak było np. z tow. Krzywizniakiem, którego dziecko było chstrzone [!]. Zdarzył się też wypadek, że członek partii posłał swe dziecko do klasztoru na kapucyna307.
Wyczulenie na sprawy religijnego zaangażowania członków partii prowadziło czasem do kuriozalnych sytuacji. Podczas posiedzenia plenarnego rybnickiej
PZPR omawiano sprawę tow. Brola, kierownika ZUS, który był widziany przez
innego członka partii przy wejściu do kościoła. Tow. Brol odezwał się wówczas
obrażonym tonem i stwierdził, że to oczernianie. Nie chciał również napisać
oświadczenia o przyczynie pójścia do kościoła, czego żądał jeden z towarzyszy.
Swoją obecność przed kościołem tłumaczył zaś tym, że w związku ze zmianą
wysokości rent dostał polecenie przeliczenia w b. krótkim terminie ok. 30.000 rent i aby
ukończyć pracę w terminie zamówił część personelu na niedzielę. W niedzielę jednak
nie zgłosiły się dwie pracownice, więc, gdy ich koleżanki wyjaśniły, że poszły do
kościoła, aby skłonić je do pracy tow. Brol poszedł do wskazanego kościoła, stanął przy
wejściu, spotkał te pracowniczki i spowodował, że poszły do pracy308.
304  

APK, ZW ZMP Katowice, sygn. 211/II/7, Protokół obrad Plenum ZW ZMP odbytego w dniu 31 VIII 1953 r., s. 70–71.
305  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Protokół z Plenarnego posiedzenia KM PZPR
w Rybniku odbytego w dniu 26 VII 1954 r., s. 212.
306  
APK, KP PZPR w Rybniku, sygn. 331/II/3, Referat tow. Długosza Jak rybnicka organizacja partyjna kieruje pracą młodzieży” wygłoszony na Plenum KP PZPR w Rybniku 29 VII
1955 r., s. 137.
307  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Referat I sekretarza KM PZPR P. Pokutty
w Rybniku pt. Zadania Komitetu Miejskiego w dziedzinie poprawy pracy propagandowo-agitacyjnej na
Plenarne posiedzenie KM PZPR w Rybniku w dniu 26 VII 1954 r., s. 234.
308  
Dla jasności sytuacji wyjaśnił, że od 20 lat nie chodzi do kościoła. Przyznał też, że postąpił
niepartyjnie krytykując uboczne wypowiedzi członka egzekutywy KM PZPR zamiast wystąpić z krytyką
w kolektywie partyjnym. W wyniku dyskusji Egzekutywa ukarała Brola ustnym upomnieniem;
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 36, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Rybniku z dnia 10 IX 1954 r., s. 76.
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Partia przeprowadzała akcje oczyszczające szeregi z osób przypadkowych
i „obcych ideologicznie”. W październiku 1948 r. sekretarz rybnickiej PPR
B. Ostrowski podkreślał, że kto jest marksistą nie może być katolikiem, a inny
z zebranych członków PPR dodał, że religijnych trzeba ze stanowisk usunąć 309. Podczas kolejnego zebrania KP PPR w Rybniku wspomniano o tym, że przy przyjmowaniu do partii nie dokonywano starannej selekcji, stąd znaleźli się w jej
szeregach ludzie obcy ideologicznie, klerykalni, nastawienia sanacyjnego. Na tym samym
zebraniu szef UB K. Szlęk postawił wniosek o wykluczenie z partii Jerzego Rabinowicza – członka Egzekutywy KM PPR w Rybniku, zarzucając mu nadużycia władzy i klerykalizm310. Co ciekawe tow. Rabinowicz jeszcze rok wcześniej
zwracał uwagę na niebezpieczną rolę księży prowadzących misje w Rybniku,
wskazując, że należy nam być na miejscu by wiedzieć co się tam dzieje311.
W następnych latach kary partyjne (od nagany do wykluczenia z szeregów
PZPR) spadały na kolejnych nieprawomyślnych towarzyszy partyjnych. „Religianctwo” było zwykle jednym z kilku stawianych zarzutów. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (WKKP) w Katowicach w 1950 r. poleciła wykluczyć
z partii Zygmunta Karasińskiego – kierownika szkolenia partyjnego w dyrekcji
RZPW w Rybniku, którego wina polegała na tym, że był przedwojennym pułkownikiem i dyrektorem wyższych szkół oficerskich przed 1939 r., a w dodatku wielkim klerykałem312. Podobnie wyglądała sytuacja dyrektora ZSZ w Rybniku Alfonsa Mrowca, skreślonego z listy kandydatów do PZPR. Obwiniony został o przynależność do sanacyjnych organizacji, ale w uzasadnieniu podano
także, że był nauczycielem u misjonarzy w Rybniku313. Technika z Huty „Silesia” wykluczono z szeregów partii m.in. za dwulicowość. W jego przypadku zarzut ten
oznaczał to, że jako sekretarz etatowy POP wziął ślub kościelny314. Z kolei ko-

309  

APK, KP PPR Rybnik, sygn. 5, Protokół z odprawy Komitetu Powiatowego PPR
w Rybniku, 12 X 1948 r., k. 60.
310  
APK, KP PPR Rybnik, sygn. 2, Protokół z zebrania KP PPR w Rybniku, 22 X 1948 r.,
k. 26, 31.
311  
Tamże, Protokół z poszerzonego posiedzenia plenarnego Powiatowego Komitetu
PPR w Rybniku z dnia 18 V 1947 r., k. 11.
312  
APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 301/V/4, t. 1, Sprawozdanie z pracy WKKP za okres
1 VIII–1 XI 1950 r., s. 90.
313  
APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 52, Uchwała WKKP z 21 XI 1953 r. w sprawie Mrowiec Alfons, s. 106.
314  
APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 53, Uchwała WKKP z 27 II 1954 r. w sprawie Bednorz Wojciech, s. 193.
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mendant straży przemysłowej w kopalni „Rymer” otrzymał naganę z ostrzeżeniem za dopuszczenie do prowokacyjnego zajścia na tle religii315.
Towarzysze partyjni byli zobowiązani do troski o właściwą postawę ideologiczną członków swoich rodzin. W niektórych przypadkach brak czujności
mógł ich drogo kosztować. Np. zawiadowca stacji w Rybniku został oskarżony
o niewłaściwą postawę członka partii, polegającą na tym, że nie wpływał wychowawczo na swoją żonę, przez co w święta kościelne udekorowała mieszkanie, co ujemnie
wpłynęło na mieszkających w pobliżu członków partii, którzy poszli za jego przykładem.
Zdecydowanie zareagowała Egzekutywa rybnickiego KM PZPR, która wykluczyła „obwinionego” z szeregów partii, jednak WKKP uchyliła tę decyzję
i przywróciła go w prawach członka, udzielając jedynie nagany partyjnej316. Stosunkowo łagodnie potraktowano też dwóch członków partii – kandydatów na
kierowników szkolenia partyjnego. Podczas rozmowy z komisją kwalifikacyjną
oświadczyli, że mają czysto materialistyczny światopogląd, jednak wysłani do zatwierdzenia do KW oświadczyli tam, że są praktykującymi katolikami. Egzekutywa
rybnickiego KM PZPR ukarała jednego przeniesieniem z członka na kandydata do PZPR, zaś drugiemu udzieliła nagany z ostrzeżeniem317. Wydaje się, że nie
były to wysokie kary, biorąc pod uwagę fakt, że chodziło o aktywistów PZPR,
którzy mieli prowadzić szkolenie ideologiczne kadry partyjnej. Z większą surowością potraktowano Kazimierza Plewnię – instruktora polityczno-wychowawczego w KP MO w Rybniku. Najpierw w końcu 1948 r. został wykluczony
z szeregów partii, a pół roku później zwolniony z pracy w milicji. Jego winą
było zbytnie związanie z klerem, a w szczególności zachowanie podczas objazdu posterunków milicji powiatu rybnickiego, gdy omawiał list papieski, który
brał w obronę Niemców. Powiedział wówczas, że zasadniczo jest wierzącym katolikiem
i nie powinien występować przeciw klerowi, ale tak mu kaza[no] odgórnie, to musi wykony315  

Nie wiadomo na czym dokładnie polegało to zaniedbanie (Obwiniony będąc szefem odbywającego się kursu strażackiego żeńskiego internatu dopuścił się prowokacyjnego zajścia na tle religii, zamknął
drzwi internatu zaś kursistki wychodziły oknem i spowodowały ciężki wypadek i zbiegowisko ludzi), APK,
KW PZPR, WKKP, sygn. 52, Uchwała WKKP z 22 VIII 1953 r. w sprawie Benedykt Cuber,
s. 373.
316  
APK, KW PZPR, WKKP, sygn. 54, Uchwała WKKP z 25 XI 1954 r. w sprawie Kajzer
Szczepan, s. 236; rybnicka instancja partyjna postawiła jednak zarzuty bezpośrednio dotyczące
członka partii, które w orzeczeniu WKKP się nie pojawiają. Według władz miejskich PZPR
tow. Kajzer z PKP był obcy ideologicznie partii jako wierzący i praktykujący katolik, a w dniu święta
kościelnego dekorował swój balkon. Ponadto jego dzieci brały udział w procesjach kościelnych, APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 36, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku z dnia 17 IX 1954 r., s. 82.
317  
Ukaranymi byli: tow. Przybysławski z Technikum Statystycznego i tow. Żak z Prezydium MRN w Rybniku. Egzekutywa podejrzewała, że deklarując się jako katolicy, chcieli w ten
sposób uniknąć przydzielenia im tych funkcji; tamże, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR
w Rybniku z dnia 8 X 1954 r., s. 108.

Władze a Kościół katolicki w latach 1945–1956

297

wać. Uznano więc, że K. Plewnia jest przychylnie ustosunkowany do kleru,
o czym dodatkowo świadczyć miał fakt, że kiedy brał ślub kościelny zaprosił
czterech księży na ucztę weselną318. Został więc uznany za jednostkę obcą klasowo i ideologicznie, rozkładająca szeregi MO. Wydział Specjalny KW MO w Katowicach postanowił na K. Plewnię założyć sprawę ewidencyjną i wziąć pod ścisłe
rozpracowanie agenturalne319. Wskazane powyżej przypadki nie były jedynymi
świadczącymi o kłopotach z kadrą szkolenia ideologicznego. W końcu 1954 r.
zwracano uwagę, by staranniej weryfikować wykładowców szkolenia partyjnego, zwracając uwagę na ich światopogląd. Dokonana bowiem weryfikacja wykazała, że kilkunastu wykładowców z poprzedniego roku godziło naukę Marksizmu
z praktykami idealistycznymi. Niepewnych wykładowców zastąpiono nowymi,
o lepiej skrystalizowanym światopoglądzie320.
***
Lokalne władze komunistyczne na terenie powiatu rybnickiego realizowały
wytyczone cele polityki antykościelnej zaprogramowane przez władze centralne. Przechodziły więc od względnej tolerancji i „braku zaczepek”, przez „wojnę podjazdową”, do otwartej walki z Kościołem. Ze względu na wielokrotnie
podkreślaną, nawet przez władze partyjne, głęboką religijność mieszkańców
powiatu, starano się ograniczać najbardziej radykalne pomysły na rozprawę
z Kościołem (wyraźnie przecież wskazano, że w pracy partyjnej nie chodzi o burzenie kościołów)321. Ograniczano możliwości rozwoju organizacyjnego Kościoła,
318  

Plewnia w rybnickiej milicji pracował jako instruktor pol.-wych. od 1 wrzesnia 1945 r..
Decyzją powiatowych władz partyjnych wykluczony z szeregów partii 14 grudnia 1948 r., jako
element niepożądany, obcy ideowo, wrogo nastawiony do PZPR, AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn.
0242/395, Wniosek personalny komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach, 29 I 1949 r.,
b.p., Charakterystyka Kazimierza Plewni sporządzona przez komendanta wojewódzkiego MO
w Katowicach, 9 II 1947 r., b.p., Postanowienie o założeniu sprawy ewidencyjnej, 14 XII 1948 r.,
b.p., Postanowienie KW MO w Katowicach o zwolnieniu Kazimierza Plewni z szeregów MO,
3 V 1949 r., b.p.; APK, KW PPR, Egzekutywa, sygn. 12, Wykaz funkcjonariuszy MO województwa śląsko-dąbrowskiego zajmujących stanowiska oficerskie, typowanych do zwolnienia
z szeregów MO (załącznik do protokołu z posiedzenia Egzekutywy KW PPR z dnia 10 XI
1948 r.), s. 62.
319  
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. 0242/395, Wniosek personalny z 28 XII 1948 r.,
b.p.
320  
APK, KM PZPR w Rybniku, sygn. 17, Referat na Plenum KM PZPR w Rybniku
w dniu 23 XII 1954 r., s. 334.
321  
Tamże, Referat I sekretarza KM PZPR P. Pokutty w Rybniku pt. Zadania Komitetu Miejskiego w dziedzinie poprawy pracy propagandowo-agitacyjnej na Plenarne posiedzenie KM PZPR
w Rybniku w dniu 26 VII 1954 r., s. 234.
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poprzez piętrzenie trudności przy budowie świątyń. Ingerowano w jego wewnętrzne sprawy narzucając własnych kandydatów na stanowiska kościelne.
Szczególną wagę przywiązywano do szkolnictwa, z którego próbowano usunąć
wszystkie elementy związane z religią (lekcje religii, katecheci, krzyże, modlitwy). Władze prowadziły swoistą wojnę o dusze młodego pokolenia, bardziej jednak
poprzez burzenie tradycyjnych wartości, niż przez propozycje atrakcyjnej alternatywy. Za taką z pewnością nie można było uznać szkół TPD czy komunistycznego ZMP. Zaciętość w prowadzeniu polityki ograniczania możliwości
religijnego wychowania dzieci i młodzieży widoczna była szczególnie w odniesieniu do szkół urszulańskich w Rybniku, które dotrwały do przełomu 1956 r.
jedynie w kadłubowym stanie. Do tego należy dodać, pominiętą w niniejszym
tekście, kwestię rozwiązania katolickich organizacji młodzieżowych, które stanowiły realną siłę wśród rybnickiej młodzieży. Władze administracyjne i partyjne oraz aparat bezpieczeństwa, począwszy od 1949 r., prowadziły wspólne akcje antykościelne, które miały na celu zastraszyć duchowieństwo i propagandowo
pokazać społeczeństwu prawdziwe oblicze Kościoła. Systematycznie rozpracowywały również ludzi Kościoła, gromadząc bogaty materiał dokumentacyjny. Pozwalał on na dokonywanie klasyfikacji duchowieństwa na wrogie, bierne i pozytywne. Największych wrogów władzy ludowej (zaliczano do nich m.in. rybnickich księży: Adama Bieżanowskiego i Józefa Garusa) spotykały szykany i represje. Na awanse mogli za to liczyć „księża–patrioci”, z których najważniejszy
w całej diecezji (ks. Filip Bednorz) pochodził z Syryni. Kościół na terenie powiatu rybnickiego, tak mocno poraniony przez władze w latach 1945–1956, nie
stracił jednak swej żywotności i choć wypierany z przestrzeni publicznej, trwał
w pełnieniu swojej misji. Paradoksalnie jedną z największych porażek władz
komunistycznych było przyznanie, że po latach indoktrynacji komunistycznej,
po ich własnej „stronie barykady” było wielu ludzi wciąż utrzymujących związki z Kościołem.

Łucja Marek (IPN Katowice)
Akcja „Szkółka”. Likwidacja szkolnictwa zakonnego
na terenie Rybnika w 1962 r. i późniejsze próby jego odrodzenia
W pierwszych latach powojennych władze Polski Ludowej tolerowały prywatne szkoły katolickie, prowadzone przez zakony, ponieważ szkolnictwo państwowe nie było w stanie zapewnić wszystkim chętnym edukacji. Jednak już od
1947 r. polityka w tej dziedzinie uległa zmianie. Władze partyjne poleciły kolejno likwidować zakonne placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze. Do
1950 r. zamknięto ponad 80 % szkół zawodowych, a pozostałe czekały na decyzję o kasacji. Katolickim placówkom dydaktycznym, albo zabierano prawa
państwowe, albo zabraniano przyjmowania nowych uczniów. Do połowy lat
pięćdziesiątych zlikwidowano ponad 70 % domów dziecka oraz przedszkoli
prowadzonych przez zakonnice1. W 1952 r. przeprowadzono pierwszą akcję
o charakterze ogólnopolskim, która została wymierzona w zakonne niższe seminaria duchowne. Proces likwidacji katolickiego nauczania został zahamowany, a raczej odłożony w czasie, na skutek politycznych przemian, jakie nastąpiły
po październiku 1956 r.
W latach 1957–1958 częściowo odrodziło się zakonne szkolnictwo. Władze
wyrażały zgodę na funkcjonowanie tego typu placówek dydaktyczno-wychowawczych, ale była to zgoda czasowa, wynikająca z ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej, a nie trwałej zmiany stosunku do Kościoła. Niemal równolegle
podejmowano zakulisowe decyzje, które zmierzały do całkowitego zeświecczenia edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Pierwszym etapem tych działań było rugowanie ze szkół symboli religijnych i nauki religii. Po całkowitym
usunięciu katechezy z państwowych placówek w 1961 r. przyszedł czas na dokończenie likwidacji kościelnego szkolnictwa. Apogeum tych działań przypadło na rok następny. Wówczas, w ramach ogólnopolskiej akcji o kryptonimie
„Szkółka” zlikwidowano m.in. dwie zakonne placówki oświatowe na terenie
Rybnika: Niższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów oraz Technikum Gospodarcze i Zasadniczą Szkołę Gospodarczą Sióstr Urszulanek. Porządek publiczny w trakcie kasacji szkół i przejmowania zakonnych budynków na
cele państwowe zabezpieczała operacyjnie Służba Bezpieczeństwa, ściśle
współpracującą z aparatem partyjno-państwowym i Milicją Obywatelską.
1  

A. Mirek, Prześladowanie sióstr zakonnych w PRL, „Znaki Nowych Czasów” 2007, nr 18,
s. 66–67.
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Likwidacja zakonnego szkolnictwa na terenie Rybnika wpisywała się w planową politykę wyznaniową władz Polski Ludowej, której celem była pełna laicyzacja życia społecznego i publicznego. Równocześnie stanowiła bardzo
istotne ogniwo walki o ograniczenie wpływu Kościoła katolickiego na wychowanie młodego pokolenia i osłabienie materialnego zaplecza jego instytucji.
Niniejszy artykuł ma na celu, na przykładzie Kościoła lokalnego, przypomnieć
o tych wydarzeniach, ukazać prawdziwe cele i motywacje jakimi kierowały się
władze przy zamykaniu kościelnych placówek oświatowych, a także skutki decyzji, które podejmowane w majestacie prawa w rzeczywistości były jego pogwałceniem.
Niższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów

Pod koniec lat czterdziestych, gdy władze oświatowe sprawujące nadzór nad
prywatnym szkolnictwem rozpoczęły likwidować zakonne szkoły średnie,
zwłaszcza ogólnokształcące, zgromadzenia zakonne przekształcały dotychczasowe placówki w niższe seminaria duchowne i odmawiały ingerencji władzom
państwowym. W odpowiedzi władze zaczęły rościć sobie prawo do ich kontroli i nadzoru nad procesem edukacyjno-wychowawczym przyszłych kadr zakonnych. Dodać należy, że w pierwszych latach powojennych aparat partyjno-państwowy nie kwestionował przyjętych przed wojną rozwiązań prawnych, które
przyznawały swobodę działania szkołom o charakterze seminariów duchownych. 3 lipca 1952 r. zapadła decyzja o rozwiązaniu wszystkich zakonnych NSD,
by całkowicie ograniczyć wpływ zakonników na wychowanie młodego pokolenia. Akcja likwidacji została przeprowadzona równolegle we wszystkich NSD,
bez podania powodów, a budynki przejęto na rzecz państwa (na ogół przekazano w użytkowanie państwowych szkół). W wyniku tej akcji zlikwidowano
wszystkie zakonne NSD. Do 1957 r. zakony nie prowadziły żadnych tego typu
placówek2.
Ojcowie franciszkanie prowadzili dwa niższe seminaria duchowne w Rybniku i Jarocinie3 W akcji przeprowadzonej 3 lipca 1952 r. władze zlikwidowały
oba seminaria. Budynek NSD w Jarocinie zarekwirowano i oddano do użytku
2  

D. Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989,
t. 1: Problematyka organizacyjno-personalna, Kielce 2009, s. 538–542, 553.
3  
Archiwum Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polsce
w Katowicach-Panewnikach (dalej: AFP), Urzędy państwowe (dalej: UP), sygn. 7–B–10/3,
Urząd do spraw Wyznań w Warszawie (dalej: UdsW), 1949–1975, b.p., Pismo Prowincjałatu
Ojców Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach zawierające dane statystyczne, 28 II 1952 r.

Akcja „Szkółka”

301

4

miejscowego Technikum Drzewnego . Takie restrykcje nie spotkały klasztoru
w Rybniku. Tam zamknięto NSD, ale nie zajęto pomieszczeń. W związku z tym
franciszkanie skierowali tymczasowo część uczniów z Jarocina do Rybnika5.
Tam też zorganizowali coś na wzór pierwszego roku wstępnego do wyższego
seminarium duchownego (studium humanistyczne dla uczniów szkoły średniej)6.
Na fali popaździernikowej „odwilży” politycznej wyżsi przełożeni zakonów
męskich skierowali do nowego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Władysława Gomułki, memoriał
w sprawie reaktywowania niższych seminariów duchownych, wykazując bezprawność ich likwidacji7. W odpowiedzi Urząd do spraw Wyznań zakomunikował: Uznając zasadę, że niższe seminaria duchowne są czysto kościelnymi zakładami
naukowymi kształcenia aspirantów do stanu zakonnego w myśl wymogów kościelnych –
przełożeni zakonni mogą reaktywować zniesione w 1952 r. seminaria bez zwracania się do
władz oświatowych o wyrażenie zgody. O reaktywacji seminariów należało jednak
poinformować właściwe wydziały do spraw wyznań przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych8.
Jeszcze przed nadejściem powyższej odpowiedzi, prowincjał franciszkanów
w Katowicach–Panewnikach, o. Teofil Zawieja9 zwrócił się do Ministerstwa
4  

AFP, Prymas, Episkopat Polski (dalej: P,EP), sygn. 7–B–8, Korespondencja prymasa
Polski z kurią prowincjalną, 1925–1977, cz. II: Ankiety, 1952–1975, b.p., Pismo do prymasa
l.dz. 95/52 (odpis), 10 VII 1952 r.
5  
AFP, Klasztory, b. sygn., Kronika Klasztoru Ojców Franciszkanów w Rybniku (dalej:
Kronika Rybnik), 1944–1972, b.p., Pismo nr W–1/VII/62 (fotokopia), 24 VII 1962 r.
6  
Ojcowie franciszkanie nie wykazali istnienia rybnickiego „seminarium” w danych statystycznych przesłanych do UdsW w Warszawie na początku 1953 r. W kolejnych rocznych zestawieniach pisali już o istnieniu ośrodka duchowego kształcenia, rożnie określanego. Np. podano, że w 1953 r. Seminarium Duchowne w Rybniku liczyło 19 alumnów, a w kwietniu 1957 r.
Wyższe Seminarium Duchowne w Rybniku liczyło sześciu alumnów. W każdym z tych przypadków
chodziło o pierwszy rok wstępny, przygotowujący kleryków do studiów w wyższym seminarium duchownym. AFP, UP, sygn. 7–B–10/3, b.p., Pisma Prowincjałatu Ojców Franciszkanów
w Katowicach (Stalinogrodzie)–Panewnikach zawierające dane statystyczne, 16 II 1953 r., 13 I
1954 r., 4 VI 1957 r.; Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki
w Katowicach, Wydział do spraw Wyznań (dalej: UW Kat. WdsW), sygn. 1/421, Rybnik, parafia św. Józefa, 1953–1989, k. 27, 28; Katalog Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce. 150 lat istnienia prowincji 1855–2005, red. B. Krzemień OFM, Katowice–Panewniki
2006, s. 69.
7  
AFP, P,EP, sygn. 7–B–8, Korespondencja prymasa Polski z kurią prowincjalną, 1925–
1977, cz. I: Korespondencja prymasa Polski z urzędami państwowymi i innymi, b.p., Memoriał,
b.d. [1956/1957].
8  
AFP, Kolegia. Rybnik (dalej: KR), sygn. 10–B–6/26, Korespondencja z władzami duchownymi, zakonnymi i państwowymi rektora kolegium, 1957–1962, b.p., Pismo ministra Jerzego Sztachelskiego do Stanisława Stommy, posła na Sejm PRL (odpis), 5 IV 1957 r.
9  
Antoni (o. Teofil) Zawieja (1913–1983) – franciszkanin; do zakonu wstąpił w 1931 r.,
świecenia kapłańskie przyjął w 1937 r., prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce
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Oświaty z wnioskiem o reaktywowanie NSD w Rybniku. Placówka wznowiła
działalność w roku szkolnym 1957/1958, jako jedno z wielu NSD zakonnych,
odrodzonych na fali politycznej „odwilży”10. Nauczanie odbywało się według
programu obowiązującego w szkołach państwowych typu liceum ogólnokształcącego, natomiast wychowanie w duchu moralności chrześcijańskiej. Celem
działalności NSD były wszechstronny rozwój i ukształtowanie uczniów na świadomych
i twórczych katolików i obywateli11.
Działalność reaktywowanego NSD w Rybniku (1957–1961)
Kronikę kolegium rybnickiego rozpoczyna opis pierwszych wrażeń młodych ludzi, którzy po zdaniu egzaminu wstępnego przybyli do klasztoru, by
z dniem 1 września 1957 r. rozpocząć naukę. Skład kolegium zmieniał się
w pierwszych tygodniach roku szkolnego. Pod koniec września NSD liczyło
dwunastu uczniów z różnych miejsc Polski (Opola, Poznania, Jarosławia, Pakości, Lędzin, Jaczkowa, Brodnicy, Katowic–Panewnik, Katowic–Ligoty, Białegostoku). Seminarium zlokalizowano w budynku klasztornym. Na parterze mieściła się jadalnia kolegium, na pierwszym piętrze oratorium oraz klasa wyposażona
w pomoce dydaktyczne (ozdobiona różnymi interesującymi przedmiotami), na drugim
piętrze dwie sypialnie kolegium, na strychu szafy, w których wychowankowie
przechowywali osobistą odzież. Lekcje wychowania fizycznego odbywały się na
przyklasztornym boisku oraz na sali gimnastycznej w pobliskim gimnazjum12.
W roku szkolnym 1958/1959 kolegium rybnickie powiększyło się o 15 nowo
przyjętych uczniów. Pierwszy dzwonek usłyszało łącznie 27 wychowanków
z klasy VIII i IX. Następny rok był rekordowy, rozpoczęło go 42 uczniów,
w tym pięciu braci zakonnych, którzy dołączyli do najstarszej klasy X. Rok
szkolny 1960/1961 pozornie wydaje się rokiem „chudym”, bo zainaugurowało
go 36 uczniów. Zaznaczyć jednak należy, że tworzyli oni trzy klasy: VIII, X, XI,
a klasa IX została przeniesiona do kolegium franciszkańskiego w Kobylinie.
W następnym roku szkolnym NSD w Rybniku prowadziło również trzy klasy:
Braci Mniejszych Franciszkanów (1956–1968); wcześniej przełożony klasztoru franciszkańskiego w Wieluniu (1949–1956). Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec
Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009, s. 313.
10  
W 1958 r. na terenie kraju zakony prowadziły 29 NSD, w których kształciło się 1172
uczniów. W następnym roku ich liczba powiększyła się o dwie placówki, a liczba uczniów wzrosła do 1425. D. Zamiatała, Zakony męskie..., s. 554–555.
11  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/28, Informator dla wstępujących do NSD, b.p., Statut NSD
ojców franciszkanów w Rybniku, pkt. I, §6 oraz Ramowy program działalności NSD, pkt. 1 i 3.
12  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/32, Kronika Kolegium, 1957–1961, b.p., [zapis pod 1 IX
1957 r. i n.].
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VIII, IX i XI. Łącznie uczęszczało do niego 35 uczniów . W czerwcu 1961 r.
pierwsi uczniowie reaktywowanego NSD w Rybniku przystąpili do matury, która miała charakter egzaminu wewnętrznego, bez praw państwowych. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy absolwenci, podobnie w roku następnym14.
Oprócz nauki, duchowej strawy, ćwiczeń cielesnych, ojcowie organizowali
wychowankom wycieczki turystyczne (m.in. w Beskidy, Pieniny) i krajoznawcze, a także zajęcia kulturalne i rozrywkowe, jak udział w wieczorkach poezji,
wycieczki do Planetarium i ZOO, oglądanie telewizyjnych transmisji wydarzeń
sportowych czy wyjście do kina. Pod datą 17 listopada 1960 r. kronikarz rybnickiego NSD zapisał: „Krzyżacy” – sensacja. Proszę sobie wyobrazić nasze zachwycenie,
gdy o. Rektor ogłosił, że my tzn. całe Kolegium jedziemy do kina. [...] A[leksander] Ford
wspaniale opracował „Krzyżaków”, że przyroda i wszystkie wątki powieści filmowej splatają się w przecudny wieniec potęgi i zacności naszej ojczyzny. Dorobek duchowy tego dania był
więc pomimo „luki” w lekcjach i ścisku w pociągu olbrzymi15. Wychowankowie rybnickiego kolegium zapoznawali się także z ekranizacjami światowych powieści.
Szczególnie podobał się nam barwny szerokoekranowy film amerykański – „Wojna i pokój” wg powieści Lwa Tołstoja – zapisał kronikarz NSD16.
Personel wychowawczo-naukowy rybnickiego NSD liczył w chwili jego reaktywowania siedem osób: trzy zakonne i cztery świeckie17. Tendencja przewagi
świeckich nauczycieli nad duchownymi utrzymywała się w kolejnych latach.
W roku szkolnym 1960/1961 dwunastoosobowe grono pedagogów tego kolegium tworzyło osiem osób świeckich (pięciu nauczycieli, trzy nauczycielki)
i cztery duchowne (trzej ojcowie zakonni, jedna siostra zakonna). Proporcje odwróciły się w następnym roku szkolnym, gdyż trzy siostry zastąpiły świeckich
pedagogów (nauczyciela języka polskiego oraz nauczycielki historii i biologii)18.

13  

Powyżej podano stan liczbowy uczniów NSD na dzień 1 września danego roku, według
informacji odnotowanych w kronice seminaryjnej. Przytoczone dane różnią się od statystyk
przesyłanych przez ojców franciszkanów do Urzędu do spraw Wyznań, gdyż tam podawano
stan na dzień 31 grudnia danego roku. Zob. AFP, UP, sygn. 7–B–10/3, b.p., Pisma Prowincjałatu Ojców Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach zawierające dane statystyczne, 22 II
1959 r., [III/IV 1960 r.], 20 I 1961 r.; AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Wykaz uczniów NSD,
[1961/1962 r.].
14  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/32, b.p.
15  
Tamże.
16  
Tamże, b.p., [zapis pod datą 6 XII 1961 r.].
17  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pismo prowincjała l.dz. 78/58 do WdsW w Katowicach (odpis), 27 I 1958 r.
18  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/32, b.p. [zapis pod datą 24 VI i 2 IX 1961 r.].
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Po krótkotrwałym okresie politycznej „odwilży” władze państwowe zaczęły
na nowo podważać swobodę Kościoła w zakresie kształcenia i wychowania
kadr do stanu duchownego i zakonnego. 12 października 1959 r. prezes Rady
Ministrów, Józef Cyrankiewicz, zakomunikował Episkopatowi Polski, że Ministerstwo Oświaty i Urząd do spraw Wyznań sprawować będą nadzór nad wyższymi i niższymi diecezjalnymi i zakonnymi seminariami duchownymi. Jako
podstawę prawną podał ustawę z 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz
zakładach naukowych i wychowawczych, w świetle której niepaństwowe zakłady nauczania podlegały nadzorowi państwa19. Władze nadużyły przedwojennego prawa do bieżących potrzeb politycznych, bowiem seminaria duchowne,
jako instytucje wyłącznie kościelne nie podlegały tej ustawie20. Premier przyznał, że normatyw nie był stosowany wobec placówek kształcących kadry duchowieństwa, a zmianę jego interpretacji tłumaczył wyższą koniecznością.
Przekonywał: Jednak zupełna swoboda kształcenia i wychowywania kandydatów do stanu
duchownego, jaką Państwo pozostawiło władzom kościelnym i zakonnym, była i jest wykorzystywana w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Szczególnie wysoce niewłaściwa atmosfera, panująca w seminariach duchownych, jak również postawa społeczna młodego duchowieństwa, które w dużej mierze opuszcza rokrocznie zakłady teologiczne, wywołuje
kategoryczny sprzeciw21. Episkopat uznał decyzję władz za bezprawne mieszanie
się państwa w wewnętrzne sprawy Kościoła i odmówił zastosowania się do niej.
Strona rządowa odrzuciła protesty hierarchów katolickich i kontynuowała politykę, której celem było uzyskanie kontroli nad seminariami22. Zadbała też, aby
wiedza na ten temat jak najszybciej dotarła do przełożonych tych placówek23.
19  

Zob. Dz.U. RP 1932, nr 33, poz. 343.
W 1957 r. władze odmówiły przyznania niższym seminariom duchownym uprawnień
państwowych liceów ogólnokształcących. W uzasadnieniu napisano: uprawnienia szkół państwowych mogą uzyskiwać tylko szkoły prywatne zorganizowane na wzór szkół państwowych. Małe seminaria
duchowne nie odpowiadają temu wymogowi i jako instytucje wyłącznie kościelne nie były i nie są nadzorowane
przez władze szkolne. AFP, P,EP, sygn. 7–B–8, cz. I, b.p., Pismo ministra oświaty do sekretarza
episkopatu l.dz. GMI–874/57, 27 II 1957 r.
21  
P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1:
Lata 1945–1959, Poznań 1994, s. 572.
22  
Zob. List episkopatu do premiera z 29 X 1959 r. i odpowiedź pełnomocnika Rządu do
spraw stosunku z Kościołem z 30 XII 1959 r., [w:] tamże, s. 758–759, 768–771; Pismo sekretarza Episkopatu Polski nr 30 do pełnomocnika Rządu do spraw stosunków z Kościołem z 16 I
1960 r., [w:] P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989,
t. 2: Lata 1960–1974, Poznań 1995, s. 13–14.
23  
Urząd do spraw Wyznań przesłał przełożonym seminariów odpis korespondencji episkopatu z władzami państwowymi w sprawie nadzoru nad seminariami duchownymi. Zob.
20  
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Fot. 1: Absolwenci oraz nauczyciele NSD w Rybniku w dniu zakończenia roku szkolnego
i odebrania świadectw dojrzałości (matura wewnętrzna – bez praw państwowych), 24 czerwca
1961 r. Siedzą od lewej: o. Tytus Semkło (rektor NSD), Józefa Sołtys (geografia, przyroda),
o. Teofil Zawieja (ówczesny prowincjał), s. Augustyna Przybyłowicz OSU (matematyka), Helena Sierna (historia); stoją od lewej: Pijanowski Karol, Hyla Krystian, Jochemczyk Alojzy (wychowanie fizyczne), Kempa Konrad, Meca (?, chemia), Falkus Bernard (dziś o. Kazimierz),
br. Urban (Zbigniew) Radojewski, Potocki Jerzy, Sudołowicz Kazimierz, br. Bernard (Krystian) Badura, Matoszko Henryk, Paszenda (?, śpiew), br. Mieczysław (Jerzy) Wnękowicz (dziś
o. Mieczysław), Ryszka Waldemar, Warchoł Stanisław (fizyka) [ze zbiorów AFP w Katowicach–Panewnikach, oprac. o. dr Ambroży Szajda].

29 grudnia 1959 r. minister oświaty wydał w porozumieniu z UdsW zarządzenie dotyczące nadzoru państwa nad niższymi i wyższymi seminariami duchownymi. Nadzór miał być sprawowany poprzez okresowe wizytacje, prowadzone przez pracowników wojewódzkich kuratoriów i wydziałów do spraw
wyznań24. Dokument był wstępem (preludium) do ponownej likwidacji niższych seminariów duchownych w całym kraju. Decyzja o ich stopniowym zamknięciu została podjęta pół roku później przez Biuro Polityczne KC PZPR,
na wniosek W. Gomułki. Według o. Dominika Zamiatały mogła ona być podyktowana stanowiskiem przełożonych NSD, którzy odmawiali zgody na przeprowadzenie państwowych wizytacji, powołując się na zarządzenia kościelnych
AFP, UP, sygn. 7–B–10/3, b.p., Pismo nr I–42/7/59 do prowincjała franciszkanów w Katowicach–Panewnikach, 19 I 1960 r.
24  
Tamże, b.p., Zarządzenie ministra oświaty, 29 XII 1959 r.
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władz zwierzchnich . Należy podkreślić, że stanowisko hierarchów w tej kwestii ewoluowało, przy jednoczesnym niezmiennym zdaniu, że władze państwowe bezprawnie uzurpują sobie prawo do kontroli tego typu placówek kościelnych. W październiku 1959 r. polecono kierownictwu seminariów w ogóle nie
uznawać prawa władz oświatowo-wyznaniowych do nadzoru, a w przypadku
jakiejkolwiek ingerencji oświadczyć, że rozmowy w tej sprawie toczą się na najwyższym szczeblu26. Rozmowy nie przyniosły konsensusu. Równolegle z nimi władze
oświatowe prowadziły działania, które zrodziły obawy hierarchów o dalsze istnienie seminariów. W związku z tym episkopat w maju 1960 r. precyzyjnie określił i poinformował kierownictwo seminariów na jakie tematy mogłoby udzielić
informacji w przypadku żądań władz. Chodziło o sprawy z zakresu programu
nauczania, pomocy naukowych, kwestii sanitarno-higienicznych oraz administracyjno-personalnych27.
Powołując się na zarządzenie ministra oświaty z 1959 r. Kuratorium Okręgu
Szkolnego Katowickiego (KOSK) wzywało rektora NSD w Rybniku celem omówienia spraw związanych z wykonywaniem cytowanego zarządzenia. Domagano się informacji o uczniach (danych liczbowych i personalnych), blankietów świadectw
końcowych i przejściowych wydawanych przez NSD, planu zajęć, listy wykładowców i wychowawców, informacji o planowanych zmianach na stanowiskach
kierowniczych (de facto zatwierdzania tych zmian), wykazu dni wolnych od nauki
itp.28 Seminarium zostało poddane trzykrotnej inspekcji. Wizytacje prowadziła
dwuosobowa komisja oświatowo-wyznaniowa w składzie: Michał Andrzejewski z KOSK oraz Ryszard Januszewski z WdsW29. Władze rybnickiego NSD
25  

D. Zamiatała, Zakony męskie..., s. 557.
AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pismo Wydziału Spraw Zakonnych Sekretariatu Prymasa Polski (odpis), 20 X 1959 r.
27  
Tamże, b.p., Pismo sekretarza Episkopatu Polski nr 370 (odpis), 13 V 1960 r.
28  
Tamże, b.p., Pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, 25 IV, 2 VIII, 5 XI
1960 r. (trzy pisma), 12 IV, 12 VIII, 18 XII 1961 r.
29  
Tamże, b.p., Pisma KOSK zawierające powizytacyjne uwagi i zalecenia, 13 VI i 31 XII
1960 r., 2 V 1962 r. Ryszard Januszewski – w latach 1950–1956 pracował w sekcjach i wydziałach katowickiego aparatu bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za rozpracowywanie Kościoła
i związków wyznaniowych. Zob. Januszewski Ryszard, oprac. A. Dziurok, [w:] Kadra bezpieki
1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009,
s. 242–243. W związku z reorganizacją aparatu bezpieczeństwa w 1956 r. typowany był do pozostania w służbie, ale odmówił pracy w nowych strukturach i na własną prośbę został zwolniony z dniem 31 XII 1956 r. Podjął pracę w WdsW PWRN w Katowicach, gdzie jako starszy
inspektor, odpowiadał za nadzór i sprawy wynikające z zakresu działania WdsW wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, tyskiego
oraz miasta Katowice, Bielsko-Biała, Cieszyn, Mysłowice, Nowe Tychy, Siemianowice i Szopienice. Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 55.
26  
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pozytywnie odpowiadały na żądania kuratorium i zalecenia powizytacyjne30.
W niektórych sprawach przekraczały nawet wytyczne i sugestie episkopatu, jak
chociażby przekazując wewnętrzny regulamin NSD31. W czasie pierwszej wizytacji, 3 maja 1960 r., inspektorzy otrzymali do wglądu żądaną przez nich dokumentację (spis alumnów, program nauczania, rozkład lekcji, regulamin dnia,
katalog biblioteczny itp.) i zwizytowali wszystkie pomieszczenia seminaryjne
oraz dwie lekcje (matematykę i geografię), które odbywały się w tym czasie32.
Przebieg akcji „Szkółka”
W sierpniu 1961 r. władze oświatowe zamknęły NSD redemptorystów
w Toruniu i NSD werbistów w Nysie33. Była to swoistego rodzaju próba przed
ogólnopolską akcją likwidacji tego typu placówek, którą przeprowadzono
w następnym roku. 19 czerwca 1962 r. w Wydziale Administracyjnym KC
PZPR odbyła się narada w sprawie likwidacji niższych seminariów duchownych. Instancjom partyjnym szczebla wojewódzkiego polecono opracować
szczegółowe plany. Wydział Administracyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Katowicach zaproponował likwidację czterech placówek z terenu województwa katowickiego i przygotował precyzyjny terminarz czynności oraz zadań dla
poszczególnych urzędów zaangażowanych w akcję. Dla sprawnego przejęcia i likwidacji seminariów powołano specjalną komisję koordynacyjną, w skład której
weszli przedstawiciele organów partyjnych, administracyjnych i SB. Ostatecznie
zapadła decyzja o kasacji trzech seminariów: diecezjalnego NSD św. Jacka
w Katowicach, NSD Księży Salezjanów w Kopcu i NSD Ojców Franciszkanów w Rybniku. Zrezygnowano z zamknięcia diecezjalnego NSD w Częstochowie, co wówczas rozważano, natomiast rok później postanowiono zamknąć
diecezjalne NSD w Gliwicach34. Plan likwidacji poszczególnych seminariów
został opracowany na szczeblu wojewódzkim i przekonsultowany z czynnikami partyjnymi oraz centralnymi organami administracji wyznaniowej i oświatowej. Aparat bezpieczeństwa opracował plan zabezpieczenia przejęcia budyn30  

Zob. AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pisma rektora NSD w Rybniku do KOSK, 10 VI,
6 VIII, 8, 18 i 20 XI 1960 r., 13 III 1961 r.
31  
Biskupi dopuszczali udostępnienie władzom oświatowym statutów NSD. Jednocześnie
stali na stanowisku, że regulamin, jako sprawa wychowania wewnętrznego nie podlegał wglądowi. Tamże, Pismo rektora NSD w Rybniku do KOSK, 23 VI 1960 r. oraz Pismo sekretarza
Episkopatu Polski nr 370 (odpis), 13 V 1960 r.
32  
Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 456.
33  
Szerzej: D. Zamiatała, Zakony męskie..., s. 558–560.
34  
Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 458–460.
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Fot. 2: Uczniowie oraz nauczyciele NSD w Rybniku w dniu wizytacji kanonicznej, która obejmowała całą prowincję franciszkanów, 7 czerwiec 1962 r. Siedzą od lewej: o. Tytus Semkło
(rektor NSD), o. Marek Pielok (gwardian klasztoru i proboszcz parafii św. Józefa w Rybniku),
o. Mieczysław Kierzkowski (ustanowiony przez generała zakonu z Rzymu wizytatorem generalnym, pochodził z prowincji krakowskiej reformatów), s. Augustyna Przybyłowicz OSU,
s. Katarzyna Pol OSU, s. Andrzeja Maciejewska OSU [ze zbiorów AFP w Katowicach–Panewnikach, oprac. o. dr Ambroży Szajda].

ków NSD. Działania SB organizował, koordynował i nadzorował mjr Zygmunt
Nikiel35, w ramach akcji o kryptonimie „Szkółka”36.
30 czerwca pracownicy kuratorium w Katowicach dostarczyli równolegle
rektorom oraz właściwym organom kościelnym pisma, w których kurator okręgu szkolnego, Wincenty Świątek, informował o zamiarze wystąpienia do ministra oświaty z wnioskiem o nieudzielenie zezwoleń na dalsze funkcjonowanie
tychże NSD. Zawiadomienia posiadały niemal identyczną treść oraz uzasadnienie zamknięcia placówek i zostały wręczone o tej samej porze we wszystkich
miejscach. Wojewódzki aparat bezpieczeństwa śledził nastroje i komentarze po
doręczeniu pism w zagrożonych placówkach oraz w ich obrębie i na bieżąco in35  

Zygmunt Nikiel – od 1946 r. w organach bezpieczeństwa; w latach 1961–1969 w ścisłym kierownictwie wojewódzkich struktur SB odpowiedzialnych za inwigilację Kościoła katolickiego. Szczegółowy przebieg służby zob. Nikiel Zygmunt, oprac. R. Ciupa, [w:] Kadra bezpieki..., s. 359–360.
36  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, Materiały operacyjne
Wydziału IV dot. akcji krypt. „Szkółka” (likwidacja niższych seminariów duchownych z terenu
woj. katowickiego), 1960–1962, k. 4–17.
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formował o sytuacji Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (centralny pion SB odpowiedzialny za inwigilację Kościoła)37. Pisma dotyczące rybnickiego NSD odebrali o. Teofil Zawieja, prowincjał franciszkanów w Katowicach, oraz o. Tytus Semkło38, rektor NSD w Rybniku. Kurator uzasadnił swoją
decyzję nieprawidłowościami ujawnionymi podczas wizytacji placówki
w marcu tr. W seminarium miały panować rzekomo niewłaściwe stosunki wychowawcze, które rzutowały na charakter i psychikę młodzieży, a wręcz utrudniały życie społeczno-zawodowe. Franciszkanom zarzucono przechowywanie
nacjonalistycznej literatury w bibliotecznym księgozbiorze i rozpowszechnianie
jej wśród wychowanków39. Warto nadmienić, że w sprawozdaniu z wizytacji nie
wspomniano o niewłaściwych stosunkach wychowawczych. Polecono natomiast przeprowadzić kontrolę księgozbioru i wydzielić książki o treści antypaństwowej i nieodpowiedniej dla młodzieży40.
Prowincjał poprosił o podanie podstawy prawnej niezrozumiałej decyzji
i podkreślił, że rybnickie NSD przestrzegało wszelkie zarządzenia i wykonywało zalecenia kuratorium41. W podobnym tonie do sprawy odniósł się rektor
seminarium. Młodzież wychowywana była w dużej części przez nauczycieli
szkół państwowych (w tym również członków PZPR), miała swobodny dostęp
do informacji medialnych (radia, telewizji, codziennej prasy i czasopism) i orien
towała się w tzw. dzisiejszej rzeczywistości. Opinię rektora potwierdza przywołany wcześniej opis życia w NSD, zanotowany przez jednego z uczniów w kronice seminaryjnej, i zarazem podważa tezę jakoby panowały tam niewłaściwe
stosunki wychowawcze. Nie odnotowano przypadku, by uczeń po opuszczeniu
NSD miał trudności w przystosowaniu się do atmosfery w szkole państwowej.
Przeciwnie, wychowankowie tej placówki byli wysoko oceniani i doskonale ra37  

Tamże, k. 18–19, 29–34, 43–45.
Stanisław (o. Tytus) Semkło (1922–1999) – franciszkanin; do zakonu wstąpił w 1930 r.,
śluby wieczyste złożył w 1934 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1937 r.; prefekt NSD w Rybniku (1937–1939), prefekt gimnazjum we Wschowie (1945–1948), prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce Braci Mniejszych Franciszkanów (1950–1956), wikariusz prowincjalny (1956–1968) rezydujący w Rybniku i pełniący jednocześnie funkcję rektora rybnickiego
NSD (1957–1962, uczył języka niemieckiego), po likwidacji NSD wikariusz parafialny w Rybniku; gwardian (1968–1974) i wikary (1974–1977) domu w Poznaniu, gwardian w Panewnikach
(1977–1983) a następnie wikary tego domu. AFP, Biogramy Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce (dalej: Biogramy), nr 191, o. Tytus Maria Stanisław Semkło, oprac.
o. Hieronim Dłubis, mps.; AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pismo do KOSK, 18 XI 1960 r.
39  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pismo KOSK do prowincjała franciszkanów
nr O.L.O.–8/145/62, 30 VI 1962 r.; AFP, Klasztory, b. sygn., Kronika Rybnik, b.p., Pismo
KOSK do rektora NSD (fotokopia), 28 VI 1962 r.
40  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pismo KOSK zawierające powizytacyjne zalecenia,
2 V 1962 r.
41  
Tamże, b.p., Pismo prowincjała do KOSK l.dz. 192/62, 7 VII 1962 r.
38  
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dzili sobie w zakładach pracy oraz placówkach oświatowych. Odnosząc się do
drugiego zarzutu rektor podkreślił, że księgozbiór seminarium uzupełniano
wyłącznie o książki zalecane przez państwowe władze szkolne. Biblioteka była
kontrolowana podczas wcześniejszych inspekcji, a w marcu 1962 r. wizytatorzy
zakwestionowali jedną książkę (prawdopodobnie przedwojenną), którą natychmiast wycofano i spalono42.
18 lipca 1962 r. katowicki aparat partyjno-państwowy zakończył wszystkie
prace administracyjno-prawne i przygotowania operacyjne do likwidacji NSD
na terenie województwa katowickiego, w ramach ogólnopolskiej akcji w dniach
19–27 lipca. W tym samym dniu Egzekutywa KW PZPR podjęła decyzję
o przejęciu w dniu następnym trzech wytypowanych seminariów duchownych.
Za przeprowadzenie działań w poszczególnych obiektach odpowiadały specjalnie wyznaczone komisje likwidacyjne, na czele których stali pełnomocnicy KW
PZPR43. Do każdej z tych komisji SB oddelegowała po dwóch pracowników,
pozorowanych na zwykłych członków. Jeden z nich posiadał nadajnik bezprzewodowy. Obowiązkiem pracownika będzie obecność przy akcie wręczenia przez komisję
pism i ogłoszenie decyzji rektorowi seminarium, aby poprzez nadajnik można było w punkcie odbioru uzyskiwać informacje o zachowaniu się zakonników i ich reakcji na podane im
decyzje. Ponadto pracownik będzie obserwował ruchy zakonników i ich ewentualne zamiary,
by w porę mógł przekazać wiadomość na zewnątrz. Punkt odbioru będzie umieszczony
w budynku dwupiętrowym przy ul. Marchlewskiego 22 [obecnie gen. Józefa Hallera –
Ł.M.], który przygotowany zostanie przez Służbę Bezp[ieczeństwa] w Rybniku – zapisał funkcjonariusz SB w Planie operacyjnego zabezpieczenia likwidacji NSD Ojców
Franciszkanów w Rybniku44.
Aparat bezpieczeństwa przygotował odrębne plany działania w stosunku do
każdego z likwidowanych obiektów. Jego podstawowym zadaniem było niedopuszczenie do zakłócenia czynności prowadzonych przez komisje. Oprócz pracowników pionu na co dzień odpowiedzialnego za inwigilację Kościoła, zaangażowano funkcjonariuszy innych pionów operacyjnych SB, jak pion „T”
42  

AFP, Klasztory, b.sygn., Kronika Rybnik, b.p., Pismo rektora NSD do KOSK l.dz.
111/62 (fotokopia), 5 VII 1962 r.
43  
Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 457.
44  
W dalszej części opisano system przekazywania informacji o przebiegu prac komisji
i utrzymywania łączności z Komendą Wojewódzką MO w Katowicach: W budynku przy ul. Marchlewskiego nr 22 zainstalowana zostanie aparatura nadawczo-odbiorcza, a stąd pracownik operacyjny Wydz[iału] „T” uzyskane informacje przekaże krótkofalówką do Komendy Powiatowej MO w Rybniku. W Ko
mendzie Powiatowej MO w Rybniku zainstaluje się aparaturę odbiorczą, skąd pracownik operacyjny
uzyskane informacje drogą telefoniczną za pomocą selektora przekazywał będzie napływające wiadomości do
Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach. Nadmienia się, że przekazywane informacje drogą telefoniczną
z Rybnika do Katowic będą zaszyfrowane. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109,
t. 3, k. 54, 75.
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(techniczny, odpowiadał za łączność, podsłuchy, itp.), pion „B” (obserwacja),
pion „W” (perlustracja korespondencji). W przypadku Rybnika wnioskowano
nawet o zorganizowanie na miejscu, na czas poprzedzający akcję i tuż po niej,
punktu „W” (przeglądu korespondencji). Odnowiono kontakty z dawną agenturą i zintensyfikowano spotkania z bieżącą, mającą bezpośredni związek lub
kontakt z zakonem. Polecono dokładnie rozpoznać nastroje społeczne przed
likwidacją i po zakończeniu akcji, ustalić i zneutralizować potencjalne źródła
protestów i manifestacji. Funkcjonariusze SB mieli w sposób szczególny podsłuchiwać i kontrolować. W planie dotyczącym Rybnika zapisano: W czasie akcji
zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie PT [podsłuch telefoniczny – Ł.M.] w Rybniku, gdyż niewątpliwie ten środek łączności zostanie wykorzystany do kontaktowania się
z kurią i prowincją zakonu. Podobne zadanie spełniał będzie punkt „W” w Rybniku45.
Katowicka SB obserwowała działania łódzkiego aparatu bezpieczeństwa przy
przejmowaniu przedszkoli prowadzonych przez siostry zakonne i z tych doświadczeń czerpała, przygotowując się do likwidacji NSD. O ile SB odpowiadała za operacyjne zabezpieczenie akcji, to pion milicyjny miał zadbać o tzw. porządek publiczny, czyli spokój wokół obiektu klasztornego w czasie kasacji
seminarium. W tym celu opracował odrębne plany działań, z wykorzystaniem
własnych sił osobowych i środków technicznych46.
16 lipca 1962 r. minister oświaty nie zezwolił ojcom franciszkanom na dalsze prowadzenie NSD w Rybniku, podobnie postąpił w przypadku wymienionych wyżej niższych seminariów, a to oznaczało zamknięcie placówek. Decyzja
była ostateczna. Akta i pieczęcie miało przejąć kuratorium, jemu też powierzono
nadzór nad likwidacją NSD. 19 lipca, o godz. 9.00 trzy komisje likwidacyjne
jednocześnie i w taki sam sposób rozpoczęły pracę w Katowicach, Rybniku
i Kopcu. Do seminarium w Rybniku przybyli przedstawiciele władz z decyzjami ministra oświaty i Wydziału Spraw Lokalowych Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Rybniku o przejęciu pomieszczeń użytkowanych przez NSD
przy ul. Marchlewskiego i przekazaniu ich na potrzeby Państwowego Liceum
Pielęgniarstwa w Rybniku. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na rzekomy pilny interes społeczny47. Godzinę później przedstawiciele
kuratorium wręczyli decyzje ministerstwa władzom nadrzędnym tych trzech
NSD. Do godz. 12.00 zakończono przejmowanie NSD w Rybniku i NSD
w Kopcu. Na obu obiektach czynności urzędowe przebiegły dość spokojnie.
45  

Tamże, k. 48.
Tamże, k. 22–28, 59–72.
47  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pismo Ministerstwa Oświaty do prowincjała nr SO–
2585/62, 16 VII 1962 r.; AFP, Klasztory, b.sygn., Kronika Rybnik, b.p., Pismo j.w. do rektora
NSD (fotokopia), 16 VII 1962 r., Decyzja Wydziału Spraw Lokalowych PMRN w Rybniku
nr GKL–P–1/139/62 (fotokopia), 19 VII 1962 r. oraz Potwierdzenia przejęcia przez KOSK
akt i pieczęci NSD (fotokopie), 23 i 25 VII 1962 r.
46  
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Odmiennie sytuacja wyglądała w Katowicach. Przeciwko decyzji ministra
oświaty protestował rektor seminarium, a także przybyły na miejsce bp Juliusz
Bieniek48. Według opinii członków komisji likwidacyjnej, paradoksalnie (mimo
protestów sufragana), to dzięki jego odpowiedniej interwencji doszło do uspokojenia napiętej sytuacji. Przejmowanie seminarium zakończono po godz.
14.0049.
O godz. 15.50 z SB KW MO w Katowicach przesłano do MSW w Warszawie szyfrogram z informacją, że zgodnie z decyzją władz NSD zostały zlikwidowane, nie było potrzeby wzywania prokuratorów, ani używania służby mundurowej
MO50. Brak incydentów w Rybniku potwierdzili również członkowie komisji
likwidacyjnej. Oto fragment ich relacji: Komisja po wkroczeniu na teren seminarium
nie zastała tam ani rektora ani też jego zastępcy, władze seminarium reprezentowane były
przez wykładowcę tegoż seminarium mgr [o.] Makarego Żogałę51 i proboszcza parafii administrowanej przez ten sam zakon ks. Pieloka52 Jerzego. Po wysłuchaniu informacji o celu
przybycia komisji oraz po doręczeniu obu decyzji obydwaj przedstawiciele zakonu złożyli
energiczny protest przeciwko zajęciu lokali użytkowanych przez NSD, motywując to tym, że
seminarium korzystało jak gdyby z gościny klasztoru, który zagęścił swe pomieszczenia do
48  

Bp Juliusz Bieniek (1895–1978) – sufragan diecezji katowickiej od 1937 r.; w latach
1952–1956 wraz z bp. Stanisławem Adamskim i bp. Herbertem Bednorzem wysiedlony przez
władze PRL z diecezji za akcję protestacyjną przeciwko usuwaniu nauki religii ze szkół; pracę
w katowickiej kurii zakończył w 1975 r. Szerzej na temat postawy bp. Bieńka wobec władz zob.
Bp Juliusz Bieniek. Senior Diecezji, oprac. i wybór A. Dziurok, Ł. Marek, [w:] Nigdy przeciw Bogu.
Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2007, s.
45–230 (tam też bibliografia).
49  
Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 458.
50  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, k. 78.
51  
Emanuel (o. Makary) Żogała (1912–1985) – franciszkanin; alumn NSD we Wronkach
i Rybniku, do zakonu wstąpił w 1930 r., śluby wieczyste złożył w 1934 r., święcenia kapłańskie
przyjął w 1937 r.; wykładowca języka łacińskiego i greckiego w Kobylinie (1938–1939, 1952–
1953), Piotrkowie Trybunalskim (1940–1945), Jarocinie (1947–1950, 1951–1952), Rybniku
(1950–1951, 1953–1962); po likwidacji NSD w Rybniku wykładał języki klasyczne na Studium
Filozoficznym w Opolu (1962–1970), a po jego przeniesieniu do Panewnik, gdzie mieściło się
Studium Teologiczne, w scalonym franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym; pełnił
funkcję definitora prowincjalnego (1956–1962) i długoletniego sekretarza prowincjalnego.
AFP, Biogramy, nr 141, o. Makary Emanuel Żogała, oprac. o. Hieronim Dłubis, mps.
52  
Jerzy (o. Marek) Pielok (1922–1999) – franciszkanin; do zakonu wstąpił w 1932 r., śluby
wieczyste złożył w 1936 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1940 r.; wikariusz parafialny, katecheta oraz założyciel i dyrygent chóru w Panewnikach (1940–1949), lektor religii i śpiewu
w Kolegium w Jarocinie (1949–1950), proboszcz parafii św. Józefa w Rybniku (1950–1968,
1974–1981) i gwardian w Rybniku (1950–1956, 1959–1962), gwardian (1968–1971) i wikary
domu (1971–1973) w Wieluniu, definitor prowincjalny (1973–1977), kapelan sióstr elżbietanek
i prowadzonego przez nie szpitala w Wiedniu (1983–2004). AFP, Biogramy, b.nr, o. Marek Jerzy
Pielok, oprac. o. Hieronim Dłubis, mps.
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ostatecznych granic. Po wyjaśnieniach komisji, że pomieszczenia poseminaryjne jako użytkowane dotychczas na cele szkoleniowe muszą nadal tym celom służyć zgodnie z zasadami publicznej gospodarki lokalami i po wyjaśnieniu podstaw prawnych zajęcia tych lokali na potrzeby Państwowego Liceum Pielęgniarstwa w Rybniku, przedstawiciele zakonu zdecydowali się na umożliwienie komisji wykonywania dalszych czynności53.

Po zakomunikowaniu decyzji władz oświatowo-lokalowych, komisja przystąpiła do zabezpieczenia pomieszczeń NSD na poszczególnych kondygnacjach: jedno na parterze, dwie sale wykładowe na pierwszym piętrze, jedna sala
wykładowa i dwie sypialnie na drugim oraz pomieszczenia strychu, gdzie
uczniowie przechowywali odzież. Oplombowano wszystkie lokale wspólnego
użytku (sale wykładowe, sypialnie, jadalnię, strych). Nie uczyniono tego w stosunku do pomieszczeń, które znajdowały się w części klauzurowej budynku
(pokój z pomocami naukowymi, czytelnia, izolatka). Wymienione pomieszczenia ujęto w protokole. Zabezpieczono także zgromadzony w lokalach sprzęt
(z wyłączeniem osobistych rzeczy uczniów), w związku z zaległościami podatkowymi klasztoru. Po komisyjnej wycenie miał on trafić do nowego użytkownika obiektu. Komisja wysunęła propozycję zamiany pomieszczeń, tak by jedną
kondygnację w całości zajmowali franciszkanie, a drugą liceum pielęgniarskie.
Po zakończeniu czynności podpisano protokół i zobowiązano zlikwidowane
NSD do przekazania dokumentacji. W następnych dniach kuratorium przejęło
akta i pieczęcie NSD54. Rektor skierował do rodziców uczniów pismo o treści:
Ministerstwo Oświaty nie zezwoliło nam na dalsze prowadzenie Niższego Seminarium
w Rybniku. Kuratorium w Katowicach obiecało uczniów naszych przyjąć do równorzędnych
klas szkoły ogólnokształcącej. Prosimy o odbiór rzeczy syna55.
Z funduszu operacyjnego SB wydatkowano łącznie 2167,20 zł na pokrycie
kosztów związanych z zabezpieczeniem likwidacji NSD w Katowicach, Rybniku i Kopcu. Z tego 2050,20 zł przeznaczono na wydatki operacyjne i organi
zacyjne, według raportów załączonych przez bezpośrednio zaangażowanych
w akcję funkcjonariuszy, a 177 zł. na posiłki i napoje dla sztabu w Kłobucku.
W każdej z tych miejscowości działały w dniach od 18 VII do 23 VII br. grupy operacyjne,
organizujące dopływ informacji przez częste spotkania z tajnymi współpracownikami, doraźne podjęcie na kontakt b. tajnych współpracowników oraz ze zorganizowanymi na okres
akcji jednostkami pomocy obywatelskiej – tłumaczył Z. Nikiel w uzasadnieniu poniesionych kosztów56.
53  

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 085/1, t.1, k. 290, Informacja o przebiegu likwidacji niższych seminariów duchownych w woj. katowickim, 20 VII 1962 r.
54  
Tamże; AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Protokół spisany w dniu 19 VII 1962 r.
w Rybniku w klasztorze franciszkańskim w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń po NSD.
55  
AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pismo do rodziców uczniów NSD, 26 VII 1962 r.
56  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, k. 115.

314

Łucja Marek

Fot. 3: Maturzyści oraz nauczyciele NSD w Rybniku w dniu wizytacji kanonicznej i jednocześnie pierwszym dniu matury (wewnętrznej – bez praw państwowych), 7 czerwca 1962 r. Siedzą od lewej: s. Andrzeja Maciejewska OSU (j. polski), o. Tytus Semkło (rektor NSD, religia,
j. niemiecki), o. Mieczysław Kierzkowski (wizytator generalny), s. Augustyna Przybyłowicz OSU
(matematyka), s. Katarzyna Pol (geografia); stoją od lewej maturzyści: Bednarski Michał, Wieczorek Zdzisław (dziś o. Modest), Sikora Karol, Gawlik Maksymilian (dziś o. Pacyfik), Fuhl
Gerard, Stencel Paweł (dziś o. Leonard), Popek Alojzy, Szajda Norbert (dziś o. dr Ambroży),
Obracaj Bernard (+ o. Fidelis), Karwot Konrad [ze zbiorów AFP w Katowicach–Panewnikach,
oprac. o. dr Ambroży Szajda]

Ojcowie franciszkanie odwołali się od decyzji miejskich władz lokalowych.
Stali na stanowisku, że pomieszczenia po zlikwidowanym NSD nie podlegały
prawu lokalowemu, gdyż stanowiły część kompleksu (obiekt zamknięty, połączony z kościołem) przeznaczonego do wykonywania kultu religijnego, a tego
typu budynki i lokale zostały wyłączone spod publicznej gospodarki lokalowej.
Podczas postępowania odwoławczego ojców franciszkanów reprezentowali
o. M. Pielok i o. T. Semkło, jako przedstawiciele klasztoru w Rybniku, oraz
o. Alojzy Jański57, jako przedstawiciel prowincjała. Miejskie władze lokalowe
57  

Rajmund (o. Alojzy) Jański (1908–1972) – franciszkanin; do zakonu wstąpił w 1930 r.,
śluby wieczyste złożył w 1934 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1937 r.; gwardian domu w Wej
herowie (1950–1959), definitor prowincjalny (1959–1962) i ojciec duchowny braci kleryków
w Panewnikach, następnie gwardian w Rybniku (1962–1965) i Panewnikach (1965–1968) i ponownie definitor prowincjalny (1968–1972) przypisany do klasztoru w Bytomiu. AFP, Biogramy, nr 101, o. Alojzy Rajmund Jański, oprac. o. Hieronim Dłubis, mps.
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nie znalazły jakichkolwiek powodów i podstaw do uchylenia lub zmiany decyzji. Argumenty franciszkanów uznano za chybione, a przyznanie pomieszczeń liceum
pielęgniarskiemu za zgodne z prawem. Stwierdzono, że sporne pomieszczenia
podlegały publicznej gospodarce lokalowej, gdyż służyły na cele szkolne
i mieszkalne a nie na cele sakralne. W ten sposób wykazano się literalną interpretacją obowiązującego prawa58. Kronikarz klasztorny zapisał: Po wywodach
przedstawicieli klasztoru zabrał głos pracownik Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
i orzekł, że lokale zostały prawnie zajęte. – Tak przestało istnieć Niższe Seminarium
a lokale bezprawnie, ale według władz świeckich prawnie – zajęte przez Państwowe Liceum
Pielęgniarstwa59. 6 grudnia 1962 r. liceum zawarło umowę z klasztorem w sprawie
czynszu dzierżawnego za zajęte pomieszczenia60.
Ogólnopolska akcja likwidacji kościelnego szkolnictwa, której nadano kryptonim „Szkółka”, w odniesieniu do niższych seminariów duchownych została
przeprowadzona niemal w taki sam sposób jak podobna akcja z 3 lipca 1952 r.61
Władze wojewódzkie i powiatowe starały się dobrze przygotować do kasacji
NSD. Zaangażowano aparat partyjny, SB, MO, WdsW, organa oświatowe, finansowe, zdrowia, lokalowe, itp. Wskutek tych działań franciszkanie utracili ostatnią placówkę szkolną. W obowiązkowej ankiecie statystycznej za 1962 r.,
w rubryce wykaz niższych seminariów zakonnych, ojcowie zapisali: Nasza prowincja
zakonna nie ma niższego seminarium zakonnego. W kolejnych latach w tym miejscu
stawiano już tylko kreskę. W sprawozdaniu za 1970 r. zamiast kreski pozwolono sobie na komentarz: przez władze państwowe w r. 1962 zamknięte62.
Starania o ponowną reaktywację NSD
26 lutego 1965 r. minister oświaty wydał zarządzenie w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Strona kościelna zinterpretowała §2 tego normatywu (de facto
zawężający zakres działalności) na swoją korzyść i uznała za podstawę prawną
do ubiegania się o reaktywowanie zlikwidowanych NSD. W zarządzeniu znalazł
58  

AFP, Klasztory, b.sygn., Kronika Rybnik, b.p., Pismo (odwołanie) nr W–1/VII/62 ojców franciszkanów w Rybniku (fotokopia), 24 VII 1962 r., Decyzja Miejskiej Komisji Lokalowej PMRN w Rybniku nr GKL–P–3/51/62 (fotokopia), 6 VIII 1962 r.
59  
Tamże, b.p., Odręczny zapis pod fotokopią pisma (odwołania) nr W–1/VII/62 z dnia
24 VII 1962 r.
60  
Tamże.
61  
Zob. AFP, P,EP, sygn. 7–B–8, cz. II, b.p., Pismo do prymasa l.dz. 95/52 (odpis), 10 VII
1952 r.; D. Zamiatała, Zakony męskie..., s. 538–552.
62  
AFP, UP, sygn. 7–B–10/3, b.p., Odpisy statystyki Prowincjałatu Ojców Franciszkanów
w Katowicach-Panewnikach, 13 III 1963 r., 20 II 1964 r., 27 IV 1965 r. [I/II 1971 r.].

316

Łucja Marek

się bowiem zapis: Organizacje, instytucje oraz osoby prawne mogą prowadzić tylko takie
rodzaje placówek i w takich specjalnościach, które są zgodne z zakresem ich działania,
określonym statutem lub innym aktem prawnym63. Na podstawie powyższego zarządzenia prowincjał ojców franciszkanów, o. T. Zawieja, wystąpił do Ministerstwa
Oświaty o zezwolenie na uruchomienie NSD w Rybniku jako wyznaniowej placówki oświatowo-wychowawczej z uprawnieniami średnich szkół państwowych. Zgodnie z wymogami wspomnianego normatywu uzasadnił celowość
funkcjonowania NSD i jego przydatność społeczną. Prowincjał planował otworzyć podwoje franciszkańskiej placówki 1 września 1965 r. dla 30 uczniów i jedenastu wykładowców, rekrutujących się spośród osób duchownych (trzech
zakonników, osiem sióstr zakonnych). Nauczanie miało odbywać się w pomieszczeniach zajętych w 1962 r. przez miejskie władze lokalowe i przekazanych liceum pielęgniarskiemu, po zwolnieniu ich i oddaniu zakonnikom64.
Władze oświatowe nie zakwestionowały prawa ojców franciszkanów do
prowadzenia niższego seminarium, ani celowości i przydatności tej placówki,
jako szkoły wstępnej i przygotowawczej do wyższego seminarium duchownego. Znalazły inny, choć kuriozalny i wręcz ośmieszający je powód, by odmówić
zgody na prowadzenie kościelnej placówki. Odpowiedź brzmiała: Ministerstwo
Oświaty nie udziela zezwolenia na prowadzenie niższego seminarium duchownego w Rybniku, gdyż Prowincjał nie dysponuje odpowiednimi dla tego celu lokalami. Lokale, o których
mowa w piśmie Prowincjałatu, znajdują się w dyspozycji organów do spraw gospodarki komunalnej właściwej rady narodowej. Ministerstwo Oświaty nie znajduje podstaw do wywierania jakiegokolwiek wpływu na postanowienia tych organów. Decyzja niniejsza jest ostateczna65. Prowincjał nie prosił Ministerstwo Oświaty o wywieranie nacisku na
władze lokalowe w celu przyznania miejskiej nieruchomości, a o zwrot budynku zagarniętego z naruszeniem prawa, którego zgromadzenie franciszkanów
było prawnym właścicielem. Podobne pismo skierował gwardian rybnickiego
klasztoru bezpośrednio do miejscowych organów odpowiedzialnych za sprawy
lokalowe66. Minister oświaty odpowiedział w taki sam sposób na 25 innych
wniosków (14 zakonnych i 11 diecezjalnych), które wpłynęły do ministerstwa
w połowie 1965 r. w sprawie wznowienia działalności niższych seminariów.
Decyzję podjął po konsultacji z UdsW67.
63  

Zob. „Monitor Polski” 1965, nr 13, poz. 48, §2 i 3.
AFP, KR, sygn. 10–B–6/26, b.p., Pisma do Ministerstwa Oświaty l.dz. 167/65 i 168/65
wraz z ramowym programem i statutem działalności NSD oraz danymi o kwalifikacjach personelu pedagogicznego, 2 VI 1965 r.
65  
Tamże, b.p., Pismo Ministerstwa Oświaty nr GM–3364/65, 17 VIII 1965 r.
66  
Tamże, b.p. Pismo do Miejskiej Komisji Lokalowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku l.dz. 161/65, 7 VI 1965 r.
67  
D. Zamiatała, Zakony męskie..., s. 564–565.
64  
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W kwietniu 1971 r. franciszkanie ponownie podjęli starania o reaktywowanie
NSD w Rybniku. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (MOiSW) odmówiło wydania takiej zgody. Nie pomogła także interwencja u pierwszego
sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka68. Początkowo franciszkanie prosili
o zgodę na wznowienie działalności NSD lub prowadzenie internatu dla kandydatów na misjonarzy, którzy uczęszczaliby do państwowego liceum ogólnokształcącego w Rybniku. Ojcowie wystąpili też o zwrot zajętych w 1962 r. pomieszczeń klasztornych, z przeznaczeniem na ten cel. Zaobserwowano bowiem,
że wskutek likwidacji NSD prawie 50 % kandydatów na kapłanów zakonnych,
którzy zgłaszali się do franciszkanów, ukończyło tylko szkołę zawodową. Ta
grupa młodych ludzi nie mogła zaraz po szkole podstawowej podjąć nauki
w liceach ogólnokształcących, na ogół z powodu odległości do liceów, trudności w zakwaterowaniu w mieście, sytuacji materialnej. Franciszkanie uzasadniali,
że wznowienie przez ich zgromadzenie działalności pedagogiczno-wychowawczej umożliwi męskiej młodzieży zdobycie średniego ogólnego wykształcenia,
a to przyniesie pożytek także społeczeństwu (część wychowanków nie podejmie studiów w wyższym seminarium duchownym, lecz zaangażuje się w życie
społeczne)69.
Ministerstwo zwodziło ojców franciszkanów i odwlekało udzielenie jednoznacznie negatywnej odpowiedzi. Stwierdzono, że wniosek nie może być rozpatrzony dopóki zgromadzenie nie będzie dysponować odpowiednimi pomieszczeniami na potrzeby przyszłej placówki. W sprawie zajętego lokalu polecono zwrócić się do właściwych terenowych organów, co też kuria prowincjalna uczyniła. Miejskie władze odmówiły zwrotu pomieszczeń z uwagi na
społeczne zapotrzebowanie na kształcenie kadr pielęgniarskich70. W kolejnych
rozmowach zasugerowano, że ich zwrot będzie możliwy za kilka lat, po otrzymaniu przez liceum pielęgniarstwa dogodniejszego lokalu (szkoła mieściła się
w trzech dość odległych od siebie miejscach miasta). W związku z powyższym
ówczesny prowincjał franciszkanów, o. Bernardyn Grzyśka71, ponownie zwró68  

Tamże.
AFP, UP, sygn. 7–B–10/4, Korespondencja z urzędami państwowymi, 1926–1975, b.p.,
Pismo kurii prowincjalnej do MOiSW l.dz. 284/71, 27 IV 1971 r.
70  
Uzasadnienie odmowy brzmiało: Dynamicznie rozwijające się miasto Rybnik, oraz Rybnicki
Okręg Węglowy, wykazuje stały wzrost potrzeb kwalifikacyjnych kadr w zakresie pomocniczego personelu
średniego służby zdrowia. W związku z tym zachodzi konieczna potrzeba kształcenia kadr pielęgniarskich
w szkołach tego typu na terenie Rybnika, których jest stanowczo brak. Dlatego też nie jesteśmy w stanie w
chwili obecnej wyprowadzić Liceum Medycznego, mieszczącego się w Rybniku, przy ul. Marchlewskiego i zadość
uczynić Waszej prośbie. Tamże, b.p., Pismo PMRN w Rybniku nr Przew. 475/71, 13 IX 1971 r.
71  
Izydor (o. Bernardyn) Grzyśka (1906–1973) – franciszkanin; prowincjał Prowincji
Wniebowzięcia NMP w Polsce Braci Mniejszych Franciszkanów w latach 1968–1973; wcześniej gwardian klasztoru franciszkańskiego w Katowicach–Panewnikach (1959–1962) i definitor prowincjalny (1962–1965). Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”..., s. 313; Szerzej zob. K. Banaś,
69  
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cił się do MOiSW z prośbą o zezwolenie na prowadzenie internatu w Rybniku,
zastrzegając, że ojcowie zorganizują tymczasowy lokal, w którym internat będzie miał siedzibę do czasu zwolnienia przez liceum pielęgniarskie właściwych
pomieszczeń. Na dalszym etapie rozmów ojcowie podtrzymali prośbę w sprawie internatu, ale na jego tymczasową siedzibę, czyli do czasu odzyskania lokalu w Rybniku, wyznaczyli klasztor w Miejskiej Górce w powiecie Rawicz72.
Po dziewięciu miesiącach starań, w obliczu determinacji franciszkanów,
MOiSW udzieliło jednoznacznie negatywnej odpowiedzi. Ministerstwo nie przewiduje bowiem zorganizowania internatów niepaństwowych – brzmiało uzasadnienie73.
Przebieg rozmów i treść korespondencji pomiędzy kurią prowincjalną a władzami oświatowymi potwierdza, że powodem odmowy były względy polityczne. Ojcowie bezskutecznie szukali jeszcze pomocy u E. Gierka. Pismo skie
rowane do pierwszego sekretarza KC PZPR było ostrzejsze w tonie od
korespondencji, jaką kuria prowadziła w tej sprawie z lokalnymi władzami74.
Warto wspomnieć, że przy okazji starań franciszkanów o zwrot pomieszczeń
klasztornych, lokalne władze dostrzegły pewne zagrożenie [!] w koegzystencji
zakonników z liceum pielęgniarskim. Otóż zakonnicy użytkowali wspólnie ze
szkołą klatkę schodową i część korytarza, przy której znajdowały się sale lekcyjne (połączenie części budynku zamieszkałego przez nich z kościołem). Zrodziło to obawy władz o możliwość penetracji budynku szkolnego przez franciszkanów75.
Kolejny raz zakonnicy upomnieli się o swoją własność na początku lat
osiemdziesiątych. Przemiany społeczno-polityczne w kraju, które miały miejsce po sierpniu 1980 r., czyli tzw. karnawał „Solidarności” (do grudnia 1981 r.),
stworzyły dogodny ku temu klimat i zrodziły nadzieję na wznowienie działalności pedagogiczno-wychowawczej76. Na początku 1981 r. franciszkanie zwrócili się do lokalnych władz z prośbą o zwrot klasztornych pomieszczeń. Planowali
uruchomić w nich bursę dla chłopców uczących się w liceum ogólnokształcącym
lub technikum. Właściwe organa państwowe nie wyraziły zgody na prowadzenie takiej placówki77. Natomiast miejskie władze odmówiły zwrotu nieruchoGrzyśka Izydor, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 1, red. J.
Myszor, Warszawa 2002, s. 74–76.
72  
AFP, UP, sygn. 7–B–10/4, b.p., Pismo MOiSW nr SO Niep. 405–47/1/71, 25 VI
1971 r., Pismo kurii prowincjalnej do PMRN w Rybniku, 29 VI 1971 r., Pismo kurii prowincjalnej do MOiSW wraz z danymi dotyczącymi internatu, [18 VIII 1971 r.] oraz uzupełnienia do
tego pisma l.dz. 622/71 i 632/71, 1 i 22 X 1971 r.
73  
Tamże, b.p., Pismo MOiSW nr SO Niep. 405–47/3/71, 28 I 1972 r.
74  
Tamże, b.p., Pismo kurii prowincjalnej l.dz. 86/72, 9 II 1972 r.
75  
APK, UW Kat. WdsW, sygn. 1/643, Zgromadzenia zakonne, 1963–1981, k. 156, 161,
164.
76  
We wrześniu 1980 r. została reaktywowana Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu Polski. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 24 września tr.
77  
D. Zamiatała, Zakony męskie..., s. 526.
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mości z powodu pożaru dachu liceum ogólnokształcącego przy ul. T. Kościuszki. Tłumaczono, że wypadek jeszcze bardziej pogorszył trudną sytuację lokalową w rybnickiej oświacie, dlatego liceum pielęgniarskie musi nadal zajmować
pomieszczenia klasztorne. Rok później ojcowie ponowili prośbę o zwrot lokali, z zamiarem przeznaczenia ich na powstającą poradnię psychologiczno-rodzinną oraz poradnię życia małżeńskiego i rodzinnego. Tym razem władze uzależniły zwrot pomieszczeń od terminu zakończenia budowy nowego obiektu
dla liceum pielęgniarskiego78.
W związku z powyższym 15 maja 1983 r. gwardian klasztoru franciszkańskiego w Rybniku, o. Rufin Juraszek79, jako pełnomocnik prowincjała, wypowiedział miastu umowę najmu pomieszczeń klasztornych, która to umowa została zawarta 6 grudnia 1962 r. Przypomniał bezprawność decyzji o likwidacji
i zajęciu pomieszczeń NSD, a także lekceważący stosunek władz do kolejnych
próśb o zwrot nieruchomości. Wyraził nadzieję, że tym razem sprawa zostanie
wreszcie poważnie potraktowana i zakończona po trzech miesiącach od daty wypowiedzenia umowy. W uzasadnieniu gwardian napisał: Ponieważ, jako jeden z argumentów uzasadniających swoje decyzje, Władze Państwowe podawały pilny interes społeczny,
stwierdzamy: że aktualnie sytuacja ta nie jest zgodna z zawartym w 1980 roku podpisanym
Porozumieniem przez Rząd PRL i Episkopat Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.
Dokument ten stanowi więc podstawę prawną do zwrotu zabranej w 1962 roku własności
klasztoru OO. Franciszkanów w Rybniku przy ul. Marchlewskiego 1980.
Władze miejskie próbowały przesunąć o rok termin zwrotu klasztornych
nieruchomości, uzasadniając to opóźnieniami w budowie nowego obiektu dla
liceum pielęgniarskiego. Stanowisko franciszkanów w tej sprawie było bardzo
twarde i niezmienne. Podyktowane trudnościami lokalowymi, z jakimi się borykali, a można przypuszczać, że również doświadczeniami z poprzednich lat
i prób odzyskania prawowitej własności. Ojcowie nie ulegli naciskom i podtrzymali termin wypowiedzenia najmu pomieszczeń klasztornych. Podstawa prawna tej decyzji nie budziła żadnych wątpliwości. Gwardian rybnickiej placówki
zakończył korespondencję z władzami miejskimi słowami: Dążąc do godnej i uczci
wej realizacji wszelkiego rodzaju umów i postanowień zawieranych pomiędzy Państwem
i Kościołem, winniśmy wzajemnie rozumieć, że istotą ich przestrzegania, jest realizowanie
i przestrzeganie prawa właśnie, a może przede wszystkim na szczeblu lokalnym81.

78  

APK, UW Kat. WdsW, sygn. 1/731, Sprawy majątkowe, k. 87–88.
Leon (o. Rufin) Juraszek – ur. w 1939 r., franciszkanin; do zakonu wstąpił w 1960 r.,
śluby wieczyste złożył w 1966 r., świecenia kapłańskie przyjął w 1969 r.; gwardian klasztoru
franciszkańskiego w Rybniku (1980–1983), Katalog Prowincji Wniebowzięcia NMP..., s. 70, 99.
80  
APK, UW Kat. WdsW, sygn. 1/731, Sprawy majątkowe, k. 86–87.
81  
Tamże, k. 92–95.
79  

320

Łucja Marek

i

Technikum Gospodarcze
Zasadnicza Szkoła Gospodarcza Sióstr Urszulanek

Urszulanki Unii Rzymskiej (tzw. urszulanki czarne) podjęły działalność dydaktyczno-wychowawczą na terenie Rybnika w 1923 r. Siostry odpowiedziały
na prośbę Magistratu Rybnickiego oraz rybniczan i przybyły z misją otwarcia
polskiej żeńskiej szkoły na terenie, który po latach niewoli i germanizacji powrócił w 1922 r. do odrodzonej Polski. Lokalna prasa z satysfakcją informowała wówczas o przybyciu sióstr i podkreślała zasługi tego zakonu dla kształcenia,
wychowania i krzewienia polskości podczas zaborów82. W roku szkolnym
1923/1924 siostry otworzyły w Rybniku szkołę powszechną i gimnazjum ogólnokształcące. W kolejnych latach rozwinęły i dostosowały szkolnictwo do lokalnych potrzeb. Uruchomiły m.in. przedszkole, szkołę zawodową o specjalności krawiectwo i bieliźniarstwo, seminarium kształcące nauczycielki rzemiosł,
kursy robót ręcznych, kursy gospodarcze. Siostry realizowały na terenie Rybnika jeden z podstawowych charyzmatów swojego zgromadzenia: wychowanie
i nauczanie dzieci i młodzieży. W latach 1923–1939 do szkół przez nie prowadzonych uczęszczało łącznie 7120 uczennic, spośród których 1636 zdało maturę83.
Druga wojna światowa (1939–1945) przerwała pracę dydaktyczno-wychowawczą urszulanek na sześć lat. Tuż po ustaniu działań wojennych siostry na
nowo organizowały szkolnictwo w Rybniku. Stopniowo wznowiły nauczanie
w szkole powszechnej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, szkołach zawodowych oraz różnego rodzaju kursy z zakresu gospodarstwa domowego. Uruchomiły także roczne liceum przygotowawcze, by wyrównać poziom nauczania
wśród uczennic. Początkowo aparat partyjno-państwowy wykazywał przychylność dla działalności sióstr. Jednak już w 1949 r. władze oświatowe wydały
decyzję o likwidacji urszulańskiej szkoły powszechnej, a w kolejnych latach doprowadziły do zamknięcia niemal wszystkich prowadzonych przez siostry
szkół, poprzez ich niejako naturalne wymarcie. W tych szkołach nie zezwalano
bowiem na otwarcie pierwszych klas i odmawiano przyznania im na dany rok
praw szkół państwowych. W ten sposób co roku likwidacji ulegała jedna urszu82  

W dniu 23 sierpnia 1923 r. „Gazeta Rybnicka” pisała: Tak więc doczekał się Rybnik nareszcie upragnionej szkoły średniej dla dziewcząt. Kierownictwo szkoły oddano w najlepsze ręce doświadczonych
i zasłużonych SS. Urszulanek, które przez lat dziesiątki ofiarnej i wytężonej pracy dały społeczeństwu polskiemu już w czasach niewoli liczne zastępy zacnych i dzielnych obywatelek, wychowanych w zasadach chrześcijańskich, miłości Bogu i Ojczyźnie. Cyt. za: A. Rogozińska, Radość Zasiewu, [w:] Szkoły urszulańskie
w Rybniku. 75. rocznica działalności pedagogicznej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, red. J. B. Jabłonowska, Rybnik 1998, s. 15.
83  
Tamże, s. 17, 29–30.
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lańska szkoła. Na przestrzeni lat 1951–1955 kolejno przestały istnieć: liceum
gospodarcze, liceum przemysłu odzieżowego, liceum ogólnokształcące, technikum hotelarskie i technikum gastronomiczne. Zasadnicza szkoła gospodarcza
była jedyną szkołą prowadzoną przez siostry w Rybniku, która nie została
wówczas zamknięta84.
Urszulanki nie zrezygnowały z pracy dydaktyczno-wychowawczej mimo
utrudnień ze strony władz. Obok zasadniczej szkoły prowadziły kursy kroju
i szycia oraz kursy katechetyczne dla matek. We wrześniu 1956 r. podjęły starania o ponowne otwarcie liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej oraz
uruchomienie technikum gospodarczego. Zgodę uzyskały na nabór do jednej
klasy średniej szkoły zawodowej i od roku szkolnego 1957/1958 prowadziły
w Rybniku zasadniczą szkołę oraz technikum gospodarcze. Jednak już w następnym roku spotkały się z utrudnieniami podobnymi do tych z poprzedniego
okresu oraz nowymi szykanami (m.in. zwolnienie dotychczasowej dyrektorki
szkół). Władze oświatowe konsekwentnie dążyły bowiem do likwidacji urszulańskich placówek dydaktyczno-wychowawczych i stwarzały preteksty, które
uzasadniłyby przed społeczeństwem podjęcie takiej decyzji. Działania sfinalizowano w lipcu 1962 r. w ramach ogólnopolskiej akcji o kryptonimie „Szkółka”85.
Przebieg akcji „Szkółka”
Siostry urszulanki posiadały w Rybniku budynki przy ul. Rewolucji Październikowej (obecnie 3 Maja), ul. gen. Aleksandra Zawadzkiego (obecnie Miejska) oraz ul. Wilhelma Piecka (obecnie Józefa Piłsudskiego). Trzypiętrowy
obiekt przy ul. Rewolucji Październikowej był głównym budynkiem klasztornym, użytkowanym wspólnie przez siostry zakonne i ich szkoły gospodarcze.
Na każdym piętrze mieściła się klauzura (pomieszczenia wyłącznie zakonne)
i gabinety szkolne, a na pierwszym dodatkowo kaplica zgromadzenia. W suterenach budynku znajdowała się kuchnia użytkowana wspólnie przez szkołę
jako kuchnia internatowa i warsztat szkolny oraz przez siostry jako kuchnia
zakonna. Pomieszczenia szkolne były rozlokowane w następujący sposób: na
pierwszym piętrze sekretariat, gabinet dyrektora, sala lekcyjna, sala gimnastyczna, szatnie, pokój nauczycielski; na drugim sale lekcyjne, biblioteka, pracownie,
świetlica; na trzecim sale lekcyjne, pracownie i internat. W sąsiednim budynku,
numerowanym już od ul. gen. A. Zawadzkiego, urszulańskie szkoły gospodarcze posiadały pracownie do zajęć praktycznych. Część sal tego obiektu wyko84  
85  

G. Ryborz-Cebula, Czas Niepogody, [w:] Szkoły urszulańskie ..., s. 60–64, 80–81, 91.
Tamże, s. 81, 85–87.
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rzystywana była również przez państwowe technikum ekonomiczne, które
wskutek wcześniejszych likwidacji zakonnych szkół zajmowało (dzierżawiło)
również trzeci z urszulańskich obiektów przy ul. W. Piecka86.
Z dokumentacji WdsW wynika, że w 1961 r. władze rozważały zamknięcie
ostatnich urszulańskich placówek oświatowych, po to by ich kosztem stworzyć
lepsze warunki państwowym szkołom o podobnym charakterze. Zbierano informacje na temat planu budynków i charakterystyki poszczególnych pomieszczeń. Gromadzono fakty, które mogły posłużyć za pretekst do zamknięcia
szkół i przejęcia lokali (np. zaległości podatkowe, rzekome anonimy uczennic
do władz szkolnych na temat niewłaściwej atmosfery w internacie i szkołach
urszulańskich). Interesowano się podopiecznymi urszulanek (w internacie przebywały wówczas 63 uczennice technikum i 37 uczennic zasadniczej szkoły gospodarczej, w tym spoza województwa katowickiego odpowiednio 16 i 5 dziewcząt)87.
Decyzja zapadła 21 lipca 1962 r. Katowickie kuratorium zamknęło urszulańskie technikum gospodarcze i zasadniczą szkołę gospodarczą, z powodu niezatwierdzenia żadnego z przedstawionych kandydatów na stanowisko dyrektora
tychże placówek. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności88. Dalej
zdarzenia potoczyły się analogicznie do opisanej wcześniej akcji likwidacji seminarium ojców franciszkanów. Wydział Spraw Lokalowych PMRN w Rybniku
cofnął uprawnienia [!] sióstr do zajmowania klasztornych [!] lokali użytkowanych
przez szkoły, uzasadniając że w zaistniałej sytuacji są im zbędne. Zgodnie z sugestią KOSK postanowiono przeznaczyć te pomieszczenia na zaspokojenie koniecznych potrzeb resortu oświaty, a z uwagi na pilny interes społeczny nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności89. Właściwe organa i urzędy państwowe
rozpoczęły przygotowania do finalizacji części drugiej akcji „Szkółka”.
Aparat bezpieczeństwa opracował plan operacyjnego zabezpieczenie przejęcia przez przedstawicieli władz państwowych urszulańskich budynków w Ryb
niku, a także obiektów po równolegle zamkniętym technikum gospodarczym
sióstr zmartwychwstanek w Częstochowie. Podobnie jak w przypadku kasacji
niższych seminariów do komisji likwidacyjnych dokooptowano po dwóch pracowników SB (występowali jako pracownicy kuratorium), wyposażonych w nadajniki, z zadaniem szybkiego informowania o sytuacji wewnątrz obiektów.
Wydział „T” SB odpowiadał za zorganizowanie w pomieszczeniu państwowego technikum ekonomicznego w Rybniku punktu odbioru meldunków z nadaj86  

k. 122.
87  
88  
89  

APK, UW Kat. WdsW, sygn. 1/638, Żeńskie zgromadzenia zakonne, 1952–1989,
Tamże, k. 124–125, 127–129.
Tamże, k. 121.
Tamże, k. 122.
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Fot. 4: Plan budynków sióstr urszulanek w Rybniku przy ul. Rewolucji Październikowej (obecnie 3 Maja), ul. gen. Aleksandra Zawadzkiego (obecnie Miejska) oraz ul. Wilhelma Piecka
(obecnie Józefa Piłsudskiego), 1979 r. [ze zbiorów ALO w Rybniku]

nika i przekazywanie ich teleportem do sztabu w Komendzie Powiatowej MO
w Rybniku. Wydział „B” otrzymał zadanie przygotowania punktu obserwacyjnego w pomieszczeniu Biura Eksploatacji Dróg Publicznych przy ul. Rewolucji
Październikowej, czyli w sąsiedztwie budynku sióstr urszulanek. Zintensyfiko-
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Fot. 5: s. Benwenuta Chylińska, naoczny świadek likwidacji urszulańskich szkół w 1962 r.;
punkt w parkiecie to „niemy świadek” granicy pomiędzy częścią budynku przy ul. Rewolucji
Październikowej (dziś 3 Maja) zabranego siostrom w wyniku akcji „Szkółka”, 3 grudnia 2010 r.
[ze zbiorów Ł. Marek]

wano spotkania i rozmowy z tajnymi współpracownikami i pomocami obywatelskimi, a zwłaszcza z osobowym źródłem informacji, które miało dotarcie do
klasztoru urszulanek. Milicja czuwała nad zabezpieczeniem porządku publicznego i spokojnym przebiegiem przejmowania obiektów90.
26 lipca 1962 r., o godz. 9.00 do klasztoru urszulanek w Rybniku przybyła
liczna delegacja przedstawicieli terenowych władz administracyjnych (między
innymi kuratorium katowickiego, miejskich wydziałów lokalowego i finansowego, organu egzekucyjnego), a także dyrektor technikum ekonomicznego.
Reprezentanci właściwych urzędów odczytali wobec przełożonej klasztoru,

90  

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, k. 90, 103–107.
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91

s. Ignacji Herman , i towarzyszących jej sióstr, decyzję o zamknięciu zakonnych szkół i przejęciu pomieszczeń oraz inwentarza szkolnego na poczet zaległych podatków od nieruchomości (lokalowego i miejskiego). Komisja likwidacyjna przystąpiła do zaplombowania lokali. Na drzwiach rozwieszono kartki
z informacją o ich zabezpieczeniu na podstawie decyzji władz lokalowych
i przestrogą, że w razie zerwania lub naruszenia niniejszej plomby sprawa skierowana
zostanie do Prokuratury powiatowej w Rybniku92. Tego typu kartki naklejono w pośpiechu także na drzwiach pomieszczeń zajmowanych przez siostry. Komisja
zgodnie z planem przejmuje przewidziane sale lekcyjne z jednoczesnym spisem znajdującego
się tam sprzętu i opieczętowania tych pomieszczeń. Komisja nie napotyka na opór ze strony
sióstr zakonnych, panuje spokój, a całość tych czynności przewiduje się zakończyć około
godz. 23.00 z uwagi na dużą ilość znajdującego się tam sprzętu szkolnego – informowali
pracownicy SB w meldunku sytuacyjnym na godz. 15.0093. Śmiesznie to wyglądało,
jak panowie pod krawatkami wyciągali sztućce... – wspomina uczestniczka wydarzeń,
s. Benwenuta Chylińska94.
Sytuacja uległa zmianie w późniejszych godzinach, gdy po zakończeniu powyższych czynności komisja zamierzała przejść do drugiego budynku użytkowanego przez szkoły. Siostry odmówiły asystowania, słusznie zauważając, że
decyzja wydziału lokalowego odnosiła się wyłącznie do pomieszczeń przy ul. Re
wolucji Październikowej, a wspomniany budynek był zlokalizowany przy ulicy
gen. A. Zawadzkiego. Przedstawiciele władz wstrzymali interwencję, by nie dać
stronie kościelnej pretekstu do zarzutu o działania niezgodne z prawem [!]. Szyb
ko jednak naprawili błąd i wznowili czynności, po tym jak oddelegowany pracownik przyniósł nową decyzję, a właściwie starą uzupełnioną o sporny budynek. Wówczas siostry zaniechały protestu95.
Zabezpieczanie pomieszczeń i spisywanie inwentarza w budynku przy ul gen.
A. Zawadzkiego przebiegało spokojnie do momentu, gdy komisja chciała kontynuować czynności na drugiej kondygnacji (poddasze). Urszulanki zablokowa91  

Irena (s. Ignacja) Herman – przełożona domu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Rybniku od 27 VIII 1960 r. do 22 VIII 1966 r. T. Kucharczak, Nadzieja świtu, [w:]
Szkoły urszulańskie..., s. 135.
92  
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku (dalej: AUR),
Działalność pedagogiczno-wychowawcza zgromadzenia (dalej: DP–WZ), sygn. A.X.1/4, Protokoły zamknięcia szkół i przejęcia dokumentacji, 1949–1972, Zabezpieczenie (sypialni, I piętro), 26 VII 1962 r.
93  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, k. 110.
94  
Notatka z rozmowy z s. Benwenutą Chylińską (nieautoryzowana), Rybnik, 3 XII 2010 r.
(w zbiorach autorki).
95  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, k. 110; AUR, DP–WZ,
sygn. A.X.1/4, b.p., Sprawozdanie z przebiegu zajęcia Prywatnego Technikum i Zasadniczej
Szkoły Gospodarczej Sióstr Urszulanek w Rybniku, [28 lub 29 VII 1962 r.].
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ły schody, by uniemożliwić zaplombowanie pomieszczeń klauzurowych, bowiem ta część obiektu użytkowana była wyłącznie przez zakonnice, a decyzja
władz dotyczyła lokali zajmowanych przez zlikwidowane szkoły. Siostry nie
ustąpiły, ani pod wpływem perswazji urzędników, ani sprowadzonego na miejsce prokuratora powiatowego, który oświadczył, że komisja ma prawo zabezpieczyć wszystkie pomieszczenia, bo bezprawnie zamieniły lokal użytkowy na
mieszkalny. Prokurator zakomunikował urszulankom, że do trzech dni muszą
opuścić te pomieszczenia, ale odmówił sformułowania stanowiska na piśmie.
Siostry na zmianę strzegły wejścia na poddasze. Strona przeciwna zostawiła także
swoją wartę złożoną z 2 do 4 mężczyzn. Warta obustronnie utrzymywana była dzień i noc.
Dwie osoby z personelu technikum ekonomicznego pilnowały nocą budynku
głównego, gdyż urszulanki odmówiły wydania kluczy do drzwi wejściowych.
Do godz. 2.30 komisja spisywała inwentarz szkolny96. Ostatnim akcentem, niejako przypieczętowaniem likwidacji urszulańskich szkół, było usunięcie dotychczasowej tablicy informacyjnej i zawieszenie państwowej97.
Siostry zastawiły wejście na strych starą tekturą i dyktą. Wystarczyło pchnąć
by pokonać barykadę. My z jednej strony, a oni z drugiej strony.... Byli bardzo niespokojni, jak to się potoczy. Poprosili urzędników z miasta, aby pilnowali pomieszczeń i w ten
sposób całe miasto wiedziało, co się tu dzieje – wspomina s. Benwenuta, która wówczas mieszkała na poddaszu tego budynku i uczestniczyła w proteście98. Władze nie zdecydowały się na siłowe rozwiązanie problemu ze względów propagandowych. Przeważyły obawy o nagłośnienie zajść wśród mieszkańców
Rybnika i ewentualne masowe protesty. Następnego dnia o godz. 15.00 do
klasztoru przybyła delegacja komisji likwidacyjnej z M. Andrzejewskim na czele, by polubownie załatwić sprawę pomieszczeń dla sióstr, mieszkających na
terenie zamkniętego internatu i szkoły. Z powodu nieobecności przełożonej
klasztoru rozmowy przeprowadzono dzień później, 28 lipca tr. W zamian za
opuszczenie spornych pomieszczeń zaproponowano urszulankom dwie klasy
na pierwszym piętrze głównego budynku przy ul. Rewolucji Październikowej
i przyobiecano oddzielić oraz dostosować część klasztornych pomieszczeń do
ich potrzeb (chodziło o zaplecze sanitarne, kuchnie, refektarz). Przedstawiciele
komisji likwidacyjnej podpisali z przedstawicielkami urszulanek, w osobie przełożonej, s. Ireny Herman, oraz dyrektorki zlikwidowanych szkół, s. Bogny Ster-

96  

AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/4, b.p., Sprawozdanie z przebiegu zajęcia Prywatnego
Technikum i Zasadniczej Szkoły Gospodarczej Sióstr Urszulanek w Rybniku, [28 lub 29 VII
1962 r.].
97  
G. Ryborz-Cebula, Czas Niepogody, [w:] Szkoły urszulańskie ..., s. 90.
98  
Notatka z rozmowy z s. Benwenutą Chylińską (nieautoryzowana), Rybnik, 3 XII 2010 r.
(w zbiorach autorki).
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nickiej , porozumienie w powyższej sprawie. Warto nadmienić, że choć siostry
otrzymały dwie sale w głównym obiekcie, jako rekompensatę za pomieszczenia
w wolnostojącym budynku, to ich przestrzeń i tak się pomniejszyła, bo w zasadniczym obiekcie odebrano im kilka innych pomieszczeń100.
Gdy urszulanki opuściły sporne poddasze budynku przy ul. gen. A. Zawadzkiego, członkowie komisji nie kryli zdziwienia skromnością pomieszczeń, które
ujrzeli. I tego siostry broniły? – pytali. Siostra przełożona odparła: bo nie miałyśmy gdzie
mieszkać. Istotnie, siostry nie mieściły się w pomieszczeniach klauzurowych,
dlatego urządziły prowizoryczne pokoiki (oddzielone parawanem itp.) na poddaszu budynku użytkowanego przez szkoły101. Podczas likwidacji szkół urszulanki odczuwały szczególną obserwację i inwigilację ze strony pracowników SB,
których celem było zneutralizowanie negatywnych komentarzy, nagłaśniania
sprawy, a także niedopuszczenie do ewentualnych konsultacji sióstr z przełożonymi i zwierzchnikami102. Sprawozdanie urszulanek z wydarzeń 26–28 lipca
1962 r. kończy dygresja: Dodać należy, że przez cały czas „akcji” dom obstawiony był
tajniakami, którzy zaczepiali ludzi, którzy od nas wychodzili. Do tej pory jesteśmy na
każdym kroku śledzone, telefon nam wyłączono, a gdy załatwiałyśmy przez inne telefony
działał podsłuch103. Z funduszu operacyjnego SB wydatkowano 587,30 zł na po99  

Maria (s. Bogna) Sternicka – ur. 1914 r. w Poznaniu; urszulanka Unii Rzymskiej; wychowanka urszulańskiego gimnazjum w Poznaniu; dyrektorka urszulańskiego gimnazjum we Włocławku (1945–1949), urszulańskich szkół ogólnokształcących (1949–1953) i szkół zawodowych
(1949–1962) w Rybniku, po likwidacji rybnickich szkół katechetka w tym mieście i wykładow
czyni historii w Opolu (1962–1966), wicedyrektorka, sekretarka i nauczycielka w urszulańskiej
szkole we Wrocławiu (1966–1968), wykładowczyni w Wyższym Instytucie Katechetycznym
w Krakowie (1974/1975); przełożona w Pokrzywnie (1968–1974), Bardzie Śląskim (1975–
1978) i Głuchołazach (1981–1987). G. Ryborz-Cebula, Czas Niepogody, [w:] Szkoły urszulańskie...,
s. 79-80.
100  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/4, b.p., Sprawozdanie z przebiegu zajęcia Prywatnego
Technikum i Zasadniczej Szkoły Gospodarczej Sióstr Urszulanek w Rybniku, [28 lub 29 VII
1962 r.] i Protokół porozumienia, 28 VII 1962 r.
101  
Notatka z rozmowy z Benwenutą Chylińską (nieautoryzowana), Rybnik, 3 XII 2010 r.
(w zbiorach autorki).
102  
Warto dodać, że koordynujący akcją Z. Nikiel wysoko ocenił pracę funkcjonariuszy
pionu obserwacyjnego. W piśmie do naczelnika Wydziału „B”stwierdził: W związku z akcją
„Szkółka”, którą przeprowadzono w dniu 19 VII br. na terenie Katowic, Rybnika i Kopca, w powiecie Kło
buck, a w dniach 26–27 VII br. na terenie Częstochowy i Rybnika – delegowani pracownicy Wydziału „B”
wywiązali się bardzo dobrze z powierzonych im zadań, a w szczególności dzięki dobrze przygotowanemu sprzętowi oraz umiejętnościom pracowników, zapewnili mimo trudnych warunków terenowych sprawną łączność radiową oraz szybkie rozpoznawanie sytuacji wokół obiektów objętych akcją. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, k. 120.
103  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/4, b.p., Sprawozdanie z przebiegu zajęcia Prywatnego
Technikum i Zasadniczej Szkoły Gospodarczej Sióstr Urszulanek w Rybniku, [28 lub 29 VII
1962 r.].
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krycie kosztów związanych z bezpośrednim zabezpieczeniem likwidacji urszulańskich szkół. Z tego 200 zł wypłacono ośmiu pracownikom zaangażowanym
w akcję, 254,30 zł na wydatki operacyjne według załączonych przez nich raportów, a 133 zł na posiłki i napoje dla sztabu104.
Wydział Finansowy PMRN w Rybniku zajął ruchomości znajdujące się
w pomieszczeniach zlikwidowanych szkół. Na jego polecenie przedstawiciele
Miejskiego Handlu Detalicznego oszacowali wartość poszczególnych przedmiotów. Czynności prowadzone były w obecności przedstawiciela technikum
ekonomicznego oraz przedstawicielki zgromadzenia urszulanek i przy udziale
przedstawicieli miejskiego organu komorniczego. Własność sióstr została bowiem zarekwirowana na poczet zaległości podatkowych, a przedmioty przeznaczone dla technikum ekonomicznego. Całość majątku oszacowano na 29 938 zł
Wśród wycenionych rzeczy znalazły się: kuchenki palnikowe, bojlery gazowe,
piec koksowy, zlewozmywaki, wanny, umywalki i umywalnie, magiel ręczny,
pralka z wyżymaczką, maszyny do szycia, żelazko, maszyna do pisania, radio
„Pionier”, wentylatory, kociołki blaszane, różnego rodzaju lampy, klosze do
lamp, urządzenia oświetleniowe, waga z kompletem odważników, talerze fajansowe, komplet narzędzi, różnego rodzaju pomoce naukowe105. Należy nadmienić, że organa skarbowe szacowały wysokość zadłużenia podatkowego urszulanek w tym czasie na ok. 700 tys. zł106.
Siostry przekazały kierownictwu technikum ekonomicznego akta zlikwidowanych szkół gospodarczych (arkusze ocen uczennic, książeczki zdrowia, opinie
z praktyk, dzienniki lekcyjne, księgę druków ścisłego zarachowania). W póź
niejszym okresie także akta szkół, które decyzją władz zostały zamknięte107.
W wyniku kasacji zasadniczej szkoły i technikum gospodarczego władze pozbawiły urszulanki głównego źródła zarobkowania, co bardzo pogorszyło ich
sytuację materialną. Siostry podjęły przede wszystkim katechizację, a w swojej
pracy czuły wsparcie ze strony rybniczan. Ludzie okazywali nam dużo życzliwości
i zainteresowania. Pytali z czego będziemy żyć, co robić? – wspomina s. Benwenuta
i przywołuje wspomnienie sprzed lat. Gdy poszła do miasta zamówić tabliczkę
informacyjną nad wejście do klasztoru, bo siostrom przydzielono inne, niezależne od szkoły wejście na teren budynku, to otrzymała ją za darmo108.

104  

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. IPN Ka 056/109, t. 3, k. 114.
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/4, b.p., Protokół z oszacowania ruchomości, 7 VI 1963 r.
106  
G. Ryborz-Cebula, Czas Niepogody, [w:] Szkoły urszulańskie ..., s. 89.
107  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/4, b.p., Protokół z przejęcia akt uczniowskich, 30 VII
1962 r., Protokół uzupełniający przekazania akt uczniowskich, 18 XII 1972 r.
108  
Notatka z rozmowy z s. Benwenutą Chylińską (nieautoryzowana), Rybnik, 3 XII 2010 r.
(w zbiorach autorki).
105  
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W listopadzie 1980 r. w Częstochowie odbyła się konferencja wyższych
przełożonych zakonnych z udziałem bp. Bronisława Dąbrowskiego109, na której sekretarz episkopatu zapytał uczestniczki jak widzą w swoich zgromadzeniach możliwość powrotu do prowadzonych dawniej prac apostolskich. Pytanie
bp. B. Dąbrowskiego stało się dla sióstr urszulanek impulsem do podjęcia starań u władz państwowych o wznowienie działalności pedagogiczno-wychowawczej, zgodnie z charyzmatem zgromadzenia. Pół roku później przełożona
prowincjalna urszulanek, s. Renata Mazur110, powiadomiła Sekretariat Episkopatu Polski o zamiarze wznowienia działalności dydaktycznej i odzyskania zagarniętych w 1962 r. przez władze państwowe budynków szkolnych111.
W czerwcu 1981 r. siostry rozpoczęły formalne starania o reaktywację katolickiego liceum ogólnokształcącego dla dziewcząt i odzyskanie dla tego celu lokali. O podjętych krokach poinformowały ordynariusza katowickiego, bp. Herberta Bednorza112, który z kolei prosił sekretarza episkopatu o poparcie inicjatywy w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski113. Pomocy
siostrom udzieliło miejscowe duchowieństwo. W niedzielę 13 grudnia 1981 r. z
ambon kościołów dekanatu Rybnik–Centrum czytano list dziekana, ks. Alojzego Klona114, i księży tegoż dekanatu, informujący o planach dydaktycznych ur109  

Bp Bronisław Dąbrowski (1917–1997) – orionista; biskup pomocniczy archidiecezji
warszawskiej w latach 1962–1993, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski w latach 1969–
1993; uczestnik obrad Okrągłego Stołu. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999,
Słownik biograficzny, Warszawa 2000, kol. 68–69. Zob. Instaurare omnia In Christo. Ks. abp Bronisław
Dąbrowski 1917–1997, Warszawa 1998.
110  
Lidia (s. Renata) Mazur – ur. 1934 r. w Piekarach Śląskich; urszulanka Unii Rzymskiej;
absolwentka urszulańskiego liceum ogólnokształcącego w Rybniku (1948–1952); przełożona
prowincjalna Prowincji Polskiej Urszulanek Unii Rzymskiej w latach 1975–1984. Zob. T. Kucharczak, Nadzieja świtu, [w:] Szkoły urszulańskie..., s. 98–99.
111  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/5, b.p., Pisma przełożonej prowincjalnej sióstr urszulanek,
8 I 1980 r., 8 V 1981 r.
112  
Bp Herbert Bednorz (1908–1989) – biskup koadiutor (z prawem następstwa) diecezji
katowickiej w latach 1950–1967, ordynariusz diecezji katowickiej w latach 1967–1985. Zob.
Bednorz Herbert, [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922–2008, red.
J. Myszor, Katowice 2009, s. 17–18; J. Myszor, Biskup Herbert Bednorz, [w:] Leksykon duchowieństwa
represjonowanego..., s. 9-11.
113  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/5, b.p., Pismo do ministra oświaty i wychowania, 10 VI
1981 r., Pismo bp. H. Bednorza l.dz. L R VII–332/81, 14 XI 1981 r.; Archiwum Prywatnego
Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku (dalej: ALO), Podstawy
prawne i organizacyjne (dalej: PPiO), sygn. ALO I.1, Starania o otwarcie szkoły; b.p., Pismo
urszulanek do Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, 10 VI 1981 r.
114  
Ks. Alojzy Klon (1929–2009) – kapłan diecezji katowickiej od 1954 r.; proboszcz parafii św. Antoniego w Rybniku w latach 1975–1998, dziekan dekanatu rybnickiego (Rybnik–Cen-
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szulanek i wzywający wiernych do modlitwy w tej intencji. Starania sióstr wspierał także związek zawodowy „Solidarność” rybnickiej oświaty115.
Reaktywacja urszulańskiej szkoły była bardzo bliska sercu ordynariusza katowickiego. Orędował on w tej sprawie u władz wojewódzkich, a także polecał
modlitwie i materialnemu wsparciu lokalnego Kościoła. W listach do dziekana
dekanatu Rybnik–Centrum bp. H. Bednorz pisał o doniosłym znaczeniu urszulańskiej szkoły dla całego Rybnika i podkreślał: Szkoła ta, jako jedyne katolickie liceum ogólnokształcące w diecezji katowickiej powinna cieszyć się opieką i życzliwością całego duchowieństwa diecezjalnego, a przede wszystkim duszpasterzy Rybnika116. Ordynariusz miał świadomość, że katolicka placówka oświatowa nie od razu zostanie
entuzjastycznie przyjęta przez społeczeństwo. Zwracał uwagę sióstr na materialne i niematerialne trudności z jakimi będą musiały się borykać, a zwłaszcza
na zachowanie szczególnie wysokiego poziomu nauczania i wychowania. Pisał:
Należy pamiętać, że od nowa będzie trzeba przekonywać społeczeństwo o wartości tego typu
szkół, gdyż minione lata poprzez tendencyjny program sprzyjały tworzeniu niewłaściwego
obrazu. Dlatego tak ważny jest wysoki poziom nauczania117.
W kwietniu 1982 r. minister oświaty i wychowania zezwolił na prowadzenie
przez siostry urszulanki niepaństwowego, żeńskiego liceum ogólnokształcącego z internatem w Rybniku. Placówka zainaugurowała działalność 1 września tr.,
pod kierownictwem s. Wandy Kwas118. Liceum uzyskało w następnym roku
szkolnym uprawnienia szkół państwowych, prolongowane przez ministerstwo
na kolejne lata119. Urszulanki nie od razu odzyskały zabrane im przed dwudziestu laty pomieszczenia i przekazane zespołowi szkół ekonomiczno-usługowych. Pierwsza reakcja kuratorium na wypowiedzenie przez siostry umowy najmu była podobna jak w przypadku spornych pomieszczeń franciszkanów.
trum) przez dwie kadencje (od 1978 r.); w stanie wojennym organizator pomocy dla internowanych, więzionych, zwolnionych z pracy i ich rodzin; opiekun „Dzieła Przyjaciół Prywatnej
Szkoły Sióstr Urszulanek”. Zob. http://www.archidiecezja.katowice.pl/zmarli-kaplani/107alojzy-klon; 25 lat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku 1982–
2007, oprac. zespół red., Rybnik 2007, s. 8, 14–15.
115  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/5, b.p., List księży pt. Drogi Ludu Boży miasta Rybnika!,
8 XII 1981 r.; Notatki z rozmów z sekretarką, członkiem i przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność ” oraz pracownikiem rybnickiej oświaty, 24 XI, 3 XII 1981 r.
116  
Tamże, b.p., Pisma bp. H. Bednorza, 24 III i 21 IV 1982 r.
117  
Tamże, b.p., Pismo bp. H. Bednorza, 12 XI 1981 r.
118  
Wanda (s. Angelika) Kwas – ur. 1942 r. w Sosnowcu; urszulanka Unii Rzymskiej; dyrektorka urszulańskiego liceum ogólnokształcącego w Rybniku w latach 1982–2004, wcześniej
nauczycielka chemii w urszulańskim liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu (1979–1982).
T. Kucharczak, Nadzieja świtu, [w:] Szkoły urszulańskie..., s. 101.
119  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/5, b.p., Pisma MOiW nr KO–0145–25/81, KO–0145–
18/82, 6 IV 1982 r.; 1 II 1983 r., 18 IV 1984 r., Decyzja kuratora oświaty i wychowania w Katowicach nr OW–KO–5090/4/82, 30 IV 1982 r.
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Ostatecznie siostry niejako wymusiły zmianę stanowiska lokalnych władz poprzez odwołanie się do Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, Ministerstwa Oświaty i Wychowania, UdsW oraz wojewody katowickiego120. Nie bez
znaczenia był upór i konsekwencja przełożonej sióstr w Rybniku, s. Marioli
Kukiełki121, a także przychylność dyrektora państwowej placówki oświatowej,
która zajmowała urszulańskie budynki. Po długich konsultacjach sprawę rozstrzygnięto polubownie (stopniowy zwrot lokali). W pierwszym roku szkolnym
liceum urszulańskie i internat koegzystowały z zespołem szkół ekonomiczno-usługowych. Siostry odzyskały pomieszczenia na drugim piętrze budynku
głównego, które oddzielono ścianami działowymi od szkoły państwowej122.
W czerwcu 1983 r. placówka państwowa całkowicie zwolniła obiekt przy ul. Re
wolucji Październikowej, a nadal dzierżawiła dwa inne budynki należące do urszulanek123.
Ordynariusz katowicki poinformował papieża Jana Pawła II o reaktywowaniu urszulańskiej szkoły średniej. Z Rzymu przywiózł dla sióstr błogosławieństwo Ojca Świętego i życzenia, aby prowadzona przez nie katolicka szkoła stała się centrum promieniowania wysokich wartości religijnych, moralnych i naukowych124. Podobne życzenia dołączył prymas, kard. Józef Glemp, do przesłanego siostrom
błogosławieństwa125. W 1984 r. bp. H. Bednorz powołał Dzieło Przyjaciół Prywatnego Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku.
Wokół niego skupili się duchowni i świeccy, chcący nieść wszechstronną (duchową i materialną) pomoc urszulańskiej placówce126. Siostry pokonały trudności i rozwinęły działalność dydaktyczno-wychowawczą. 1 września 2005 r. ich
prywatne liceum zostało przekształcone w koedukacyjne publiczne i wraz
z działającym od 2001 r. gimnazjum (od 2003 r. koedukacyjne) tworzą obecnie
Zespół Szkół Urszulańskich127.
120  

APK, UW Kat. WdsW, sygn. 1/638, k. 112–116.
Anna (s. Mariola) Kukiełka – ur. 1939 r. w Hucie Komorowskiej k. Zamościa; urszulanka Unii Rzymskiej; absolwentka liceum urszulańskiego w Lublinie; przełożona domu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku od 30 września 1980 r. do 1 czerwca
1985 r. T. Kucharczak, Nadzieja świtu, [w:] Szkoły urszulańskie..., s. 132.
122  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/5, b.p., Pisma do KOSK w sprawie wypowiedzenia umowy najmu, 21 IX 1981 r., 9 V 1983 r., Notatki z rozmów z dyrektorem zespołu szkół ekonomiczno-usługowych, 16 i 27 X, 4 XI 1981 r., Pisma kuratora oświaty i wychowania, 27 X
1981 r., 24 V 1983 r., Pismo wicewojewody, 20 III 1982 r. (kopie tych pism także w: ALO, PPiO,
sygn. ALO I.1, b.p.).
123  
ALO, PPiO, sygn. ALO I.1, b.p. Umowy najmu, 23 VI 1982 r., 1 VIII 1983 r.
124  
AUR, DP–WZ, sygn. A.X.1/5, b.p., Pismo bp. H. Bednorza do przełożonej sióstr urszulanek w Rybniku, 26 V 1982 r.
125  
Tamże, b.p., Pismo prymasa nr 1833/82/P, 28 V 1982 r.
126  
Tamże, b.p., Dekret bp. H. Bednorza, 14 V 1984 r.
127  
Szerzej zob. 25 lat Liceum..., s. 10–31.
121  
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Polityka władz Polski Ludowej zmierzała do całkowitej kasacji szkolnictwa
kościelnego. Była to swoistego rodzaju walka nie tylko o nauczanie (edukowanie), ale także – albo przede wszystkim – o wychowanie. Według danych UdsW
w latach 1949–1963 działało w Polsce 78 niższych seminariów zakonnych.
W ramach akcji kasacyjnych prowadzonych przez władze w 1952 i 1962 r. zlikwidowano 69 NSD zakonnych. Od tego czasu istniało zaledwie dziewięć tego
typu placówek zakonnych. Właściwe wydziały do spraw wyznań razem z kuratoriami szkolnymi ściśle nadzorowały ich działalność, a jednocześnie odmawiały wychowankom praw przysługujących uczniom szkół państwowych. NSD
spełniały rolę szkoły średniej (liceum ogólnokształcącego), ale bez praw publicznych, dlatego absolwenci składali egzamin dojrzałości przed państwową
komisją egzaminacyjną jako eksterniści. Prawa państwowe przyznano NSD dopiero w latach osiemdziesiątych128.
Akcja likwidacji niższych seminariów, prowadzona w pierwszej połowie lat
sześćdziesiątych, była kontynuacją działań zapoczątkowanych w latach pięćdziesiątych i przerwanych przez krótkotrwałą polityczną „odwilż”. Na terenie
województwa katowickiego zlikwidowano cztery małe seminaria: trzy w 1962 r.
(diecezjalne św. Jacka w Katowicach, salezjańskie w Kopcu i franciszkańskie
w Rybniku) oraz jedno w 1963 r. (diecezjalne w Gliwicach). Na tym obszarze
kasacji uniknęło tylko jedno niższe seminarium, a mianowicie diecezjalne
w Częstochowie, choć jego likwidację aparat partyjno-państwowy rozważał
w 1962 r., a potem planował w tym samym okresie co kasację NSD w Gliwicach. Prawdopodobną przyczyną pozostawienia tej placówki był fakt zamieszkiwania na jej terenie biskupa, a tym samym obawa władz o propagandowy wydźwięk ewentualnych zajść. Częstochowskie seminarium przetrwało, ale ze
względu na rolę w procesie kształcenia ewentualnych przyszłych kleryków oraz
powiązanie z Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, było przedmiotem ciągłej uwagi władz administracyjnych, a także aparatu
bezpieczeństwa.
W roku szkolnym 1934/1935 zakony prowadziły w Polsce 260 przedszkoli,
75 szkół powszechnych, 70 szkół średnich ogólnokształcących, 24 szkoły
kształcenia nauczycieli oraz 37 szkół zawodowych. Wskutek polityki władz
Polski Ludowej w 1983 r. (czyli już po kolejnej „odwilży”, która umożliwiła ich
reaktywację) zgromadzenia zakonne prowadziły w Polsce zaledwie kilka szkół
średnich i zawodowych. Były to żeńskie licea ogólnokształcące w Polskiej Wsi
(siostry sercanki), Wałbrzychu i Szymanowie (siostry niepokalanki), Krakowie
128  

D. Zamiatała, Zakony męskie..., s. 568–570.
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(siostry prezentki), Wrocławiu, Poznaniu, Rybniku (urszulanki), a także szkoła
zawodowa i liceum gastronomiczne w Nowym Sączu (siostry niepokalanki).
Spośród zgromadzeń męskich pijarzy prowadzili męskie liceum ogólnokształcące w Krakowie, a salezjanie szkołę zawodową w Oświęcimiu129.
Likwidacja szkolnictwa zakonnego oprócz laicyzacji oświaty i oderwania
młodych ludzi od wpływu Kościoła miała na celu pozbawienie zakonnic źródeł zarobkowania. Siostry odsunięte od zajęć zgodnych z charyzmatem zgromadzenia bardzo często podejmowały pracę w parafiach. Pełniły posługę katechetek, pielęgniarek, zakrystianek, nauczycielek rzemiosła czy też inne funkcje
pozwalające zdobyć środki na utrzymanie. Dla przykładu, w 1972 r. w domu zakonnym urszulanek w Rybniku przebywały 43 siostry, spośród nich 15 pobierało rentę, sześć wynagrodzenie za pracę w miejscowej parafii (sprzątanie kościoła, pranie bielizny kościelnej, jedna organistka), a dwie/trzy udzielały prywatnych korepetycji z języków obcych i matematyki. Tak więc blisko połowa
sióstr nie posiadała stałego źródła utrzymania, a jedynym dochodem klasztoru
był czynsz z tytułu dzierżawy przez kuratorium oświaty zakonnych budynków,
zajętych przez miejskie władze lokalowe po likwidacji urszulańskich szkół130.
Wszystkie opisane powyżej nadużycia, dyskryminacje, nieposzanowania
własności, pogwałcenia wolności sumienia i wyznania, działy się w majestacie
prawa (specyficznie interpretowanego), z uwagi na pilny interes społeczny, za którym skrywał się interes władz Polski Ludowej.

129  

A. Grajewski, Start po raz trzeci. Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Urszulanek
w Rybniku, „Gość Niedzielny” 1983, nr 16, s. 5 i 7.
130  
APK, UW Kat. WdsW, sygn. 1/638, k. 119.

Grzegorz Bębnik (IPN Katowice)
Pastor i agent. Podwójne życie ks. Edwarda Romańskiego
Osoba księdza Edwarda Romańskiego nierozerwalnie złączona jest z powojennymi losami rybnickiej parafii ewangelickiej. Ten warszawianin z urodzenia
do miasta nad Nacyną zawitał w grudniu 1945 r., zatem ledwie w osiem miesięcy po zajęciu Rybnika przez Armię Czerwoną; miał z nim pozostać związany aż
do śmierci. W oczywisty sposób aktywność rybnickiego proboszcza odcisnęła
się na losach ewangelickiej wspólnoty, nie tylko tej rybnickiej. Polscy luteranie
aż do 2000 r. posługiwali się śpiewnikiem i modlitewnikiem, którego współautorem był rybnicki proboszcz; do dziś przy szczególnie podniosłych okazjach
w luterańskich kościołach rozbrzmiewa napisany jeszcze przez samego Marcina Lutra hymn Ein feste Burg ist unser Gott. Autorem jego polskiego przekładu,
rozpoczynającego się od słów Warownym grodem jest nasz Bóg jest również ks.
Romański, uważany skądinąd za człowieka obdarzonego poetyckim talentem.
Specyfika funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (KEA) powo
dowała również, że poszczególni pastorzy sprawowali funkcje daleko wykraczające poza najobszerniejszą choćby parafię. Tak było i w przypadku ks. Romańskiego; w latach 1958–1984 pełnił on urząd duchownego radcy Konsystorza
KEA i jako najstarszy radca w ostatnich kadencjach sprawował obowiązki zastępcy biskupa Kościoła. W latach 1962–1984 był także członkiem Synodu KEA.
Rzecz oczywista, historia księdza Romańskiego nie rozpoczęła się w Rybniku. Późniejszy luterański duchowny urodził się w 1912 r. w Warszawie. Po
ukończeniu studiów teologicznych w Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 9 października 1938 r. ordynowany został w kościele św. Trójcy w Warszawie przez ówczesnego luterańskiego superintendenta
generalnego (od 1936 r. używającego tytułu biskupa), ks. Juliusza Burschego.
Tuż po ordynacji otrzymał skierowanie na swą pierwszą placówkę – parafię
ewangelicką w liczącym wówczas około 28 tys. mieszkańców Żyrardowie, położonym w granicach ówczesnego województwa warszawskiego. Pod okiem
tamtejszego proboszcza, ks. Ottona Wittenberga pełnić miał funkcję wikarego1.
Macierzysta wspólnota ks. Romańskiego, czyli Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP był jednym z siedmiu działających w II Rzeczypospolitej kościołów protestanckich; w chwili wybuchu II wojny światowej liczył on ponad
430 tys. wyznawców, w większości narodowości niemieckiej. Według wyliczeń
1  

http://badgeritc.nazwa.pl/luteranie/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5, dostęp 12 stycznia 2011 r.
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Elżbiety Alabrudzińskiej Polacy stanowili zaledwie 31–34 % wiernych; koncentrowali się oni głównie na Śląsku Cieszyńskim2. We wspólnocie posługiwało
około dwustu księży, wliczając tu także tych z przyłączonego w 1938 r. Zaolzia3. W Kościele stopniowo przybierał jednak na sile – nie bez udziału czynników państwowych – nurt propolski, którego uosobieniem był sam super
intendent Bursche; w latach międzywojennych tendencja ta wzbudzała duże
zaniepokojenie i wśród niemieckiej mniejszości w Polsce, i w niemieckich kręgach rządowych4. Dążenie zarówno pierwszych, jak i drugich do, jeśli nie wyeliminowania, to przynajmniej powstrzymania niekorzystnych z ich punktu widzenia narodowościowych przemian wśród zamieszkałych w granicach
Rzeczypospolitej wiernych KEA (wprost uznawanych za polonizację) zaowocowały zjawiskiem, które niemieccy historycy do dziś określają budzącym spory mianem „walki kościelnej” (Kirchenkampf)5. Chodziło o naciski wywierane
przez polską administrację na te ewangelickie struktury kościelne, które eksponowały swą niemieckość, posuwając się przy tym wręcz do sformułowania postulatu podziału Kościoła według kryterium narodowościowego, a przynajmniej utworzenia dwóch odrębnych synodów: polskiego i niemieckiego6.
Sytuację komplikował fakt, że ów sekundujący polskiej racji stanu, jak nazywali
go Niemcy, Burschenbewegung (ruch Burschego)7 w znacznej części składał się
z księży i wiernych wywodzących się spośród niemieckich kolonistów; procesy
asymilacyjne wśród przynajmniej niektórych przedstawicieli tej grupy przebiegły wyjątkowo szybko, praktycznie w ciągu dwóch pokoleń skutkując pełną
polonizacją. Kimś takim był na pewno żyrardowski proboszcz, ks. Otton Wittenberg; ten urodzony w Gostyninie, a teologię ewangelicką studiujący w Lipsku syn niemieckich osadników całą duszą zaangażował się po stronie superintendenta Burschego. W swojej parafii zainicjował między innymi powstanie
Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, za co już wkrótce zapłacić
miał wysoką cenę8.
2  

E. Alabrudzińska, Protestantyzm w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2004, s. 79.
Tamże, s. 80.
4  
Tamże, s. 283–297.
5  
Termin ten pojawia się np. w: A. Kleindienst, O. Wagner, Der Protestantismus in der Republik Polen 1918/19 bis 1939 im Spannungsfeld von Nationalitätenpolitik und Staatskirchenrecht, kirchlicher und nationaler Gegensätze, Marburg/Lahn 1985, s. 222 i n.
6  
Zob. E. Alabrudzińska, Rozłam narodowościowy? Rozwój opozycji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w latach 1933–1939, [w:] Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, red.
J. Kłaczkow, Toruń 2009, s. 29–44.
7  
Zob. J. Sziling, Martyrologia polskiego duchowieństwa ewangelickiego w latach 1939–1945, [w:]
Polski protestantyzm w czasach..., s. 101.
8  
Zob. Wspominamy: Śp. ks. Otton Wittenberg, [w:] Kalendarz Ewangelicki 1969, Warszawa
1969, s. 74–76. Również: http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/biuletyn/MTE_2004_03.html,
dostęp 11 stycznia 2011 r.
3  

Ks. Edward Romański
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Jak łatwo zauważyć, od chwili ordynacji ks. Romańskiego do wybuchu
II wojny światowej nie upłynął nawet rok. W drugim tygodniu działań wojennych, 12 września Żyrardów zajęty został przez Wehrmacht. I choć spora część
przedwojennego województwa warszawskiego, podobnie jak i położone po sąsiedzku województwo łódzkie włączone zostały – w ramach nowoutworzonego Warthegau – do Rzeszy, sam Żyrardów znalazł się w tej części, która przypadła w udziale Generalnemu Gubernatorstwu. Dla młodego wikarego tych kilka
wojennych lat miało stać się swoistym fatum. Żyrardowski proboszcz, ks. Wittenberg aresztowany został już w październiku 1939 r.9 Jego miejsce w tutejszej
gminie luterańskiej pozostało de facto nieobsadzone; jakąś formę zwierzchności
nad tamtejszą parafią sprawował przybyły z Wołynia (wcześniej proboszcz
w Kostopolu) ks. Jakob Fuhr. Miejscowi luteranie stali się bowiem obiektem
zabiegów hitlerowskich władz, zmierzających do ich pozyskania (czy raczej –
odzyskania) dla niemieckości. Ks. Fuhra trudno było jednak zastać na miejscu;
administrowanie żyrardowską parafią (podobnie jak i kilkoma innymi) było
dlań wybitnie pobocznym zajęciem, jako że przede wszystkim zajmował się
organizowaniem niemieckiej gminy luterańskiej w Warszawie. Toteż na miejscu
posługę duszpasterską nieprzerwanie pełnił dotychczasowy wikary, właśnie
ks. Romański. Na tle stosunku okupanta do luteran, zwłaszcza tych mogących
wykazać się niemieckimi korzeniami (a z takich w przytłaczającej większości
składała się ewangelicka społeczność Żyrardowa) fakt pozostawienia Polaka na
stanowisku – teoretycznie – wikarego, w praktyce zaś samodzielnego proboszcza bezsprzecznie zadziwia. Nic zatem szczególnego, że za ks. Romańskim przez
resztę życia ciągnąć miała się pogłoska, jakoby to podpisał on Volkslistę, i jako
zadeklarowany Niemiec zyskał zaufanie okupacyjnych władz. Taki scenariusz
uwiarygodniało zresztą zachowanie ks. Romańskiego w 1945 r. i okoliczności,
w jakich opuścił on dotychczasową placówkę, przenosząc się do Rybnika. Sam
zainteresowany gwałtownie temu zaprzeczał przyznając jedynie, że niemiecką
listę narodowościową – i to pod jakoby przymusem – przyjęła jego żona, Dorota Gessel10. Na świadectwo swej niezłomnej postawy przywoływał swe rzekome ówczesne kontakty ze znanym żyrardowskim literatem, Pawłem HulkąLaskowskim, któremu to przekazywać miał pisane potajemnie patriotyczne
wiersze11. Podstawową zaletą, albo też – zależnie od punktu widzenia – wadą
9  

J. Sziling, Martyrologia..., s. 102. W innym miejscu wyczytać można, że był to grudzień.
Zob. http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/biuletyn/MTE_2004_03.html, dostęp 11 stycznia
2011 r.
10  
Zdać trzeba sobie sprawę z krańcowo różnego znaczenia Volkslisty w Generalnym Gubernatorstwie oraz na terenach wcielonych do Rzeszy. O ile na tych drugich, zwłaszcza na
Górnym Śląsku, przyjęcie określonej grupy DVL nosiło wiele cech swoistej mimikry, o tyle np.
w okolicach Warszawy uchodziło za akt ewidentnego zaprzaństwa.
11  
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), Wojewódzki
Urząd Spraw Wewnętrznych w Katowicach (dalej: WUSW w Katowicach), sygn. 0040/950,
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takiego alibi był fakt, że sam zainteresowany nie mógł potwierdzić jego prawdziwości; niezapomniany tłumacz Przygód dobrego wojaka Szwejka zmarł bowiem
w październiku 1946 r.12 U władz kościelnych w sprawie ks. Romańskiego interweniować miała jednakowoż wdowa po Hulce-Laskowskim; być może to jej
zabiegom zawdzięczał on pozostanie w kościelnej służbie13.
Górny Śląsk, co wypada zaznaczyć, był dotychczas dla ks. Romańskiego
prawdziwą terra incognita. Brak informacji, by wcześniej odwiedził go choćby
przejazdem, na pewno też nie pracował dotychczas w którejkolwiek z tutejszych
parafii; skomplikowana sytuacja górnośląskiego protestantyzmu nie sprzyjała
zresztą skierowaniu do którejś z tutejszych parafii pochodzącego najzupełniej
„z zewnątrz”, pozbawionego znajomości miejscowych realiów młodego duchownego14. Czy zaś powojenne przenosiny w te dość odległe od stron rodzinnych okolice istotnie miały za cel swoiste zerwanie z przeszłością i rozpoczęcie
od nowa – trudno powiedzieć. Nie można jednak wykluczyć, że w okolicach
Warszawy – po okupacyjnym epizodzie - zrobiło się dla ks. Romańskiego najzwyczajniej zbyt ciasno. Jeśli jednak liczył on na swoiste „nowe otwarcie”, rozczarował się głęboko, bowiem te właśnie szczegóły z jego życiorysu nieodmiennie przykuwały uwagę wszystkich, którym przyszło zapoznawać się z curriculum
vitae rybnickiego proboszcza. Mówiąc wprost, spędzony w Żyrardowie okres
II wojny światowej wybitnie zaciążył nad losami ks. Romańskiego. Był on,
z czego sam doskonale musiał zdawać sobie sprawę, jednym z naprawdę niewielu polskich pastorów, któremu dane było przetrwać niemiecką okupację
t. 1, Charakterystyka ks. Edwarda Romańskiego, 15 XII 1964 r., k. 15.
12  
Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946), pochodził z rodziny osiadłych w Żyrardowie czeskich emigrantów, wyznawców kościoła reformowanego. Znakomity literat i tłumacz z wielu
języków; przekładał między innymi dzieła Jamesa Fenimore Coopera, Jonathana Swifta, Emila
Ludwiga, Rogera Martina du Gard; także – Karela Čapka i Jaroslava Haška.
13  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Streszczenie materiałów sprawy
ewidencyjno-operacyjnej nr 3810 dot[yczącej] pastora Romańskiego Edwarda, 10 V 1962 r., k.
10.
14  
W przedwojennym województwie śląskim działały wówczas dwa główne kościoły protestanckie – w części „cieszyńskiej” (alias „austriackiej”) Kościół Ewangelicko-Augsburski,
podległy władzy warszawskiego konsystorza, zaś w części „pruskiej” Ewangelicki Kościół
Unijny na polskim Górnym Śląsku, odpowiadający granicom dawnej superintendentury
pszczyńskiej; ten ostatni uważany był wręcz za ostoję niemieckich wpływów w województwie.
Na jego czele stał – jako superintendent – ks. Hermann Voss, rezydujący przy katowickim kościele unijnym Zmartwychwstania Pańskiego. Po wygaśnięciu w 1937 r. tzw. górnośląskiej konwencji genewskiej, gwarantującej ochronę mniejszości na podzielonym Górnym Śląsku tutejszy
kościół unijny stał się obiektem zainicjowanej przez wojewodę Michała Grażyńskiego akcji,
której celem było radykalne spolonizowanie jego struktur. Zob. J. Szturc, Tymczasowa Rada Kościelna Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Górnym Śląsku (1937–1939), Katowice 2003; również:
W. Musialik, Stosunek władz województwa śląskiego do Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Górnym
Śląsku, [w:] Polski protestantyzm w czasach..., s. 67–84.
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w charakterze duszpasterza. Inni nie mieli tyle szczęścia, albo wręcz nie mieli
go w ogóle; jak skrupulatnie wyliczył swego czasu ks. Woldemar Gastpary, spośród 125 przyznających się do polskości księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego aresztowano wówczas 62, oraz jednego diakona15. Ci, którzy zdołali
uniknąć uwięzienia zostali usunięci z parafii; starali się przeżyć, imając się różnorodnych zajęć, nie mających wiele wspólnego z ich powołaniem. Na tym tle
ks. Romański wyróżniał się zdecydowanie.
Przybycie do Rybnika i objęcie tutejszej parafii luterańskiej niekoniecznie
musiało być zresztą efektem swobodnego wyboru; wiadomo skądinąd, że po
opuszczeniu Żyrardowa zwrócił się ks. Romański z prośbą do ks. Jana Szerudy,
pełniącego wówczas obowiązki biskupa o powierzenie mu funkcji administratora kościelnych nieruchomości16. Dziwna to prośba jak na ewangelickiego
księdza, którego żywiołem powinno być wszak Słowo i jego głoszenie wśród
ludzi. Jednak wstawiennictwo wpływowego ks. Karola Kotuli, przyszłego biskupa, zadecydowało o przydzieleniu ks. Romańskiemu opuszczonej przez niemieckiego proboszcza rybnickiej parafii, początkowo jedynie w roli administratora. Skupiać musiała ona wówczas około 600 wiernych; znacznie więcej, aniżeli dzisiejsze 350 dusz, a zarazem mniej niż 1 200 osób, wyszczególnionych na
rok 194517. Obowiązki ks. Romańskiego nie ograniczały się jednak wyłącznie
do rybnickiej parafii – administrował także zborami w Ściborzycach Wielkich
(gdzie dopiero w 1948 r. „odkryto” liczną, tysiącosobową grupę potomków
niegdysiejszych protestanckich emigrantów z Czech), Czerwionce oraz Raciborzu18.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Kościół Ewangelicko-Augsburski
w pierwszych latach istnienia tzw. Polski Ludowej znalazł się na uboczu głównego uderzenia ateistycznego reżimu, jakie wymierzone zostało nade wszystko
w katolicyzm, będący dla B. Bieruta, J. Bermana czy S. Radkiewicza uosobie15  

W. Gastpary, Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych, cz. 2: 1939–1945, Warszawa 1981, s. 203. Z tego przynajmniej 16 zginęło w obozach koncentracyjnych, wśród nich
sam biskup Bursche. J. Sziling, Martyrologia..., s. 106–109.
16  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Charakterystyka ks. Edwarda
Romańskiego, 15 XII 1964 r., k. 15. Nie udało się ustalić, gdzie owe nieruchomości miały być
położone.
17  
Autor usiłował ustalić stosowne wielkości podczas rozmowy, jaką przeprowadził
w dniu 7 grudnia 2010 r. z obecnym proboszczem rybnickiej parafii ewangelickiej, ks. Mirosławem Sikorą. Niestety, z oświadczenia ks. Sikory wynika, iż nie dysponuje on stosownymi archiwaliami. Odnośnie liczebności rybnickiej parafii w roku 1945, zob. J. Szturc, Martyrologia....,
s. 23. Natomiast według danych Urzędu do Spraw Wyznań (UdsW) na 1 stycznia 1954 r. parafia w Rybniku liczyć miała 563 wiernych. Za: R. Michalak, Kościoły protestanckie i władze partyjnopaństwowe w Polsce (1945–1956), Warszawa 2002, s. 252.
18  
Parafie w Ściborzycach, Czerwionce i Raciborzu według danych UdsW na 1 stycznia
1954 r. liczyć miały – odpowiednio – 1015, 299 i 185 wiernych. Tamże, s. 202.
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niem fideistycznego zagrożenia. Luteranie, od 1945 r. używający nieoficjalnej,
za to wywołującej pozytywne skojarzenia nazwy „Polski Kościół Ewangelicki”
w planach władz spełnić mieli nawet dość istotną rolę, pomagając w polonizacji
autochtonicznej ludności Mazur19. Odpowiednio do tego zwierzchnicy Kościoła dokładali starań, by zrzucić odium niemieckości ciążące na ewangelickiej
wspólnocie; w tzw. powszechnej świadomości ewangelik (nade wszystko zaś
luteranin) był wszak jednoznacznie kojarzony z rodakiem Marcina Lutra. Zaryzykować można twierdzenie, że ów utrwalony stereotyp legł u fundamentów
od początku spolegliwego wobec władz postępowania zwierzchników Kościoła; nie od rzeczy będzie także przypuszczenie, iż z natury rzeczy funkcjonujący
w diasporze – wśród katolickiego w przewadze żywiołu – luteranie poszukiwali oparcia w instytucji państwa. Podążając tym samym, notabene, ścieżkami wyznaczonymi jeszcze przez samego „junkra Jörga”.
Ksiądz Romański w kręgu zainteresowań „bezpieki” znalazł się dopiero
w 1955 r.; wówczas to, w dniu 30 kwietnia założono na jego osobę tzw. sprawę
ewidencyjno-obserwacyjną, opatrzoną kryptonimem „Sprytny”20. Oficjalnym
powodem było utrzymywanie przezeń kontaktów z przebywającym w Londynie ks. Władysławem Fierlą, biskupem tamtejszego Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; od ks. Fierli miał rybnicki proboszcz otrzymywać paczki żywnościowe, jak też prowadzić z nim korespondencję mającą, jak zapisano,
raczej charakter kościelny i teologiczny21. Przy okazji jednak szczegółowo opisano
wojenne losy ks. Romańskiego, rozsmakowując się wręcz w szczegółach stawiających w wątpliwym świetle ówczesną postawę rybnickiego proboszcza; nie
omieszkano przy tym także napomknąć, iż pełniąc funkcję ławnika w rybnickim sądzie angażować miał się na rzecz tutejszych Volksdeutschów w ich procesy
rehabilitacyjne, i to rzekomo nie za darmo22. Zwrócono również uwagę, że
19  

Tamże, s. 47. Rozbieżne nieraz opinie na temat roli, jaka władze PRL-u przypisywały
bądź też zamierzały przypisać tzw. kościołom mniejszościowym (wśród których KEA był jednym z ważniejszych) prezentuje Krzysztof Brzechczyn. Zob. K. Brzechczyn, Kościoły mniejszościowe w polityce władz PRL, „Przegląd Religioznawczy” 2008, nr 3, s. 133–142.
20  
Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 056/10, Sprawozdanie specjalne do kierownika Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, 14 VI 1955 r., k. 248.
21  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Streszczenie materiałów sprawy
ewidencyjno-operacyjnej nr 3810 dot[yczącej] pastora Romańskiego Edwarda, 10 V 1962 r., k.
9. Jak wynika z tego, treść listów obydwu duchownych poddana została tzw. perlustracji, czyli
tajnej kontroli korespondencji.
22  
Informatorami, którzy bez cienia wątpliwości przypisywali ks. Romańskiemu akces na
Volkslistę byli – rzecz charakterystyczna – inni pastorzy KEA, zarejestrowani (i aktywni) jako
TW ps. „A–1” (ks. Artur Gerwin), TW ps. „Kalinowski” (ks. Wiktor Zeler) oraz TW ps. „Polański” (ks. Alfred Hauptman). AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Streszczenie materiałów sprawy ewidencyjno-operacyjnej nr 3810 dot[yczącej] pastora Romańskiego
Edwarda, 10 V 1962 r., k. 9–10. Szczegółowo zewidencjonowano też krewnych zamieszkują-
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i postawa luterańskiego księdza wobec komunistycznego reżimu jest raczej
dwuznaczna; popierać miał on reakcyjne środowisko skupione wokół ks. Woldemara Gastparego23, jak też słuchać nadawanych w polskim języku audycji BBC,
w prowadzonych później rozmowach komentując co ciekawsze informacje24.
Niestety, najwyraźniej źle dobierał sobie interlokutorów, skoro wszystko to
szybko docierało do funkcjonariuszy „firmy ucho”. Delatorzy nie ograniczali
się zresztą do tylko takich szczegółów; na przykład tajny współpracownik (TW)
o pseudonimie „Polański” na prośbę swego oficera prowadzącego sporządził
charakterystykę ks. Romańskiego, określając go następującymi słowami: że to jest
człowiek bardzo uległy. Jest pod całkowitymi wpływami ks[iędza] [Jana] Motyki, który
również reprezentuje linię pastora [Woldemara] Gastparego25. Podobne charakterystyki były nieocenionym wręcz materiałem, pozwalającym zarówno wytypować
kandydata na potencjalnego TW, jak i opracować optymalny sposób werbunku26. Taką też rolę spełnić miały w przypadku ks. Romańskiego.

cych za granicą, również ze strony żony. Tak się złożyło, że wszyscy (w tej liczbie brat ks. Romańskiego) mieszkali na terenie RFN (tamże, k. 11).
23  
Ks. Woldemar Gastpary (1908–1984), urodzony w Henrykowie k. Zduńskiej Woli, ordynowany w 1932 r., wikary w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas wojny więzień obozów
koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau. Po wojnie m. in. proboszcz w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi, senior diecezji łódzkiej i warszawskiej, prezes synodu KEA. Długoletni
rektor chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, od 1972 r. profesor zwyczajny.
24  
Ze słów jego, czytamy w opracowaniu, nie raz odczuwało się „radość”, gdy jakiś komentarz BBC
na temat wydarzeń w Polsce nie był zbyt przychylny AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950,
t. 1, Streszczenie materiałów sprawy ewidencyjno-operacyjnej nr 3810 dot[yczącej] pastora Romańskiego Edwarda, 10 V 1962 r., k. 10.
25  
Tamże. Swoistej pikanterii dodaje tej informacji fakt, że delator o pseudonimie „Polański”, czyli ks. Alfred Hauptman był wówczas seniorem (biskupem diecezjalnym) diecezji katowickiej, a jednocześnie proboszczem parafii w Zabrzu. Jak widać, donosił on nie tylko na
swoich – prawdziwych czy tylko domniemanych – konkurentów w skali kraju, lecz i podległych
sobie duchownych z terenu własnej diecezji. Odnośnie imponującej na tym polu aktywności ks.
Hauptmana, zob. G. Bębnik, Od „Górala” do „Gustawa” – zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Górnym Śląsku wobec aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci
Narodowej (szkic problemu), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2008, nr 1, zwłaszcza s. 57–61. Ks. Jan Motyka (1910–2006), pochodził z Zaolzia; ordynowany w 1935 r. pracował w parafiach w Jastrzębiu Zdroju–Ruptawie oraz Pszczynie jako jeden z pierwszych polskich
duchownych luterańskich w dawnej „pruskiej” części województwa śląskiego. Od 1945 r. do
przejścia na emeryturę proboszcz parafii w Pszczynie oraz Studzionce. Autor m.in. dwuczęściowego zarysu dogmatyki ewangelickiej Bóg i my, wydanego w latach 1971–1972.
26  
Na tym polu TW ps. „Polański” był zresztą wzorcem w realiach katowickiej diecezji
KEA wręcz niedoścignionym; współuczestniczył bowiem w tzw. opracowaniu przynajmniej
trzech późniejszych TW. Prócz „Ryszarda” byli to późniejsi konseniorzy (zastępcy biskupa
diecezjalnego): TW ps. „Organizator” (ks. Jan Karpecki) oraz TW ps. „Janek” (ks. Jan Gross).
Tamże, s. 61.
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Uzyskane wcześniej informacje na temat możliwości rybnickiego proboszcza musiały być na tyle interesujące, że postanowiono wybadać jego gotowość
do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Test wypadł bez wątpienia zachęcająco; podczas trzech rozmów, odbytych z niekryjącym swej profesji oficerem
SB, por. Zdzisławem Kraską ks. Romański wykazać miał się, jak pisano później,
pełnym zrozumieniem dla naszych zainteresowań i chętnie udzielał informacji27. Logiczną
konsekwencją takiej postawy była decyzja o werbunku w charakterze TW. Informacje, których w tej nowej roli dostarczać miał ks. Romański dotyczyły zarówno spraw ogólnokrajowych (jako członek konsystorza KEA rybnicki pastor
miał praktycznie nieograniczony dostęp do wszelkich dokumentów Kościoła),
jak i lokalnych, choć w perspektywie skorzystać zamierzano także z utrzymywanych przezeń zagranicznych kontaktów, między innymi z biskupem Fierlą. Monitorować zamierzano w ten sposób napływającą do kraju pomoc humanitarną,
organizowaną przez zagraniczne ośrodki ewangelickie; zresztą, także i one stanowiły przedmiot zainteresowania SB. W każdym aspekcie działalności – czy to

Fot. 1: Podpisane przez ks. Edwarda Romańskiego zobowiązanie do zachowania w tajemnicy
kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa (ze zbiorów Archiwum Oddziału IPN w Katowicach)

wewnętrznym, czy zewnętrznym wiązano z TW nadzieje na rozpracowywanie
ośrodków i elementów rewizjonistycznych; istnienia takich domniemywano –
zgodnie z duchem epoki – również i w powiecie rybnickim28.
27  

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie pozyskania w charakterze tajnego współpracownika, 20 IV 1962 r., k. 23.
28  
Tamże, k. 23–24.
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Formalne nawiązanie współpracy miało miejsce 26 kwietnia 1962 r. w Katowicach; odpowiedni raport milczy, gdzie się to odbyło, najpewniej jednak
w jednym z miejscowych hoteli29. Jak wnosić można z relacji przeprowadzającego werbunek oficera SB, rozmowa uparcie krążyła wokół zagadnienia rewizjonizmu; najwyraźniej otrzymane przez por. Kraskę instrukcje dobitnie artykułowały aktualne zagrożenia... Ks. Romański obszernie zwierzył się przy tej okazji
ze swoich okupacyjnych perypetii; raz jeszcze zapewnił, że nie posiadał Volkslisty, zaś, jak przy tym zaznaczył, fakt posiadania „Volkslisty” przez jego żonę jest dla
niego nieprzyjemny, lecz może z całą pewnością stwierdzić, że oboje żoną czuli się zawsze
Polakami i nigdy nie szkodzili ludności polskiej30. Dla oficera SB te ogniste zapewnienia musiały mieć brzmienie najpiękniejszej muzyki; nie trzeba było szczególnej
zawodowej czujności, by dostrzec tu słaby punkt współpracownika. Dość niespodziewanie okazało się również, że ks. Romański utrzymuje kontakty z zamieszkującym w Augsburgu ks. Oskarem Daumem, w okresie okupacji sprawującym jakoby posługę na rzecz rybnickiego zboru31; dla równowagi rybnicki
proboszcz zwierzył się ze swoich podejrzeń odnośnie narodowościowej postawy pastorów z Bytomia i Chorzowa. Jak na dłoni widoczne stały się też animozje pomiędzy ks. Romańskim a diecezjalnym seniorem; w nich upatrywać należałoby zapewne źródła niezbyt pochlebnej cenzurki, wystawionej rybnickiemu
proboszczowi przez TW ps. „Polański”. Ks. Romański dołożył ze swej strony
starań, by przedstawić osobę seniora w dwuznacznym świetle; dziwne wydają się
też, wywodził, powiązania ks. [Alfreda – G.B.] Hauptmana z NRF – aczkolwiek jego
uważa [ks. Romański – G.B.] za zdecydowanego Polaka, w domu często słyszy się język
niemiecki32.
29  

Tamże, k. 24.
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Wniosek o zatwierdzenie dokonanego pozyskania do współpracy tajnego współpracownika, 27 IV 1962 r., k. 25–26. Nadmienić trzeba, że z zachowanych akt nie wynika, by kiedykolwiek definitywnie wyjaśniono tę wstydliwą dla ks. Romańskiego sprawę.
31  
Tamże, k. 26. Ta informacja nie wydaje się do końca ścisła. Podczas wojny rybnicką
parafią opiekowali się pastorzy Heinrich Gerhardt oraz Christian Schwenker (vel Schwencker);
ten ostatni był przedwojennym jeszcze proboszczem, usuniętym w wyniku powziętych przez
wojewodę Michała Grażyńskiego działań, mających za cel spolonizowanie Ewangelickiego Kościoła Unijnego. Pastorem kościoła unijnego był również H. Gerhardt; wcześniej pełnił on
obowiązki wikarego w Szopienicach. Za odmowę podporządkowania się nakazom powołanej
przez wojewodę M. Grażyńskiego Tymczasowej Rady Kościelnej Ewangelickiego Kościoła
Unijnego na Górnym Śląsku został usunięty z parafii i objęty zakazem pełnienia posługi. Zob.
J. Szturc, Martyrologia..., s. 75–76 i 81.
32  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Wniosek o zatwierdzenie dokonanego pozyskania do współpracy tajnego współpracownika, 27 IV 1962 r., k. 27. W tym
akurat przypadku supozycje takie – nie wiadomo, na ile powodowane zwykłą złośliwością –
były najzupełniej bezzasadne. Ks. Hauptman, potomek niemieckich kolonistów z okolic Łodzi
i więzień KL Dachau czuł się już niewątpliwie Polakiem, choć chyba świadomość pochodzenia
30  
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Por. Kraska umiejętnie zagrał także na innej strunie – uprzedzeniach ks. Ro
mańskiego wobec Kościoła katolickiego. Jak napisał w raporcie, dalsza rozmowa
miała na celu wykazanie kandydatowi konieczności współpracy z organami służby bezpieczeństwa. W uzasadnieniu zwracano uwagę nie tylko na aktualnie interesujące nas problemy [czyli m.in. rzekome niemieckie zagrożenie – G.B.], ale również podkreślono, że
współpraca ta będzie miała na względzie także ochronę kościoła ewang[elicko] augsb[urskiego] w PRL przed dążeniami religii rzymsko-katolickiej33.

Spotkanie zwieńczone zostało ustaleniem sposobu nawiązywania kontaktów i wyborem przez ks. Romańskiego pseudonimu, którym od tej pory sygnować miał donosy – w tym drugim wcieleniu zaistnieć miał jako TW o pseudonimie „Ryszard”. Na prośbę por. Kraski sporządził także ks. Romański pisemne
oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy kontaktów z SB. Zasadniczo, instrukcja operacyjna z 1960 r. przewidywała tu pobranie formalnego zobowiązania
do współpracy, od czego jednak w szczególnych sytuacjach można było odstąpić; i tak też uczynił por. Kraska, motywując swój krok obawą, że naleganie o to
mogłoby zrazić kandydata i ujemnie odbić się na współpracy34. Znamienne, że taki sposób postępowania stosowano dość często właśnie wobec duchownych, nie tylko zresztą wyznań protestanckich35. Biorąc pod uwagę możliwości tajnego współpracownika ps[eudonim] „Ryszard”, konkludował usatysfakcjonowany niewątpliwie
kolejnym udanym „pozyskaniem” por. Kraska, należy stwierdzić, że wym[ieniony]
posiada perspektywy, aby stać się cenną jednostką po zagadnieniu kościoła ewangelicko-augsburskiego36. Spotkania odbywać miały się przynajmniej raz w miesiącu w katowickim lokalu kontaktowym (LK) „Gabinet” (potem również w LK „Strzecha”); nie wykluczano jednak i innych miejsc. Zdarzało się nieraz, że to oficer
prowadzący osobiście fatygował się do Rybnika; w takim przypadku agenturalne tête-à-tête odbyć mogło się w jednej z tutejszych kawiarń (choćby w „Rybniczęsto kazała mu, by użyć jakże trafnego kolokwializmu, „wyskakiwać przed orkiestrę.” Zdarzenie takie miało miejsce choćby w 1973 r., kiedy do Zabrza przybyć miała grupa niemieckiej
młodzieży protestanckiej, zrzeszonej w organizacji Internationales Freundschaftsheim; w mieście
zamierzali oni wybudować ogródek jordanowski dla miejscowych dzieci. O swoich zastrzeżeniach odnośnie tej inicjatywy ks. Hauptman niezwłocznie poinformował swego oficera prowadzącego, kpt. Jerzego Cichonia, który to wynurzenia TW ps. „Polański” przelał na papier: Z pun
ktu widzenia politycznego niewskazane jest, aby na terenie Zabrza budowali wspomniane ogródki, gdyż pobyt
ich i kontakt z miejscową ludnością podsycało by [!] do odnowienia ducha rewizjonistycznego. Zob. G. Bębnik, Duchowni diecezji katowickiej i cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jako obiekt działań
operacyjnych służb bezpieczeństwa Polski ludowej, [w:] Polski protestantyzm w czasach..., s. 330.
33  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Wniosek o zatwierdzenie dokonanego pozyskania do współpracy tajnego współpracownika, 27 IV 1962 r., k. 27.
34  
Tamże.
35  
Zob. G. Bębnik, Od „Górala” do „Gustawa”..., s. 55.
36  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Wniosek o zatwierdzenie dokonanego pozyskania do współpracy tajnego współpracownika, 27 IV 1962 r., k. 28.
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Fot. 2: Podpisane przez ks. Edwarda Romańskiego, posługującego się pseudonimem „Ryszard” pokwitowanie odbioru trzech tysięcy złotych z rąk funkcjonariusza SB (ze zbiorów
Archiwum Oddziału IPN w Katowicach)

czance”, położonej kilkadziesiąt zaledwie metrów od budynku plebanii) lub
zgoła w pomieszczeniach samej plebanii; zwłaszcza to ostatnie miejsce nadawało kontaktom z SB walor niemalże półoficjalny. Nieraz także sam TW „wywoływał” spotkania; na taką okoliczność ustalono specjalny sposób skontaktowania się z oficerem prowadzącym37. Częstotliwość spotkań była, rzec można,
standardowa – odbywały się one przynajmniej raz w miesiącu.
Zagadnienie „niemieckiego rewizjonizmu” było też jednym z pierwszych
poletek, na którym postanowiono szerzej wykorzystać wiedzę i umiejętności
nowego TW. W maju 1963 r., zatem niemal dokładnie w rok od chwili werbunku, ks. Romański dostarczył obszerny raport, omawiający stosunek ewangelików wobec niemczyzny. Dokument ten, niewolny od dobrze czytelnych osobistych wątków, w trzech kolejnych rozdziałach (Ewangelicy na zachód od Warszawy.
Sytuacja w latach 1938/39, W latach 1939–1945, Ewangelicy na Górnym Śląsku [na
południe od wielkich miast GOP – G.B.] po roku 1945) w syntetyczny sposób
oddawał narodowościowe powikłania ewangelickiej wspólnoty na znanych ks.
Romańskiemu terenach, kładąc przy tym duży nacisk na podkreślanie jej wię37  

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 07/214, t. 1, Notatka służbowa dot[ycząca]
sposobu nawiązania kontaktu z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 20 III
1963 r., k. 8.
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zów z polskością . Nie wydaje się, by ta czy inne próby przekonania SB o nieprawdziwości zbitki pojęciowej „ewangelik–Niemiec” odniosły jakiś skutek;
w roku 1969 nowy „prowadzący”, oficer katowickiego IV Wydziału kpt. Jerzy
Cichoń, bez wątpienia zaznajomiony z elaboratem „Ryszarda” pisał w swoim
raporcie, dołączonym do teczki obiektowej dotyczącej działalności KEA w województwie katowickim:
Przed 1939 r. utarło się stwierdzenie, że „ewangelik – to Niemiec”. Twierdzenie to ma
duże uzasadnienie w bliższym rozeznaniu tego środowiska. W czasie okupacji hitlerowskiej
prawie wszyscy ewangelicy byli kolaborantami [!]. Obecnie posiadają szerokie powiązania
rodzinne i wyznaniowe z Niemcami, oraz innymi krajami zachodniej Europy. Polski Kościół Ewangelicko-Augsburskie jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej. Księża
ewangeliccy z Polski biorą udział w różnego rodzaju konferencjach, zjazdach i naradach
organizowanych przez Św[iatową] Federację Luterańską w obu państwach niemieckich oraz
innych krajach zachodnich. W Niemczech Zachodnich istnieją różne ewangelickie ośrodki
charytatywne, mające na celu niesienie rzekomej pomocy ewangelikom zamieszkującym w kra
jach wschodnich. W rzeczywistości zaś są to ośrodki rewizjonistyczne, mające na celu dyskredytowanie w oczach opinii światowej naszych praw do Ziem Zachodnich oraz zbierania
różnego rodzaju informacji o Polsce w zamian za udzielaną pomocc39.
38  

Ks. Romański mocno ezopowym językiem charakteryzował m.in. postawę części ludności ewangelickiej podczas II wojny światowej, w nadto wyraźny sposób czerpiąc ze skarbnicy
własnych doświadczeń: Na sadystów i katów wobec narodu polskiego padło przerażenie, gdy od roku
1943 zaczęło się ich likwidowanie ze strony organizacji podziemnych i to zarówno tych na podrzędnych stanowiskach, jak też i na wyższych. Zginął wtedy m[iędzy] in[nymi] w Żyrardowie gorliwy działacz niemiecki
d[okto]r Arno Dachs. Pod koniec wojny zaczęła się wyraźnie zaznaczać poważna grupa ludzi, którzy gdzie
i jak tylko to było możliwe nie tylko solidaryzował się z ogółem społeczeństwa polskiego, ale także przychodziła mu z pomocą i współpracowała, w szczerej nadziei, że popełnione – często z braku uświadomienia, o które
w czasach chaosu wojennego było trudno – zło, które zresztą w ich rozumieniu nie miało charakteru zbrodniczego, będzie mogło być wyrównane z ich strony, a wybaczone i zapomniane ze strony społeczeństwa polskiego,
którego żywą cząstką nadal się czuli. Cyt. za: G. Bębnik, Duchowni diecezji katowickiej i cieszyńskiej...,
s. 324.
39  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 07/214, t. 1, Notatka informacyjna dot[ycząca]
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 26 IV 1969 r., k. 18. Po tej wstępnej prezentacji zagrożeń przechodził kpt. Cichoń do konkretów: O ile nieźle orientujemy się w rozeznaniu kontaktów zagranicznych księży ewangelickich, o tyle napotykamy na istotne trudności w wyjaśnianiu właściwego charakteru
tych kontaktów, szczegółowego rozeznania pobytu za granicą poszczególnych księży, gdyż kamuflowane są one
więzami rodzinnymi, towarzyskimi, przyjacielskimi czy też wyłącznie religijnymi. Trudno jest bowiem wierzyć,
by nikt nie pytał ich o taką czy inną sytuację panującą w kraju, a nie posiadamy odzwierciedlenia w jakiej
postaci ją naświetlają. Prowadzone systematycznie rozmowy z księżmi przed wyjazdem za granicę i po ich powrocie nie dają pozytywnego rezultatu w dobiciu się obiektywnej prawdy w tej kwestii. W zagadnieniu tym posiadamy pięciu tajnych współpracowników i dwóch kandydatów w opracowaniu. AIPN Ka, WUSW
w Katowicach, sygn. 07/214, t. 1, Notatka informacyjna dot[ycząca] Kościoła EwangelickoAugsburskiego, 26 IV 1969 r., k. 21.
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W latach siedemdziesiątych z kolei swoistym przedłużeniem kwestii „niemieckiego rewizjonizmu” stało się zagadnienie emigracji do RFN, będące pochodną poluzowania polityki paszportowej oraz akcji tzw. łączenia rodzin. Dla
katowickiej SB stało się ono wówczas jednym z ważniejszych pól zainteresowań40. Nic dziwnego, że tak wydajni agencji, jak „Ryszard” zobowiązywani byli
wykraczać tu poza swe wąsko zdefiniowane, parafialne poletko; ks. Romański
na przykład otrzymał polecenie sondowania związanych z tym nastrojów również i w parafii chorzowskiej, gdzie od 1970 r. proboszczował jego syn Jerzy.
W rozmowie z synem, nakazywał kpt. Cichoń podczas spotkania w październiku
1975 r., zwrócić również uwagę na podobne problemy, ale z terenu Chorzowa: czy do niego
jako osoby duchownej zgłaszają się osoby o poradnictwo co do wyjazdu do RFN i jakie
zajmują stanowisko. Odpowiednio go [syna – G.B.] pouczyć, aby w rozmowach z osobami
wyrażającymi chęć wyjazdu do RFN odradzał im, przy tym odnotowywał [ich] nazwiska41.
Wobec braków w zachowanych materiałach trudno stwierdzić, czy ta obrzydliwa próba wciągnięcia syna w delatorską działalność zakończyła się powodzeniem.
Te wyspecjalizowane niejako kierunki działalności „Ryszarda” stanowiły
jednak zaledwie margines jego zasadniczej aktywności. Jako członek i konsystorza, i synodu miał on praktycznie nieograniczony dostęp do wszelkich kościelnych dokumentów, z czego też skwapliwie korzystał, dostarczając władzom bezpieczeństwa drobiazgowe sprawozdania z obrad tych gremiów,
o szczegółowości dorównującej nieraz stenogramom. Odpowiednio wcześniej
przekazywał też oficerowi prowadzącemu program obrad, by po ich odbyciu
ustosunkowywać się do poszczególnych, z punktu widzenia SB szczególnie
istotnych, punktów. Toteż kwestie poruszane podczas obrad często już w następnym dniu znane były funkcjonariuszom; do tego opatrzone odpowiednio
fachowym komentarzem42. Za szczególnie przydatne uznać należy przekazywane przez ks. Romańskiego wiadomości dotyczące sytuacji finansowej Kościoła,
w tym także wszelkich wykrywanych nieprawidłowości czy nadużyć; w 1973 r.
„Ryszard”, będący zresztą dłuższy czas członkiem komisji finansowej konsystorza, zawiadomił na przykład o tej właśnie natury kłopotach proboszcza parafii w Kępnie, ks. Kruczka, które konsystorz zamierzał rozwiązać bez ingeren40  

Pod koniec 1972 r. „Ryszard” otrzymał na przykład zadanie: Zwrócić uwagę na osoby wyjeżdżające i przyjeżdżające z państw kapitalistycznych na terenie waszej parafii, ich zainteresowania i kontakty,
szczególnie chodzi o osobników z NRF, [ich] wpływ na rodzinę i otoczenie, jak też zachowanie. AIPN Ka,
WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Informacja ze spotkania z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 30 XI 1972 r., k. 28.
41  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Informacja ze spotkania
z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 8 X 1975 r., k. 102–103.
42  
Odpowiednie dokumenty zawiera nie tylko tzw. teczka pracy TW ps. „Ryszard” (AIPN
Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, passim), lecz i obszerna sprawa, prowadzona
przez SB „na całokształt” działalności KEA w Polsce Ludowej, nosząca kryptonim „August”.
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cji władz państwowych (czytaj: prokuratury)43. Nie wahał się także TW por uszać
tematów bardziej osobistych, dotyczących intymnych nieraz spraw poszczególnych pastorów44. Łatwo można się domyślić, jaką wartość przedstawiały dla
struktur bezpieczeństwa podobne informacje.
Zaskoczyć może, że w doniesieniach ks. Romańskiego marginalnie raczej
obecna jest tematyka ściśle lokalna, dotycząca Rybnika i tutejszej wspólnoty
ewangelickiej. Prócz najczęściej chyba występującego, wspomnianego już wyżej
wątku „rewizjonistycznego” okazyjnie pojawiają się polecenia sondowania (kpt.
Cichoń, być może niespełniony prawnik, z upodobaniem stosował tu termin
sądowanie) nastrojów parafian w związku z rozmaitymi, mniej czy bardziej godnymi tego miana wydarzeniami: kolejnym plenum lub zjazdem PZPR, katolickim budownictwem sakralnym (o czym będzie jeszcze mowa), zaś w latach
1980–1981 działalnością NSZZ „Solidarność”45. Bez wątpienia swój wpływ
wywierały tu takie czynniki, jak szczupłość rybnickiej parafii luterańskiej oraz
– a może przede wszystkim – jej absolutna wręcz, wobec posiadania tak spolegliwego proboszcza, przejrzystość. Mimo to konsekwentnie, od 1958 aż po
1984 rok rybnicka parafia nadzorowana była w ramach tzw. sprawy obiektowej
(SO) o kryptonimie „Gmina”46.
Dość szybko okazało się zresztą, że korzyści ze współpracy mogą być obopólne. W listopadzie 1964 r. ks. Romański udał się do RFN, by odwiedzić zamieszkałego tam brata. Podczas rutynowego przeszukania bagażu na przejściu
granicznym w Zebrzydowicach ujawniono w walizkach rybnickiego pastora dwa
kupony materiału ubraniowego, niezamieszczone w deklaracji celnej. Na nic
zdały się tłumaczenia, że materiał ów stanowi prezent, zakupiony ze składek
parafian; PRL-owscy funkcjonariusze celni nie nad takimi usprawiedliwieniami
przechodzili do porządku dziennego. Na miejscu orzeczono nie tylko przepadek „kontrabandy”, lecz i ukaranie ks. Romańskiego wysoką, jak na owe czasy

43  

Zob. G. Bębnik, Duchowni diecezji katowickiej i cieszyńskiej.., s. 331.
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Notatka służbowa ze spotkania
z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 27 IV 1972 r., k. 11. Informacje te
dotyczyły osobistych perypetii ówczesnego proboszcza ewangelickiej parafii w Katowicach,
ks. Adama Hławiczki.
45  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Informacja ze spotkania
z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 30 XI 1972 r., k. 28; tamże, Informacja ze spotkania z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 8 X 1975 r., k. 102;
tamże, Notatka ze spotkania z tajnym współpracownikiem pseudonim „Ryszard”, 3 XI 1980 r.,
k. 201; tamże, Notatka ze spotkania z tajnym współpracownikiem pseudonim „Ryszard”, 30 I
1981 r., k. 203.
46  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 47/673, Teczka SO na Kościół EwangelickoAugsburski, parafie Kołdunów, Rybnik i Czerwionka, passim.
44  
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47

grzywną w wysokości 4 tys. zł . Zdesperowany „Ryszard” zwrócił się wówczas
o pomoc do swego oficera prowadzącego; był nim już, po utworzeniu w lipcu
1962 r. zajmującego się inwigilacją kościołów Wydziału IV SB, kierownik tzw.
Grupy III tegoż Wydziału, mjr Apolinary Kowalik48. Ks. Romańskiemu zależało, po pierwsze, na anulowaniu grzywny, po drugie zaś – na wyciszeniu sprawy
na tyle, by nie dotarła ona do uszu przełożonego, bp. Andrzeja Wantuły;
w PRL-owskich realiach o podobnych deliktach z urzędu zawiadamiano bowiem zakłady pracy oraz zwierzchników winowajcy. Mjr. Kowalikowi nie udało
się, co prawda, cofnąć grzywny, lecz uzyskał przynajmniej tyle, że wieść o wykroczeniu nie wyszła poza wąski krąg wtajemniczonych. Finansowy aspekt
sprawy odegrał jednak rolę – bez żadnej przesady – doniosłą; oto gwoli ulżenia
ponoszonym przez „Ryszarda” fiskalnym ciężarom zdecydowano się wypłacić
mu po raz pierwszy ze specjalnego funduszu „O” (operacyjnego) wynagrodzenie za współpracę, w wysokości 3 tys. zł. Mjr Kowalik we wniosku, skierowanym na ręce ppłk. Mariana Dziekana, zastępcy wojewódzkiego komendanta
MO ds. SB pisał, iż biorąc pod uwagę wartość operacyjną tajnego współpracownika ps[eudonim] „Ryszard”, jego możliwości operacyjne – fakt, że dotychczas nie był wynagradzany
i to, że zwrócił się prośbą, aby udzielić mu jakiejś pomocy w tej sprawie - co motywował tym,
że dość trudno mu zebrać taką sumę – zwracam się z prośbą do ob[ywatela] Komendanta
o wyrażenie zgody i zezwolenie na wypłaceniem tajnemu współpracownikowi ps[eudonim]
„Ryszard” tytułem wynagrodzenia sumy trzech tysięcy złotych. [...] Uważam, że wymieniony zasługuje na to, aby go wynagrodzić, tym, bardziej, że fakt ten wpłynie pozytywnie na
dalsze kontynuowanie [!] współpracy z nim49.
47  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1964 r. wynosiło 1816 zł. Zob. http://www.
gazetapodatnika.pl/artykuly/przecietne_wynagrodzenie_w_latach_19502009-a_81.htm, dostęp 20 grudnia 2010 r. Wziąć należy tu jednak pod uwagę, że uposażenie ewangelickiego księdza fundowane było przez parafian, zależnie od ich liczebności i stopnia zamożności. Z wyjątkiem parafii Śląska Cieszyńskiego nie były to najczęściej wysokie sumy; choć akurat ks.
Romańskiemu jakiś czas wcześniej – wobec realnych perspektyw przejścia tegoż do parafii
w Skoczowie – rybniccy luteranie zdecydowali się podnieść pobory do wysokości tych spodziewanych w nowej placówce. Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Streszczenie materiałów sprawy ewidencyjno-operacyjnej nr 3810 dot[yczącej] pastora Romańskiego
Edwarda, 10 V 1962 r., k. 10.
48  
Apolinary Kowalik (1921–?), w strukturach bezpieczeństwa od 1946 r., początkowo
w PUBP w Oleśnie, potem w Bytomiu. W latach 1956–1958 zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa KM MO w Bytomiu, w latach 1958–1963 zastępca komendanta ds. bezpieczeństwa
KM MO w Częstochowie. Od lutego 1963 r. do kwietnia 1967 r. kierownik Grupy II Wydziału
IV KW MO w Katowicach.
49  
Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Pismo mjr. Apolinarego
Kowalika do komendanta wojewódzkiego do spraw SB w Katowicach, 12 III 1965 r., k. 20–21.
Zauważyć można, że oswajanie TW z przyjmowaniem rozmaitych korzyści było elementem
swoistego „wychowania” przez oficera prowadzącego; powstające przy takich okazjach własnoręcznie sygnowane – i dołączane do akt osobowych – pokwitowania wydatnie wzmacniały
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W roku 1972 wydawało się nawet, że gorliwy współpracownik SB, jakim był
ks. Romański uhonorowany zostanie najwyższą w polskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim funkcją i jako biskup stanie na jego czele, zastępując schorowanego poprzednika, bp. Andrzeja Wantułę. W Warszawie, w dniu 11 października 1972 r. odbyło się bowiem posiedzenie Wydziału Synodalnego, którego
efektem stało się oficjalne zaaprobowanie kandydatury rybnickiego proboszcza
na stanowisko biskupa Kościoła. Kandydatura ta cieszyć miała się zarówno
poparciem ustępującego bp. Wantuły, jak i synodu oraz – podobno – również
i większości pastorów50. W ciepłych słowach o kandydaturze „Ryszarda” wyrażać się miał TW ps. „Polański”, o czym to donosił – również nie szczędząc
wyrazów poparcia – inny TW, luterański ksiądz ukrywający się pod pseudonimem „Karol”51. Wiadomość ta wprawić musiała funkcjonariuszy IV Departamentu w stan swoistego podniecenia; oto na czele mniejszościowej, co prawda,
lecz liczącej się w skali kraju wspólnoty wyznaniowej stanąć mógł człowiek,
o którym w stosownym raporcie napisano, iż współpraca z nim układa się dobrze,
jest jednostką sprawdzoną i prawdomówną. Informacje przekazuje z obrad Konsystorza
i ogólnej sytuacji wśród kleru ewangelickiego diecezji katowickiej. Przekazuje również informacje z pobytu za granicą, tak w celach prywatnych, jak i wyznaniowych – konferencji,
zjazdów oraz seminariów52. Sam ks. Romański miał być jakoby zaskoczony tą propozycją (a może tylko się krygował?); wskazywał przy tym, że zarówno jego
wiek (60 lat), jak i choroba żony oraz brak znajomości języków obcych (z wyjątkiem biernej znajomości niemieckiego) zdają się być nader istotnymi prze-

więź z „aparatem”. Wyjątkowo brutalnie brzmi uzasadnienie wniosku o wypłacenie wynagrodzenia dla TW ps. „Henryk” (Stanisław Malina), ulokowanego w strukturach polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów; odnotowując pobranie przezeń dwóch tysięcy złotych, mł. chor.
Łukasz Stupnicki z bielskiego WUSW pisał wprost, iż celem wręczenia tej kwoty jest związanie
TW z organami SB oraz przyzwyczajenie go do przyjmowania pieniędzy. Zob. G. Bębnik, Duchowni diecezji katowickiej i cieszyńskiej..., s. 319.
50  
Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, Pismo mjr. T. Cierpiała do
naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW w Warszawie, 24 X 1972 r., k. 28–29. Zgodnie
z przyjętą przy sporządzaniu podobnych raportów regułą tożsamość TW musiała pozostać w
tajemnicy, toteż dokument ten rozpoczyna się – dla wtajemniczonego w tożsamość donosiciela czytelnika – zgoła humorystycznie: W dniu 19 b[ieżącego] m[iesiąca] t[ajny] w[spółpracownik]
ps[eudonim] „Ryszard” przekazał informacje dot[yczące] nowej kandydatury na stanowisko biskupa w
kościele ewangelicko-augsburskim, którym ma być pastor Edward Romański, prob[oszcz] parafii ewangelickiej w Rybiku i członek Konsystorza. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950,
t. 2, Pismo mjr. T. Cierpiała do naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW w Warszawie,
24 X 1972 r., k. 28.
51  
Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Informacja ze spotkania z
TW ps[eudonim] „Karol”, 2 VIII 1974 r., k. 65–66. Jako TW ps. „Karol” zidentyfikowany został ks. Wiesław Grochal, w latach 1966–1975 proboszcz parafii w Bytomiu.
52  
Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, Charakterystyka osoby
Edwarda Romańskiego, 16 XI 1972 r., k. 33.
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szkodami. W żadnym jednak razie nie osłabiło to entuzjazmu jego zwolenników: na wszystkie tłumaczenia ze strony t[ajnego] w[spółpracownika], czytamy
w raporcie, odpowiedziano jednym, że nie wchodzą [one] w rachubę, dostojnicy państwowi
nie znają obcych języków i też jeżdżą za granicę, od tego są tłumacze53.

Trudno powiedzieć, na ile sam ks. Romański uwierzył w swą szczęśliwą
gwiazdę, już widząc się rezydującym w warszawskiej siedzibie konsystorza przy
ul. Miodowej 21. Wiadomo, że podczas spotkań z oficerem prowadzącym
otwarcie kalkulował własne szanse w nadchodzących wyborach, wyraźnie próbując zainteresować SB swą kandydaturą54. Niepotrzebnie zresztą; kierujący
Wydziałem III Departamentu IV MSW płk Stanisław Wypych w lipcu 1974 r.
rozesłał do naczelników podległych sobie Wydziałów IV w poszczególnych
komendach wojewódzkich MO – zatem również i do Katowic – specjalne pismo, w którym przypominał o bliskich już wyborach luterańskiego biskupa.
Pisał w nim między innymi: W związku z powyższym uprzejmie proszę dokonać rozeznania, kto spośród osób duchownych byłby najodpowiedniejszym kandydatem na to stanowisko. Wskazanym jest, aby kandydat miał jednoznacznie polskie pochodzenie – nie posiadał bliskich związków rodzinnych w RFN. Na typowanego kandydata proszę nadesłać
wszechstronną charakterystykę z uwzględnienie danych o jego rodzinie oraz rodzinie żony55.
Wyrażone tu wprost zastrzeżenia zdawały się ks. Romańskiego eliminować
w przedbiegach; mimo to katowicki Wydział IV zdecydował się najwyraźniej
zagrać va banque, wysuwając właśnie kandydaturę „Ryszarda”56. W zachowanych aktach brak jednak śladów dalszych działań SB, zmierzających do wprowadzenia właśnie tego, nie innego kandydata na urząd biskupa. Takie „ręczne”
sterowanie elekcją musiało być zresztą dla Departamentu IV cokolwiek kłopotliwe, a to z racji sporej liczby uprawionych do głosowania; prócz duchownych

53  

Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Notatka służbowa ze
spotkania z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 21 X 1972 r., k. 23–24.
54  
Nadal nurtuje go myśl, kto zostanie biskupem z uwagi na to, że i jego osoba brana jest pod uwagę.
Niepokoi go natomiast duża ilość kandydatów na to stanowisko. W wyborach obawia się osób świeckich, że oni
nie znają jego osoby i mogą na niego nie głosować, głosujących musi być 20 osób, liczy, ile może otrzymać głosów.
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Informacja ze spotkania z t[ajnym]
w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 11 I 1975 r., k. 90–91. To właśnie spotkanie
odbyło się w kawiarni „Rybniczanka”, położonej przy ul. Miejskiej 2 (parafia ewangelicka mieści się przy tej samej ulicy, pod numerem 12).
55  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, Pismo naczelnika Wydziału II
Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach, [?] VII 1974 r.,
k. 40.
56  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, Pismo naczelnika Wydziału IV
KWMO w Katowicach do naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW, 3 VIII 1974 r.,
k. 41.
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byli to także świeccy, czego to najbardziej obawiał się także i sam „Ryszard”57.
Można przypuszczać, że ich właśnie głosy zadecydowały, iż 23 lutego 1975 r.
biskupem Kościoła został pochodzący z Warszawy ks. Janusz Narzyński, dotychczas pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jeśli
wierzyć doniesieniom napływającym z terenu województwa katowickiego, osoba nowego biskupa wśród tutejszych pastorów nie cieszyła się raczej popularnością58. Znamienne, że ks. Narzyński zręcznie wymykał się wszelkim czynionym przez SB próbom nawiązania z nim kontaktów innych, aniżeli stricte
oficjalne; pomimo zarejestrowania go jako kandydata na TW tzw. opracowanie
musiało zostać, z racji wybitnej niechęci do współpracy, przerwane59.
Kilku słów wymaga także drażliwy temat wynagradzania TW za delatorskie
usługi. Rzecz można, że „Ryszard” nie odbiegał tu od ogółu, czyli całej grupy
pastorów, którzy zdecydowali się na współpracę z organami bezpieczeństwa.
Trudno wśród nich znaleźć kogoś, kto z tej niechlubnej działalności uczyniłby
sobie źródło dodatkowego, regularnego dochodu. Mówić można raczej o okazyjnych wypłatach, często noszących znamiona prostego zwrotu kosztów bądź
też okolicznościowych upominków; nie tylko zresztą w gotówce. Z zachowanych akt nie wynika natomiast, by kontakty ks. Romańskiego z kolejnymi oficerami prowadzącymi osiągnęły natężenie (notabene, doskonale dostrzegalne
w wielu podobnych przypadkach) pozwalające domniemywać wytworzenie się
pewnej szczególnej emocjonalnej więzi na linii delator – zleceniodawca60. Bez
57  

Jak trafnie zauważa Jan Szturc, w praktyce skuteczność oczekiwania na awans w Kościele była
ograniczona powszechnością agentury wśród znaczniejszych duchownych – oczekiwania takie musiały być niekiedy ze sobą sprzeczne. J. Szturc, Duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL wobec SB (1956
–1989), [w:] Polski protestantyzm w czasach...s. 286.
58  
TW ps. „Karol” donosił na przykład: Pastorzy z województwa katowickiego niechętnie widzą
pastora Narzyńskiego na stanowisku biskupa, tu przejawia się pewien tradycjonalizm, że biskup ewangelicki
koniecznie powinien wywodzić się ze środowiska ewangelickiego ze Śląska Górnego lub Cieszyńskiego i dlatego
na temat Narzyńskiego mało się mówi, a o ile tak to od strony ujemnej, brak odpowiedniego wykształcenia,
doświadczenia parafialnego, pyszałkowatość i sobiepaństwo. Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach,
sygn. 0040/950, t. 1, Informacja ze spotkania z TW ps[eudonim] „Karol”, 2 VIII 1974 r., k. 66.
59  
Zob. J. Szturc, Duchowni..., s. 301. W innym miejscu ten sam autor podaje cokolwiek tajemniczo, że wyborów na urząd biskupa Kościoła wówczas nie wygrał także kandydat popierany przez SB;
tamże, s. 286. Prócz „Ryszarda” oraz ks. Narzyńskiego kandydował wówczas tylko jeden duchowny, ks. Ryszard Janik z Jaworza w diecezji cieszyńskiej. Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Informacja t[ajnego] w[spółpracownika] ps[eudonim] „Ryszard”,
4 VI 1974 r., k. 69. Brak jednak informacji o jego współpracy z SB.
60  
Inni uplasowani wśród luterańskiego duchowieństwa TW notowali w tej dziedzinie imponujące osiągnięcia; np. TW ps. „Polański” odbierał prezenty m.in. z okazji 45. rocznicy ślubu,
25 lat współpracy (sic!), czy zgoła przejścia na emeryturę w pracy kapłańskiej. TW ps. „Janek” z
kolei, w rocznicę nawiązania współpracy urządził wraz ze swym oficerem prowadzącym spotkanie towarzyskie w restauracji. Zob. G. Bębnik, Od „Górala” do „Gustawa”..., s. 57–58; również
J. Szturc, Duchowni..., s. 292.
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wątpienia jednak współpraca przynosiła „Ryszardowi” konkretne, jak najbardziej wymierne efekty. Abstrahując już od opisanego powyżej granicznego casusu w Zebrzydowicach, wspomnieć można o ułatwieniach paszportowych, przydziale dewiz na zagraniczne wojaże i temu podobnych przychylnych gestach
w czysto nieraz administracyjnych sprawach. Dające się wyliczyć korzyści majątkowe, pokwitowane swego czasu stosownym dokumentem, ujęte zostały
w poniższej tabeli.
Tabela 1: Wynagrodzenie dla TW ps. „Ryszard” za lata 1965–1976
L.p.

Kwota

Data

Tytułem

Forma

Wypłacający

1.

3 000 zł

24 III 1965

wynagrodzenie

gotówka

mjr A. Kowalik

2.

500 zł

8 IX 1965

wynagrodzenie

gotówka

mjr A. Kowalik

3.

1 000 zł

10 XII 1965

wynagrodzenie

gotówka

mjr A. Kowalik

4.

800 zł

6 X 1966

wynagrodzenie

gotówka

mjr A. Kowalik

5.

500 zł

6 XII 1966

wynagrodzenie

gotówka

mjr A. Kowalik

6.

219 zł

28 XII 1966

wynagrodzenie

butelka koniaku

mjr A. Kowalik

7.

600 zł

17 III 1967

wynagrodzenie

mjr A. Kowalik

8.

440 zł

19 XII 1967

wynagrodzenie

9.

400 zł

21 II 1968

wynagrodzenie

gotówka
paczka świąteczna
(winiak, wódka
„Stolicznaja”,
wino, czekoladki)
gotówka

10.

506 zł

9 XII 1969

wynagrodzenie

paczka świąteczna

kpt. J. Cichoń

11.

500 zł

20 XII 1973

wynagrodzenie

kpt. J. Cichoń

12

505 zł

27 IV 1976

wynagrodzenie

paczka świąteczna
paczka
żywnościowa

mjr A. Kowalik
kpt. J. Cichoń

kpt. J. Cichoń

Za: AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, passim.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że TW ps. „Ryszard” był dla SB cennym
nabytkiem, a jego – mówiąc resortowym żargonem – „wartość operacyjna”
wzrastała w miarę, jak przekonywano się o absolutnym wręcz braku skrupułów
tegoż w delatorskiej działalności. Już w sporządzonej w trzecią rocznicę werbunku opinii charakteryzowano ks. Romańskiego następująco: Celem werbunku
wymienionego było zapewnienie sobie aktualnych informacji po zagadnieniu kościoła ewangelicko-augsburskiego na terenie Rybnika i części powiatu. Ponadto informacji o przebiegu
niektórych zjazdów luterańskich organizowanych za granicą, w których wymieniony brał
udział. W okresie współpracy z t[ajnym] w[spółpracownikiem] [pseudonim – G.B.]
„Ryszard” założony cel werbunku w zasadzie został osiągnięty. Stwierdzono, że informacje
przekazywane przez w[yżej] w[ymienionego] polegają na prawdzie – on sam jest prawdomówny i chętnie wykonuje zlecone mu zadania. Na tej podstawie przyjąć należy, że z t[ajny]
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w[spółpracownik] [pseudonim – G.B.] „Ryszard” jest wartościową jednostką sieci –
ma możliwości wykonywania dalszych zadań61.
W niespełna rok później, w lutym 1966 r. sylwetkę TW odmalowano w jeszcze cieplejszych barwach, podkreślając jego „poważny” stosunek do współpracy. Pisano wówczas: Sylwetkę tego t[ajnego] w[spółpracownika] charakteryzuje poważne traktowanie samej współpracy, duży stopień zdyscyplinowania oraz waga, jaką
przywiązuje do wykonania zleconych mu zadań. Reprezentuje dużą wiedzę i wysoki stopień
inteligencji. [...] Nie było przypadków naruszenia konspiracji. [...] Współpraca z nim układa się dobrze i prawidłowo, wykorzystywany był w ramach jego możliwości w kierunkach
ujętych w planie pracy z nim. Mankamentów ani też niedociągnięć – nie było. Uzyskane od
niego materiały posiadały charakter informacyjny, nie pozbawiony jednak cech znaczenia
operacyjnego. Kilka z nich zostało wykorzystanych w meldunkach specjalnych i notatkach do
instytucji partyjnych62.
W 1968 r., zatem po sześciu latach aktywności ks. Romańskiego w charakterze TW poprzestano na konstatacji, iż w okresie współpracy stwierdzono, że informacje
przekazywane przez w[yżej] w[ymienionego] są prawdziwe, chętnie też wykonuje zlecone
mu zadania63. Ten ton podtrzymany został również w ocenie z końca roku 1974;
zawartość znacznie jednak rozwinięto: Do współpracy jest chętny, informacje przekazuje ustnie, za współpracę wynagradzany w formie upominków. Informacje przekazywane
przez niego dotyczą osób duchownych i świeckich zaangażowanych w działalność kościoła
ewangelicko-augsburskiego. Ponadto na bieżąco przekazuje sprawozdania z posiedzeń konsystorza w Warszawie. [...] Jako t[ajny] w[spółpracownik] jest jednostką cenną, prawdomówną i sprawdzoną poprzez sieć tajnych współpracowników i inne środki operacyjne. Z do
tychczasowej współpracy wynika, że jest osoba inteligentną na wysokim poziomie pod
względem intelektualnym, punktualny i przestrzega konspiracji, zaliczany jest do wartościowych jednostek, związany z aparatem Służby Bezpieczeństwa64.
W ostatniej zachowanej ocenie, zawartej w kierunkowym planie pracy na rok
1981 raz jeszcze potwierdzono, że informacje przekazywane przez niego [„Ryszarda”
61  

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Kierunkowy plan pracy dot[yczący] taj[nego] współpracownika ps[eudonim] „Ryszard”, 9 VI 1965 r., k. 51. Zawarte tu sformułowania niemal expressis verbis powtórzono w kierunkowym planie pracy z listopada 1972 r.
Zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, Kierunkowy plan pracy dla tajnego współpracownika ps[eudonim] „Ryszard”, 29 XI 1972 r., k. 38.
62  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Analiza pracy i wykorzystania
tajnego współpracownika ps[eudonim] „Ryszard” za okres 1966 r., 1 II 1966 r., k. 53–54.
63  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Kierunkowy plan pracy dot[yczący] tajnego współpracownika ps[eudonim] „Ryszard”, 18 I 1968 r., k. 55. Dokument ten,
syntetycznie ujmujący oczekiwania SB wobec ks. Romańskiego, ze względu na swą poglądowość zamieszczony został w niniejszym artykule w charakterze aneksu.
64  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, Charakterystyka dot[ycząca]
tajnego współpracownika ps[eudonim] „Ryszard”, 18 XII 1974 r., k. 45–46.
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– G.B.] są prawdziwe, jest obowiązkowy i konsekwentny, chętnie wykonuje zlecone mu zadania65.

Zauważmy na marginesie, jak specyficznego, jakże innego od powszechnie
przyjętego znaczenia nabierały pod piórem funkcjonariuszy SB tak pozornie
oczywiste słowa, jak „prawdomówny”, „wartościowy”, „obowiązkowy” czy
„konsekwentny”.
Znamienne, że w doniesieniach „Ryszarda” śladowo wręcz występują wątki,
które tak doniosłą rolę odegrały w procesie jego rekrutacji – motyw rzekomego
zagrożenia, jakie dla ewangelickiej wspólnoty przedstawiać miał Kościół katolicki. Poza ogólnikowymi wzmiankami o ekumenicznych usiłowaniach ówczesnego katowickiego biskupa, ks. Herberta Bednorza zauważyć można jeszcze
obarczenie ks. Romańskiego pewną swoistą wobec „braci w Chrystusie” misją;
podczas jednego z kolejnych spotkań kpt. Cichoń nakazywał w rozmowie z wiernymi rozpytać, czy w ich miejscu zamieszkania księża katoliccy nie zamierzają budować kościoła, adoptować [!] opuszczone budynki mieszkalne, szopy lub baraki. O zamiarach takich natychmiast powiadomić mnie drogą telefoniczną66. Trudno w tym wszystkim dopatrzyć się jakiegoś niebezpieczeństwa, niesionego dla śląskiego ewangelicyzmu. Bo też i cała niemal delatorska aktywność rybnickiego pastora obrócona
była nie na odpieranie domniemanych zagrożeń, lecz inwigilowanie swych
współwyznawców67.
65  

AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Kierunkowy plan pracy dla
t[ajnego] wsp[ółpracownika] ps[eudonim] „Ryszard”, 25 III 1981 r., k. 68. W tym dokumencie
pojawia się już, jako swoiste signum temporis, również i zadanie rozpoznania działalności działaczy
i aktywu NSZZ „Solidarność” działających na terenie zakładów przemysłowych w Rybniku, wyznawców
ewangelickich. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 1, Kierunkowy plan pracy dla
t[ajnego] wsp[ółpracownika] ps[eudonim] „Ryszard”, 25 III 1981 r., k. 68.
66  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Notatka ze spotkania z t[ajnym]
w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 18 I 1972 r., k. 4. Podobne polecenia powtarzane były również i później; zob. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Notatka
ze spotkania z t[ajnym] w[spółpracownikiem] ps[eudonim] „Ryszard”, 13 III 1973 r., k. 38.
Wręcz otwarcie nakazywano tu wykorzystywać do tego rozmowy z wiernymi ewangelikami.
67  
Zob. także konstatacje J. Szturca. J. Szturc, Duchowni..., s. 295. Wydaje się wszelko pewne,
że nie pałał ks. Romański szczególną sympatią wobec rzymskich katolików, zwłaszcza zaś katolickiego duchowieństwa. W raporcie ze spotkania w listopadzie 1980 r., zatem już w trakcie
„karnawału »Solidarności«”, w osobnym akapicie zatytułowanym Kościół katolicki w Polsce
a konflikt społeczny pojawia się spisana przez kpt. Cichonia opinia, wygłoszona w tejże materii
przez „Ryszarda”; rybnicki proboszcz mówić miał wówczas, iż przedstawiciele kościoła ewangelickoaugsburskiego w Polsce twierdzą, że za powstałą sytuację w Polsce m[iędzy] in[nymi] odpowiedzialny jest
kościół katolicki. Przez 36 lat walczył o to, co utracił po wojnie, bez przerwy krytykowano władze świeckie w
listach pasterskich, komunikatach, innych oświadczeniach i [na] ambonie, nigdy społeczeństwa [!], brak było
mobilizacji do uczciwej pracy, krytykowano społeczne środki produkcji, pochwalano prywatę i to wszystko, co
godziło we władzę ludową. Okazało się teraz, że ci wszyscy, którzy przyczynili się do napiętej sytuacji w kraju związani byli z klerem katolickim. Kościół katolicki stał się bohaterem i rzekomym obrońcą klasy robot-
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Ostatnim zachowanym śladem kontaktów ks. Romańskiego z SB jest sygnowana przez kpt. Cichonia notatka ze spotkania, jakie odbyło się 13 kwietnia
1981 r., jak zwykle w katowickim LK „Strzecha”. Prócz standardowych informacji z przebiegu obrad konsystorza „Ryszard” obszernie relacjonował mające
wówczas miejsce w diecezji katowickiej przygotowania do wyboru seniora,
a także zadaniowany został z okazji swego bliskiego wyjazdu do Rzymu, gdzie
jako przedstawiciel KEA miał wziąć udział w konferencji kościołów niekatolickich;
podczas pobytu za granicą TW miał zwrócić uwagę na komentarze na temat sytuacji
w naszym kraju, zainteresowania naszym krajem, przez kogo. Złożyć szczegółową relację
z konferencji kościołów niekatolickich, jakie problemy poruszano68. Przez szefa wydziału, lub może sekcji raport uzupełniony został o żądanie wskazania z imienia
i nazwiska osób komentujących wydarzenia w Polsce; ten sam przełożony dopytywał się również o termin następnego spotkania69. Czy braki te zostały uzupełnione – nie wiadomo. Wiemy natomiast, że prowadzący TW ps. „Ryszard”
kpt. Cichoń z dniem 15 września 1981 r. przeszedł na emeryturę; miesiąc wcześniej awansowany został jeszcze (typowy objaw resortowej troski o odchodzących funkcjonariuszy) na stopień majora70. W samych teczkach „Ryszarda”
brak informacji, by świeżo upieczony, a już emerytowany major komukolwiek
przekazał opiekę nad tym akurat współpracownikiem. Ks. Romański był już
wówczas człowiekiem starszym i schorowanym; jego „wartość operacyjna”
malała, a na firmamencie Kościoła pojawiło się kilka innych, bardzo obiecujących gwiazd delatorstwa. Być może sformalizowanie nowego kontaktu odwlekano po prostu do chwili spodziewanego polepszenia się stanu zdrowia TW.
W sporządzonym w kwietniu 1985 r. przez Wydział IV katowickiego WUSW
wykazie czynnych tajnych współpracowników figuruje bowiem „Ryszard” jako
osoba pozostająca „na kontakcie” kpt. Jędrzeja Przybylika71. Jakkolwiek byłoby,
nowy prowadzący nie wysilał się raczej, by nawiązać przerwany kontakt. Leżące najpewniej w jakiejś rzadko otwieranej szafie akta odkurzono dopiero
w 1989 r., kiedy to SB dożywała już swoich dni. Na mocy zarządzenia ministra
spraw wewnętrznych nr 075/89 z dnia 24 sierpnia 1989 r. rozwiązano wówczas
między innymi dotychczasowy Departament IV MSW, zaś z połączenia jego
struktur oraz struktur byłego Biura Studiów utworzono Departament Studiów
niczej. Kościół winien zajmować się wiarą, a nie polityką. AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn.
0040/950, t. 3, Notatka ze spotkania z tajnym współpracownikiem pseudonim „Ryszard”, 3 XI
1980 r., k. 200. Komentarz wydaje się zbyteczny.
68  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 3, Notatka kpt. J. Cichonia ze
spotkania z TW ps. „Ryszard”, 22 IV 1981 r., k. 210.
69  
Tamże.
70  
Zob. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki,
F. Musiał, Warszawa-Kraków 2007, s. 213.
71  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 063/215, Wykaz materiałów operacyjnych na
stanie Wydziału IV WUSW Katowice, 17 IV 1985 r., b.p.
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i Analiz. Analogiczne zmiany miały miejsce na szczeblu wojewódzkim, zatem
również i w Katowicach – struktury dotychczasowych wydziałów IV weszły
w skład nowych wydziałów studiów i analiz. Wkrótce, na mocy decyzji numer
066/89 szefa WUSW w Katowicach z 2 listopada 1989 r. specjalnie powołana
komisja przystąpiła do ustalania stanu faktycznego materiałów i wyposażenia
Wydziału IV, co obejmowało również prowadzone sprawy operacyjnego rozpracowania, a także – będących „na kontakcie” TW. Protokół w tej sprawie
przekazano 12 grudnia72. Wcześniej, bo w początkach listopada tr. kpt. Jędrzej
Przybylik (podpisujący się jeszcze jako kierownik Sekcji V katowickiego IV Wydziału) porządkując w pośpiechu swą dokumentacyjną schedę zwrócił się do
naczelnika Wydziału, płk. Stanisława Kałata z nader oryginalnym wnioskiem:
Proszę o wyrażenie zgody na rozwiązanie współpracy z t[ajnym] w[spółpracownikiem]
ps[eudonim] „Ryszard” i złożenie w archiwum Wydziału „C” w Katowicach teczki personalnej i teczki pracy t[ajnego] w[spółpracownika]. T[ajny] w[spółpracownik]
ps[eudonim] „Ryszard” odmówił dalszej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, motywując to faktem przejścia na emeryturę i złym stanem zdrowia73.
Z pozoru nie byłoby w tym nic dziwnego – po obradach Okrągłego Stołu
i utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego odwaga, potrzebna dotychczas do
zerwania współpracy z SB gwałtownie potaniała i podobne akty mnożyć zaczęły się w postępie wręcz geometrycznym – gdyby nie to, że ks. Romański
w żadnym razie nie mógł wykazać się podobnym samozaparciem; zmarł
w jednym z rybnickich szpitali bez mała pięć lat wcześniej, 19 grudnia 1984 r.
Nasuwa się wobec tego pytanie, w jakim charakterze funkcjonował on pomiędzy tymi dwiema datami? Czyżby – jako typowa „martwa dusza” – pełnił rolę
parawanu służącego pracownikom Wydziału IV do np. nieuprawnionych wypłat z funduszu „O”? Nie wydaje się; brak niezbędnego potwierdzenia takich
transakcji, brak w ogóle jakichkolwiek śladów pozorowania działalności TW po
grudniu 1984 r. Najpewniej przyczyną takiej, nie innej treści cytowanej notatki
był bałagan, pozostawiony w aktach przez odchodzącego mjr. Cichonia,
a z dobrodziejstwem inwentarza przejęty przez kpt. Przybylika. Kiedy zaś temu
ostatniemu przyszło w udziale – w ogromnym bez wątpienia pośpiechu – wyprowadzić ów rozgardiasz na prostą, nie poinformowany najpewniej o końcu
doczesnej pielgrzymki ks. Romańskiego powielił po prostu notatkę, z pomocą
której w tym akurat czasie zamykano dziesiątki (jeśli nie setki) podobnych
spraw. Nie przeczuwając nawet, że w ten sposób dodaje specyficzne post scriptum
do definitywnie zamkniętej już historii.
72  

Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962–1989). Struktura, kierownictwo, zakres działania, „Aparat Represji w Polsce Ludowej”, 2006, nr 1, s. 139–140.
73  
AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. 2, Raport kierownika Sekcji V
Wydziału IV kpt. Jędrzeja Przybylika do naczelnika Wydziału IV WUSW w Katowicach, 7 XI
1989 r., k. 47.
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ANEKS

1968 styczeń 18, Katowice – kierunkowy plan pracy dla TW ps. „Ryszard”
„Zatwierdzam”a			Katowice, dnia 18 stycznia 1968 r.
Dnia 19 lutego 1968 r. 		

Tajne

					

Egz[emplarz] n[ume]r

Kierunkowy plan pracy
dot[yczący] tajnego współpracownika ps[eudnim] „Ryszard”.
Tajny współpracownik „Ryszard” do współpracy pozyskany został w 1962 r.
na zasadzie dobrowolności.
Celem pozyskania wymienionego było zapewnienie sobie aktualnych informacji po zagadnieniu kościoła ewangelicko-augsburskiego na terenie Rybnika
i powiatu. Ponadto informacji o przebiegu niektórych zjazdów luterańskich,
organizowanych przez Światową Radę Kościołów za granicą, w których wymieniony bierze udział.
W okresie współpracy stwierdzono, że informacje przekazywane przez w[yżej] w[ymienionego], są prawdziwe, chętnie też wykonuje zlecone mu zadania.
W tym stanie rzeczy dalsza współpraca z t[ajnym] wsp[ółpracownikiem]
„Ryszard” kontynuowana będzie w następujących kierunkach:
1. zapewnienie sobie szeroki[ego] dopływ[u] informacji o działalności i zamierzeniach kleru i aktywu świeckiego wyznania ewangelicko-augsburskiego na
terenie Rybnika i powiatu.
2. T[ajny] wsp[ółpracownik] jest członkiem synodu i Konsystorza, gdzie
bierze udział w konferencjachb.
Należy więc przez wymienionego uzyskać skład nowego prezydium i członków synodu, przydzieloną funkcję oraz termin i przebieg wyborów. Otrzymywać informacje z przebiegu posiedzeń Konsystorza, oraz zalecenia kierownictwa tego kościoła dla pastorów w terenie.
a
b

Poniżej odręczny, nieczytelny podpis.
Tak w oryginale.
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3.Uzyskiwać informacje o atmosferze panującej wśród wyż[sz]ej hierarchii
kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wiadomo, że nie układa się ona dobrze.
4.Wykorzystać t[ajnego] wsp[ółpracownika] ps[eudonim] „Ryszard” do rozeznania kleru ewangelickiego z diecezji katowickiej, utrzymujących kontakty
z osobami za granicą (państwa kapitalistyczne), ich charakter.
5.Na terenie NRF znana jest działalność ośrodka charytatywnego pod nazwą Wschodni Kościół Ewangelicki, którego kierownikiem jest znany rewizjonista dr [Harald] Kruska74.
Do Polski ośrodek ten przesyła różnego rodzaju paczki żywnościowe i odzie
żowe dla wyznawców kościoła ewangelickiego, wykorzystując to dla celów propagandy rewizjonistycznej przeciwko Polsce.
a) Należy więc wykorzystać t[ajnego] wsp[ółpracownika] do rozeznania, kto
z jakiej pomocy korzysta na terenie jego parafii, ewentualnie z diecezji katowickiej, o ile jest mu [to] wiadome.
b) Z dokumentów „W”75 wynika, że z pomocy takiej korzystał ks[iądz] pastor [Alfred] Jagucki z Cieszyna. Po odpowiednim przygotowaniu wysłać t[ajnego] wsp[ółpracownika] do ks[iędza] Jaguckiego, aby dowiedział się, czy nadal
korzysta [on] z tej pomocy, ewentualnie [czy korzystają z niej] inne znane mu
osoby. W tym wypadku należy brać pod uwagę znajomość t[ajnego] wsp[ółpracownika] z ks[iędzem] Jaguckim oraz stopień zaufania.
c) Kler katolicki na terenie diecezji katowickiej stara się nawiązać bliższy
kontakt z duchowieństwem ewangelickim na bazie ekumenicznej. W tym celu
proponowane są wspólne nabożeństwa, spotkania oraz konferencje.
– o ile nie wchodzi to w kolizję z własnymi zarządzeniami, należy brać udział
w takich spotkaniach i na bieżąco informować nas o ich przebiegu,
– to samo dotyczy stowarzyszeń katolickich PAX i CHSS76.
74  

Harald Kruska (1908–1993), urodzony w Toruniu, do 1945 r. ewangelicki proboszcz
w Poznaniu, po wojnie stanął na czele Konwentu Dawnych Kościołów Ewangelickich na
Wschodzie (Konvent der ehemaligen Ostkirchen), kierując także organizowaną przezeń Służbą Kościelną Wschód (Kirchendienst Ost), której zadaniem było niesienie pomocy współwyznawcom
w krajach komunistycznych. Równolegle jako profesor wykładał w zachodnioberlińskiej Wyższej Szkole Teologicznej (Theologische Hochschule zu Berlin).
75  
Kryptonimem „W” opatrywano informacje pozyskiwane w wyniku tzw. perlustracji;
zob. przyp. nr 21.
76  
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS), istniejące w latach 1957–1989 koncesjonowane przez władze komunistyczne ugrupowanie społeczno-polityczne, mające w założeniu zrzeszać chrześcijan różnych wyznań, akceptujących marksizm jako wiodącą doktrynę
PRL. ChSS powstał wskutek rozłamu, mającego miejsce w 1956 r. w zdominowanym przez
grupę Bolesława Piaseckiego Stowarzyszeniu PAX.
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Wykonano w dwóch egz[emplarzach] Inspektor Wydziału IV c
Wykonał J[erzy] C[ichoń]			

(kpt. J[erzy] Cichoń)

Źródło: AIPN Ka, WUSW w Katowicach, sygn. 0040/950, t. I, k. 55, oryginał, mps.

c

Poniżej odręczny podpis.

Gospodarka

Adam Frużyński (MGW Zabrze)
Rybnicki Okręg Węglowy w okresie Polski Ludowej
W systemie gospodarczym Polski Ludowej górnictwo węgla kamiennego
zawsze zajmowało szczególną rolę. Od momentu jej powstania węgiel kamienny był najważniejszym surowcem energetycznym, metalurgicznym, chemicznym. Wykorzystywano go jako paliwo w transporcie lądowym i morskim. Przez
cały okres istnienia PRL był on najważniejszym towarem eksportowym, dostarczającym 20 % wpływów dewizowych1. Za uzyskiwane ze sprzedaży węgla
środki socjalistyczna gospodarka importowała niezbędne do jej funkcjonowania surowce, maszyny, towary. Spłacano nimi zaciągnięte pożyczki zagraniczne
i pokryto koszty odszkodowań za znacjonalizowany w Polsce majątek. Dynamiczny rozwój górnictwa był dla władz partyjno-państwowych najważniejszym
wskaźnikiem rozwoju socjalistycznej gospodarki. Im więcej wydobyto węgla,
tym szybciej, według oficjalnej propagandy, rozwijała się Polska Ludowa. Jednak przez cały okres istnienia PRL rozwój przemysłu oparty był na zasadach
organizacyjnych i ekonomicznych, przeniesionych z socjalistycznej gospodarki
radzieckiej, a nowe reguły były wprowadzane przez komunistyczne władze systematycznie od 1944 r. Początkowo zachowano niektóre elementy gospodarki
wielosektorowej, jednak w miarę umacniania się nowej władzy były one likwidowane2. W ich miejsce systematycznie wprowadzano socjalistyczne rozwiązania, które kierowały życiem gospodarczym kraju, aż do upadku socjalizmu
w 1989 r. W Polsce Ludowej swobody ekonomiczne i polityczne jednostki zostały zawieszone, przestały również obowiązywać prawa, gwarantujące wolny
obrót dóbr i towarów. Wszystkie zachodzące w gospodarce procesy były kierowane, planowane i nadzorowane przez administrację państwową i aparat partyjny PZPR. Gospodarka została oparta na centralnej reglamentacji wszystkich
materiałów i środków produkcji. Przedsiębiorstwa miały pracować według ustalonego planu, którego wykonanie stało się sprawą priorytetową, a koszty nie
grały zbyt dużej roli, wobec dysponowania przez administrację kontrolą nad
systemem dystrybucji pieniądza. Gospodarka funkcjonowała za pośrednictwem różnego typu szczebli pośrednich, które kontrolowały, nadzorowały
i planowały pracę przedsiębiorstw państwowych. Ponadto Polska Ludowa nie
była państwem suwerennym, gdyż militarnie, politycznie i gospodarczo została
podporządkowana ZSRR.
1  

s. 4–6.
2  

Górnictwo węgla kamiennego w 40-leciu Polski Ludowej, opr. GIG Katowice, Katowice 1988,
K. Kersten, Rok pierwszy, Warszawa 1993, s. 40.
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Przejęcie kopalń

Adam Frużyński

Gdy w dniu 31 marca 1945 r. do Rybnika wkroczyły wojska radzieckie na
terenie miasta i powiatu rybnickiego funkcjonowało dziewięć kopalń węgla kamiennego. Kopalnie: „Anna”, „Rymer”, „Emma”, „Charlotte”, „Ignacy”, „Knu
rów”, Dębieńsko” stanowiły własność, powołanego przez władze III Rzeszy,
koncernu „Reischwerke A.G. für Erzbergbau und Eisenhütten Hermann
Göring”. Pozostałe dwie kopalnie „Blücher” (czyli „Jankowice”) i „Donnersmarck” (czyli „Chwałowice”) należały do świerklaniecko-tarnogórskiej linii
Donnersmarcków. W 1944 r. wydobyto w nich 9,2 mln t węgla, przy zatrudnieniu 26,9 tys. górników. Jednak aż 38 % załóg kopalń stanowili wtedy jeńcy
wojenni, kobiety, młodociani, więźniowie i robotnicy przymusowi3. Podczas
działań wojennych kopalnie nie poniosły większych szkód. W kopalni „Anna”
znacznemu uszkodzeniu uległa kotłownia, rozdzielnia stacji generatorów i sieć
wysokiego napięcia. Brak energii elektrycznej spowodował zatopienie, budowanego w tym czasie, poziomu 500 m. Zdewastowaniu uległa bocznica i linia ko
lejowa, znajdujący się nad nią wiadukt został wysadzony. Na teren kopalni spadło
20 bomb lotniczych, które uszkodziły dachy i okna4. W kopalni „Chwałowice”
pocisk artyleryjski uszkodził linę wyciągową szybu II. Walki prowadzone w rejonie Czerwionki i Dębieńska Starego spowodowały znaczne straty w obiektach kopalni „Dębieńsko”. Również w niewielkim stopniu uszkodzone zostały
budynki i urządzenia na kopalni „Ema”. Brak prądu spowodował kłopoty
z odwadnianiem kopalni „Knurów”, „Jankowice” i „Rymer”, gdyż zakłady te
nie posiadały własnych elektrowni.
Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną kopalnie zostały podporządkowane wojskowej administracji radzieckiej, która kierowała nimi przy pomocy pozostałego personelu. Do ZSSR deportowano część zatrudnionych w zakładach
górników. Z kopalni „Knurów” wywieziono 76 osób5. Z pozostałych kopalń
wchodzących w skład rybnickiego zjednoczenia, wywieziono następujące ilości
górników: „Anna” – 190 osób, „Chwałowice” – 24 osoby, „Dębieńsko” – 86
osób, „Ema” – 26 osób, Ignacy” – 35 osób, „Jamkowice” – 96 osób, „Rydułtowy” – 27 osób, „Rymer” – 23 osoby6. Kopalnia „Knurów” została przejęta
3  

A. Frużyński, Górnictwo powiatu rybnickiego w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej, red. B. Kloch, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 8, Rybnik
2009, s. 133–135.
4  
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: APR), Rybnickie
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, sygn. 52.
5  
S. Rosenbaum, B. Tracz, Obozy pracy przymusowej Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945–1949, Katowice 2009, s. 31.
6  
Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego, sygn. 4883.
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przez władze radzieckie już w dniu 26 stycznia 1945 r. Kopalnie: „Ema”, „Rymer”, „Chwałowice”, „Jankowice”, Dębieńsko” zostały zajęte przez Rosjan w
dniu 26 marca 1945 r. W następnym dniu podobny los spotkał kopalnie „Rydułtowy” i „Ignacy”. Jako ostatnia, dnia 29 marca 1945 r., przejęta została kopalnia „Anna”7. W zakładach powstały tymczasowe zarządy, które przy pomocy niewielkich grup górników zabezpieczały je przed zatopieniem i rabunkiem.
Zapewniały one również obsługę najważniejszych maszyn. W kopalni „Ignacy”
grupą 30 pracowników, zabezpieczających kopalnię, kierował kierownik działu
maszynowego Gotfryd Lippa. Podobna grupa działała w kopalni „Rydułtowy”.
W zabezpieczeniu zakładu bali udział sztygar objazdowy Rudolf Sznajder, kierownik oddziału przewozowego Jan Wuwer, sztygar powierzchni Andrzej Herzog i Karol Manderla. Kopalnią „Rymer” kierował E. Penkala, któremu pomagała grupa licząca 17 osób. Na terenie tej kopalni zorganizowano specjalną
bazę, w której naprawiano czołgi, należące do Armii Czerwonej8. Działalność
tych grup ułatwiła działanie zespołowi inżynierów i techników, który w dniu 31
marca 1945 r., wyjechał z Katowic do Rybnika. Jego zadaniem było objęcie
tamtejszych kopalń przez Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego w Katowicach9. Centralny Zarząd podporządkował rybnickie kopalnie, utworzonemu już
w dniu 3 marca 1945 r., Rybnickiemu Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego
(RZPW). Podlegały mu początkowo kopalnie: „Anna”, „Rymer”, „Ema”, „Rydułtowy”, „Ignacy”, „Knurów”, „Dębieńsko”, „Silesia”, trzy koksownie („Dębieńsko”, „Knurów”, „Radlin”), brykietownia, sześć elektrowni wyposażonych
w generatory o mocy 64,5 MW, sześć cegielni, dwa tartaki, centralne warsztaty
oraz pięć gospodarstw rolnych o powierzchni 800 ha. Jednak już w dniu 20
marca 1945 r. kopalnię „Knurów” wraz z koksownią przekazano do Gliwickiego ZPW, a zjednoczenie rybnickie otrzymało kopalnie „Chwałowice” i „Jankowice”10. Ostatecznie w dniu 31 marca 1945 r., Rybnickie ZPW przejęło kopalnie: „Rydułtowy”, „Ignacy”, „Ema”, „Rymer”, „Chwałowice”. Kopalnia
„Anna” została włączona w skład zjednoczenia w dniu 12 kwietnia 1945 r.,
a kopalnia „Jankowice” w dniu 30 kwietnia 1945 r. Centrala zjednoczenia ulokowana została początkowo w Katowicach i Radlinie11. Dopiero w dniu 23
kwietnia 1945 r. Naczelny Dyrektor i Dyrektor Techniczny Zjednoczenia przenieśli się na kopalnię „Ema” w Radlinie. W Katowicach funkcjonował nadal
pion handlowy i aprowizacyjny, natomiast część administracji przeniesiono do
7  

Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za 1945 rok, Katowice 1946, s. 88–89.
H. Rola, 200 lat kopalni węgla kamiennego Rydułtowy 1792–1992, Katowice 1992, s. 100.
9  
Sprawozdanie z działalności Polskiego Przemysłu Węglowego za rok 1945, Katowice 1946, s. 81.
10  
J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 161. Okólnik nr 1 Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, [w:] Zbiór okólników i zarządzeń CZPW
wydanych w 1945, Katowice 1946, s. 1.
11  
Okólnik nr 16 i nr 19 Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, [w:] Zbiór okólników..., s. 14–16.
8  
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Radlina w dniu 15 maja 1948 r. W dniu 4 grudnia 1945 r. siedzibę zjednoczenia
ulokowano w Rybniku, w gmachu wydzierżawionym od zgromadzenia oo. werbistów, który znajdował się przy ul. T Kościuszki 54.
Wprowadzenie terenowych zjednoczeń przemysłu węglowego było jednym
z pierwszych posunięć władz polskich, mających na celu utworzenie nowej
struktury organizacyjnej górnictwa. Był to skomplikowany system, obejmujący
cztery stopnie zarządzania. W jego skład wchodziły: mający bardzo ograniczone kompetencje zakład wytwórczy (kopalnia), zjednoczenie – będące właściwym przedsiębiorstwem państwowym oraz nadzorujący ich pracę Centralny
Zarząd, który podlegał Ministerstwu Przemysłu. W wydanych przepisach określono również uprawnienia zjednoczeń terenowych i ich strukturę organizacyjną. Zjednoczenie działało jako mające osobowość prawną, skomercjalizowane
przedsiębiorstwo państwowe, zajmujące się wydobyciem, zaopatrzeniem, administracją nieruchomości, planowaniem, statystyką, rachunkowością, sprawami
socjalnymi, wzbogacaniem, przeróbką, zbytem węgla, koksu, brykietów i węglopochodnych. Zjednoczeniem kierował Naczelny Dyrektor, któremu podlegali Dyrektorzy Techniczni i Administracyjni12. Zjednoczenia terenowe podporządkowano utworzonemu w dniu 24 lutego 1945 r., Centralnemu Zarządowi
Przemysłu Węglowego (CZPW) w Katowicach13 Centralny Zarząd w dniu 30
kwietnia 1945 r. ustalił schemat organizacyjny kopalni nie posiadającej zakładów, zajmujących się przetwórstwem węgla. Zakładem kierował zawiadowca
kopalni, któremu podlegali kierownicy trzech działów: robót górniczych, maszynowego i powierzchni oraz administracyjnego14. Nieco inaczej wyglądał
schemat organizacyjny kopalni, połączonej z zakładami ubocznymi. Dyrektorowi Zakładu podlegali: zawiadowca kopalni, naczelny inżynier elektrowni, naczelny inżynier maszynowy, naczelny inżynier koksowni oraz kierownik administracyjnych15. Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej doprowadziło
do zerwania powiązań pomiędzy producentami i konsumentami węgla, gdyż ze
struktury zjednoczeń wyłączono wiele zakładów, zajmujących się jego wykorzystaniem. Dokonano również centralizacji zaopatrzenia górnictwa w maszyny, surowce i materiały, niezbędne do prowadzenia eksploatacji węgla. Zajmowały się tym, podlegające CZPW, tzw. Zjednoczenia Pomocnicze i Centrale
Zaopatrzenia lub Dostaw. Również dystrybucja węgla, koksu, brykietów została przejęta przez państwową Centralę Węglową. W kwietniu 1945 r., uchwałą
12  

Okólnik nr 16 CZPW w Katowicach z dnia 20 marca 1945 r., [w:] Zbiór okólników...,
s. 13–15.
13  
Sprawozdanie z działalności polskiego Przemysłu Węglowego za 1945 r., Katowice 1946, s. 14,
69, 75; Statystyka przemysłu węglowego w Polsce w 1945 r., Katowice 1945, s. 108.
14  
M. Frank, Przemysł węglowy w Polsce Ludowej, Katowice 1965, s. 235.
15  
Okólnik nr 30 CZPW w Katowicach z dnia 15 kwietnia 1945 r., [w:] Zbiór okólników...,
s. 41.
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Fot. 1: KWK „1 Maja” (zbiory Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)

Rady Ministrów, po raz pierwszy wprowadzono planowanie wydobycia w kopalniach węgla kamiennego.16 Według tego planu kopalnie należące do RZPW
miały w okresie od kwietnia do czerwca 1945 r. zwiększyć dobowe wydobycie
węgla z 1 tys. t do 10 tys. t, a kopalnie GZPW z 1,5 tys. t do 4 tys. t Do końca
maja miały zostać uruchomione wszystkie należące do zjednoczeń zakłady wydobywcze. Ostatnim formalnym elementem przejęcia przez państwo rybnickich kopalń stała się, uchwalona w dniu 3 stycznia 1946 r., ustawa nacjonalizacyjna. Przejęte kopalnie zostały wymienione w ogłoszonym przez Ministra
Przemysłu wykazie, opublikowanym w dniu 29 sierpnia 1946 r.17 W kopalniach
powołano rady zakładowe, które miały kontrolować warunki pracy, zatwierdzać regulaminy, pośredniczyć przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikiem, a zakładem, współdziałać przy zatrudnianiu nowych pracowników.
Rada Zakładowa była wybierana przez wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa18. Dodatkowo w dniu 1947 r. dekretem Krajowej Rady Narodowej
wprowadzono przepisy, normujące działanie przedsiębiorstw państwowych.
Przedsiębiorstwa były tworzone na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu,
a nadany im statut musiał być uzgodniony z Ministrem Skarbu i Prezesem CUP.
Działały one na podstawie planów, według zasad, obowiązujących w gospodar16  
17  
18  

M. Frank, Przemysł..., s. 265.
„Monitor Polski” 1946, nr 94.
Dz.U. RP 1945, nr 8, poz. 36.
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ce narodowej. Otrzymywały one w zarząd i użytkowanie część majątku Skarbu
Państwa. Przedsiębiorstwem kierował dyrektor, powoływany przez ministra.
Działała w nim również, mająca kompetencje nadzorcze i kontrolne, Rada
Nadzoru Społecznego19.
Wznowienie produkcji
Najważniejszym zadaniem nowo powstałych zjednoczeń było ponowne
uruchomienie wydobycia węgla kamiennego. Było to zadanie niezmiernie ważne, gdyż był on niezbędny do funkcjonowania gospodarki, zniszczonej działaniami wojennymi. Stanowił też wtedy jedyny towar, który można było wysłać
na eksport Dodatkowo, na mocy podpisanej w dniu 16 sierpnia 1945 r. umowy,
był on sprzedawany do Związku Radzieckiego po specjalnej cenie, stanowiącej
zaledwie 10 % jego wartości rynkowej. Wysyłano go w ten sposób aż do 1953
r. (łącznie 58 mln t), a straty, jakie poniosła polska gospodarka, oblicza się na
500 mln ówczesnych dolarów20. Umowa ta uniemożliwiała stronie polskiej wykorzystanie w pełni zdolności eksportowych węgla, na który było wtedy duże
zapotrzebowanie, związane z odbudową Europy ze zniszczeń wojennych. W la
tach następnych węglem spłacano zaciągnięte pożyczki zagraniczne i pokryto
koszty odszkodowań za znacjonalizowany w 1946 r. majątek. Ponowny proces
uruchomienia kopalń nie był zadaniem łatwym, gdyż prowadzone w nich w la
tach 1939–1945 prace wykonywane były jak najmniejszym nakładem środków.
Prowadzono rabunkową gospodarkę złożem, wybierano najłatwiej dostępne pokłady, zaniechano prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, a ograniczeniu uległy roboty udostępniające i przygotowawcze. Jako pierwsza wydobycie
węgla wznowiła w dniu 2 lutego 1945 r. kopalnia „Dębieńsko”, a kopalnia
„Knurów” pracę rozpoczęła w dniu 16 lutego 1945 r.21 Inne rozpoczęły wydobycie w kwietniu 1945 r., a jedynie kopalnie „Ignacy” i „Jankowice” wznowiły
pracę w maju 1945 r. W kwietniu 1945 r. rybnickie kopalnie dostarczyły
97,3 tys. t węgla, natomiast w grudniu wydobyto już 342,8 tys. t. Do końca 1945 r.
dostarczono 3,5 mln t. Stanowiło to jednak zaledwie 38 % wydobycia, uzyskanego w 1944 r., a trudności transportowe spowodowały, że pod koniec roku na
zwałowiskach kopalnianych zmagazynowane było 283 tys. t węgla. W dramatyczny sposób zmalało zatrudnienie w rybnickich kopalniach. Jeńców wojennych jeszcze w styczniu 1945 r. wywieziono w głąb Rzeszy. Z pracy odeszli
19  

Dz.U. RP 1945, nr 8.
Gospodarka Polski Ludowej: 1944–1955, red. J. Kaliński, Z. Landau, Warszawa 1986, s. 86,
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001, s. 446.
21  
S. Dolata, T. Bujoczek, B. Szyguła, 100 lat kopalni węgla kamiennego Knurów 1903–2003,
Kraków 2003, s. 29.
20  
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pracownicy przymusowi, młodociani, kobiety i więźniowie. Nie powrócili natomiast jeszcze pracownicy wywiezieni w czasie wojny do pracy w Rzeszy lub
wcieleni do armii niemieckiej. Liczba pracowników wynosząca, w styczniu
1945 r. 22,1 tys., spadła w kwietniu tego samego roku do 12,3 tys. Od maja
zatrudnienie zaczęło systematycznie rosnąć i pod koniec roku osiągnęło poziom 19,5 tys. osób22. Większe wydobycie uzyskano dzięki znacznemu powiększeniu liczby pracujących górników. Na podstawie podpisanej w dniu 2 maja
1945 r. umowy pomiędzy CZPW, a Wydziałem Więziennictwa i Obozów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, do pracy
w kopalniach skierowano więźniów. Dodatkowo w dniu 18 lipca 1945 r. zawarto umowę z generałem lejtnantem Mikołowskim, Pełnomocnikiem na Polskie
Zagłębie Węglowe, w sprawie przekazania do pracy w górnośląskich kopalniach jeńców niemieckich23. Więźniów i jeńców lokowano w dawnych niemieckich obozach pracy, znajdujących się przy poszczególnych kopalniach. W listopadzie 1945 r., powstał obóz przy kopalni „Knurów”, w którym osadzono 869
jeńców niemieckich24. Podobne obozy, w których przebywało 2,7 tys. osób powstały przy kopalniach: „Anna”, „Chwałowice”, „Dębieńsko”, „Ema”, „Ignacy”, „Rydułtowy”. Pierwsi więźniowie przybyli do nich w październiku 1945 r.
W 1946 r. obozy funkcjonowały przy czterech kopalniach, a przebywało w nich
575 osób25. Do kopalni przyjmowano też reemigrantów, powracających do kraju z Francji i Belgii. Wydłużeniu uległ czas pracy górników, gdyż od 1946 r.
pracowano także w niektóre niedziele i święta. W 1946 r. kopalnie rybnickie
dostarczyły już 5,6 mln t węgla przy zatrudnieniu 24,8 tys. pracowników.
Wraz z kopalniami pracę wznowiły też koksownie i brykietownia przy kopalni „Rymer” wyposażona w cztery prasy dostarczające brykiety o wadze 3 i 6 kg.
Mimo znacznego zużycia baterii, maszyn i urządzeń, pracy nie przerwano
w koksowni „Dębieńsko”. W koksowni „Knurów” w styczniu 1945 r. wygaszono blok B baterii I, a produkcję prowadzono przy pomocy baterii II i III. Jednak wkrótce z powodu braku energii elektrycznej pracę zakładu wstrzymano.
Gdy dostawy prądu wznowiono, uruchomiono baterię III, a baterie I i II zostały poddane remontowi. W lipcu 1945 r. uruchomiono fabrykę amoniaku syntetycznego26. W koksowni „Radlin” przejętej przez RZPW w kwietniu 1945 r.,
udało się utrzymać w ruchu baterie V i VI. Przystąpiono również do remontu
baterii I, II, III, natomiast baterię IV wyłączono z eksploatacji. Dostarczyły one
22  

Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za 1945..., s. 150–155.
Z. Woźniczka, Praca niewolnicza Górnoślązaków po II wojnie światowej i jej społeczne konsekwencje, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u 1944-1989, red. E. Kościk, T. Głowiński,
Wrocław 2007, s. 130.
24  
S. Rosenbaum, B. Tracz; Obozy pracy przymusowej..., s. 66–67.
25  
APR, RZPW, sygn. 610.
26  
A. Psota, Koksownia „Knurów” – rys historyczny, Katowice 2008, s. 8.
23  
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do końca 1945 r. 448, 9 tys. t koksu i 46,8 tys. t brykietów27. W 1946 r. przy
kopalni „Rymer” zostały zorganizowane „Rybnickie Zakłady Naprawcze”, wykonujące bieżące naprawy maszyn i urządzeń górniczych.
W czasie planu 3-letniego (1947–1949)
Po zakończeniu procesu przejęcia, wprowadzenia nowych form organizacyjnych i wstępnego uruchomienia produkcji, władze Polski Ludowej przystąpiły do realizacji planu 3-letniego odbudowy gospodarki (1947–1949). Został
on opracowany przez Centralny Urząd Planowania, na czele którego stał działacz PPS Czesław Bobrowski. W trakcie jego realizacji miano przywrócić
przedsiębiorstwom ich przedwojenne zdolności produkcyjne28. Starano się
przede wszystkim uruchomić istniejące już urządzenia i maszyny, ograniczając
równocześnie nowe inwestycje do niezbędnego minimum. Dopiero w 1949 r.
przewidywano rozpoczęcie nowych inwestycji. Wydobycie węgla miało osiągnąć poziom 77,5 mln t, produkcja koksu 6,87 mln t, a brykietów 800 tys. t. Na
nowe inwestycje górnictwo miało otrzymać 600 mln zł, a koksownie 59 mln
złotych29. W 1949 r. Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego został wydzielony z administracji państwowej i uległ przekształceniu w przedsiębiorstwo państwowe. Miał on koordynować, nadzorować, kontrolować i kierować działalnością gospodarczą podległych zakładów. CZPW kierował Dyrektor Generalny,
któremu podlegało czterech Naczelnych Dyrektorów30. Aby zapewnić stały
wzrost wydobycia węgla władze sięgały wielokrotnie po środki nadzwyczajne.
Wzrosła ilość przepracowanych przez górników niedziel i świąt, natomiast od
1948 r. wprowadzono pracę na dodatkowej zmianie. Aby maksymalnie zwiększyć wydobycie, w 1947 r. zainicjowano również socjalistyczne współzawodnictwo pracy. Jego formalny początek to, ogłoszony przez górnika kopalni „Jadwiga” W. Pstrowskiego, apel, zakończony słowami kto wyrąbie więcej co ja31.
Ruch współzawodnictwa był stale rozwijany. Nie było to wydarzenie przypadkowe, gdyż o jego upublicznieniu zadecydowały czynniki polityczne. Był to
jednocześnie element upodabniania Polski do Związku Radzieckiego, gdzie
współzawodnictwo było rozwijane od czasów pierwszego planu pięcioletniego
(1928–1932). W dniu 17 listopada 1947 r. CZPW wydał zarządzenie, na mocy
27  

Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za 1945..., s. 92, 123.
Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994, s. 19; A. Paczkowski, Zdobycie
władzy 1945–1947, Warszawa 1993, s. 49.
29  
Sprawozdanie z działalności Polskiego Przemysłu Węglowego za rok 1946, Katowice 1947,
s. 46; Dz.U. RP 1947, nr 53, poz. 285, rozdział 3.
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którego powołano Komitety Współzawodnictwa Pracy oraz Referaty Współzawodnictwa w zakładach, dyrekcjach i Centralnym Zarządzie. Miały one prowadzić ewidencję zespołów i zakładów, sporządzanie sprawozdań, współdziałanie z Komitetami. Ruch współzawodnictwa został rozciągnięty również na
innych pracowników górnictwa. Kierowcy samochodów zostali zobowiązani
do oszczędności paliwa i utrzymania samochodów w dobrym stanie. Pracownicy administracyjni mieli poprawić dyscyplinę pracy, a pracownicy majątków rolnych, należących do resortu górnictwa, mieli walczyć o lepsze plony i zwiększenie stanu inwentarza. Nad całością ruchu kontrolę sprawowały organizacje
partyjne, oficjalne związki zawodowe i administracja zakładów i zjednoczeń32.
Ruch przodowników był próbą zwiększenia wydajności pracy przy pomocy
bardzo prostych metod, które nie wymagały większych zmian technologicznych, czy modernizacji kopalni. Przodownicy pracy nie zawsze cieszyli się
szacunkiem innych górników. Byli oni często nazywani w miejscu pracy i zamie
szkania wyścigowcami, a ich osiągnięcia powodowały podnoszenie norm
produkcyjnych. Ta sama praca wykonana przez przodownika W. Markiewkę w
1948 r. wynosiła 703 % normy, a w 1949 r. po podniesieniu norm wydobywczych stanowiła już tylko 413 %.33 W latach 1947–1948 zlikwidowano istniejące
przy rybnickich kopalniach obozy w których przebywali jeńcy niemieccy34. Nadal masowo zatrudniano jednak więźniów oraz młodych ludzi z organizacji
„Służba Polsce” (1948 r.) i Batalionów Pracy. Pod koniec 1949 r. stanowili oni
już 7 % załóg kopalni. Do kopalni skierowano również żołnierzy Korpusu
Górniczego. Stało się to na postawie wydanego przez wiceministra obrony narodowej gen. brygady Edwarda Ochaba, rozkazu nr 36 z dnia 15 sierpnia 1949 r.35
Wprowadzone usprawnienia nie przyniosły zasadniczych zmian w zakresie
produkcji i wydobycia węgla. Zwiększyła się ilość wiertarek, młotków, wrębiarek, różnego typu przenośników (zwłaszcza zgrzebłowych i taśmowych). Zmechanizowano w niewielkim stopniu ładowanie poprzez wprowadzenie kilku
typów ładowarek, a także przenośników taśmowych i rynien wstrząsowych.
Jednak ich stosowanie zależało od specyficznych warunków, istniejących na poszczególnych kopalniach. Dokonano też normalizacji sprzętu i maszyn. Zwiększono znacznie zatrudnienie. Jednak liczba górników dołowych wzrosła tylko
o 42 %, natomiast pracowników administracyjnych przybyło w tym samym
czasie aż 80 %. Mimo zaangażowania wielu tysięcy górników, wydajność wzrosła nieznacznie i w 1949 r. wynosiła tylko 80 % wydajności z lat przedwojen32  

A. Frużyński, Powstanie i rozwój socjalistycznego współzawodnictwa pracy w polskim przemyśle
węglowym w latach 1947–1956, [w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym
i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008, s. 15.
33  
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nych. Poprawiła się w pewien sposób dyscyplina pracy, zmniejszyła nieco fluktuacja załóg, która obejmowała czasem nawet do 40 % zatrudnionych w danej
kopalni. Zadania planowe wykonywano wyłącznie przy pomocy dodatkowej
pracy górników w niedziele i święta, w czasie których uzyskano aż 7 % rocznego wydobycia36.. W 1949 r. każdy górnik przepracował dodatkowo 25 dni roboczych. Pogorszyły się warunki bezpieczeństwa pracy. Wydobycie 1 mln t węgla
pociągało za sobą śmierć od pięciu do dziewięciu górników. Górnikom nadano
szereg przywilejów, które zawarte zostały w „Karcie Górnika”, opublikowanej
w dniu 30 listopada 1949 r. Wprowadziła ona specjalne premie kwartalne, dochodzące do 20 % zarobku podstawowego (zależne od charakteru i czasu pracy), zwiększała zasiłki wypadkowe, chorobowe, renty, obniżała wiek emerytalny
(25 lat pracy pod ziemią i 55 lat życia), przedłużała urlop wypoczynkowy, wprowadzała prawa honorowe (tytuły, odznaki, dyplomy, odznaczenia państwowe,
przyznawane po przepracowaniu określonego czasu pracy), regulowała sprawy
munduru i stopni górniczych, przyznawała górnikowi i jednej osobie z jego
rodziny prawo do otrzymania co roku jednorazowego bezpłatnego biletu kolejowego37. Od 1947 r. w kopalniach działały Referaty Ochrony Przemysłu. Ich
pracownicy zostali wyposażeni w bardzo szerokie kompetencje umożliwiające
wszechstronną kontrolę wszystkich aspektów pracy przedsiębiorstwa. Byli oni
też faktycznie niezależni od kierownictwa zakładu.
Zmianie uległa natomiast ilość kopalń podlegających Rybnickiemu ZPW,
gdyż w dniu 1 stycznia 1947 r. KWK „Silesia” została przyłączona do Jaworznicko-Mikołowskiego ZPW. Zakres prowadzonych inwestycji w rybnickich kopalniach był niewielki, gdyż w maksymalnych sposób starano się wykorzystać
już istniejący potencjał produkcyjny. W pierwszej kolejności zwiększano zatrudnienie, prowadzono prace przygotowawcze i udostępniające. W miarę
możliwości prowadzono remonty maszyn i urządzeń. Nowe inwestycje zaczęto
wykonywać dopiero pod koniec realizacji planu 3-letniego. Ze struktury Rybnickiego ZPW wyłączono majątki rolne przejęte w 1949 r. przez Państwowe
Gospodarstwa Rolne.
W elektrowni przy KWK „Anna” w 1948 r. w zamontowano kompresor
typu Ingersoll–Rand. W miejsce dotychczas pracujących urządzeń zamontowano trzy kotły typu Borsig i jeden kocioł typu Wiesner. Kopalnia „Chwałowice”
otrzymała w tym czasie turbogenerator firmy Borsig o mocy 15 MW (1946 r.),
turbosprężarkę Jäger o wydajności 25 tys. m3/h (1947 r.) oraz maszynę wyciągową, ulokowaną w przedziale A szybu II.38 W KWK „Dębieńsko” w 1949 r.
ukończono rozbudowę kotłowni w której zamontowano cztery kotły parowe
36  
37  
38  
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B. Mika, 100 kopalni węgla kamiennego „Chwałowice” 1903–2003, Katowice 2003, s. 31.

Rybnicki Okręg Węglowy

373

i szwedzką turbinę parową. Kontynuowano budowę wentylatora i rozdzielni
elektrycznej. W 1948 r. w KWK „Ignacy” zakończono modernizację, głębokiego na 400 m., szybu Głowacki. Kopalnia otrzymała też dwie elektryczne sprężarki tłokowe firmy Ingersoll–Rand i Borsig o wydajności 12,2 tys. m3/h39.
W KWK „Jankowice” kontynuowano, rozpoczęte w 1946 r., pogłębianie szybu
II do poziomu 400 m., a w 1947 r. przystąpiono do budowy płuczki. Od 1949 r.
trwały prace przy elektryfikacji dołu kopalni. W 1949 r. w KWK „Knurów”
rozpoczęto głębienie szybu Krywałd. Nowych inwestycji nie prowadzono
w KWK „Ema”. W dniu 1 maja 1949 r. zmieniono jej nazwę na KWK „Marcel”. W ten sposób chciano uczcić pamięć komunistycznego działacza Józefa
Kolorza, o pseudonimie Marcel. Stało się na podstawie zarządzenia CZPW
nr 96 z dnia 27 kwietnia 1949 r. Na terenie KWK „Rydułtowy” nie prowadzono nowych inwestycji. Wzrost wydobycia uzyskano dzięki pracy w soboty
i niedziele, oraz zatrudnieniu większej ilości pracowników. W KWK „Rymer”
wykonywano prace w pokładzie 704, ułożono 30 km sieci rozdzielczej sprężonego powietrza i 8 km sieci przesyłowej. Rozbudowywano systematycznie sieć
telekomunikacyjną, zwiększano zatrudnienie i wydobycie40.
W latach 1947–1949 wydobycie węgla w rybnickich kopalniach wzrosło
z 6,8 mln t do 8.8 mln t , a zatrudnienie z 19,5 do 27 tys. pracowników41.
W czasie planu 3-letniego na terenie koksowni „Dębieńsko” prowadzono
jedynie niezbędne prace remontowe i nie budowano żadnych nowych urządzeń42. W koksowni „Knurów” w grudniu 1948 r. zakończono remont baterii
I–bok A. W tym samym roku wyłączono z eksploatacji trzy stare sytniki, które
zastąpione zostały nowym o wydajności 30 tys. m3 gazu/h. Koksownia zatrudniała w tym okresie 820 pracowników i dostarczała do 427 tys. t koksu rocznie43. Również w koksowni „Radlin” nie wykonano w tym czasie nowych inwestycji, a zakład produkował 550 tys. t koksu rocznie. Jedynie w 1947 r.
zainstalowano instalacje do ciągłej destylacji benzolu systemu Heckmann-Lammgeu, która dostarczała benzen i toluen o bardzo wysokiej czystości. Wszystkie
koksownie wytwarzały też węglopochodne: smołę, wodę amoniakalną, benzen
i gaz koksowniczy44. Rosła również produkcja w brykietowni przy KWK „Rymer”, która w 1947 r. dostarczyła 158,9 tys. t brykietów przy zatrudnieniu 112
pracowników45.
39  
40  

s. 49.

41  
42  
43  
44  
45  

M. Smołka, Dzieje kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792–2001, Katowice 2001, s. 114.
J. Hebliński, W. Ławicki, 100 lat kopalni węgla kamiennego Rymer 1896–1996, Zabrze 1996,
Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948–1960, Warszawa 1962, s. 45, s. 132
A. Psota, Koksownia „Dębieńsko”..., s. 6.
Tenże, Koksownia „Knurów”..., s. 9.
30 lat kombinatu koksochemicznego „Zabrze” SA, pr. zbior., Zabrze 2010, s. 73.
Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947, Katowice 1949, s. 145.

374

Adam Frużyński

Rozprowadzaniem uzyskiwanego z rybnickich koksowni gazu koksowniczego zajmowały się, utworzone w dniu 1 września 1948 r., „Zjednoczone Zakłady
Gazu Koksowniczego” w Zabrzu. Dysponowały one siecią gazociągów, oczyszczalni i tłoczni gazu, ulokowanych przy koksowniach „Radlin”, „Dębieńsko”,
„Knurów”. W celu prawidłowego przesyłu gazu wybudowano w tym czasie
gazociąg Radlin–Rybnik o długości 8,4 km. Przeprowadzono również niezbędne remonty maszyn i instalacji, wykorzystywanych do oczyszczania i tłoczenia
gazu46.
W czasie planu 6-letniego (1950–1955)
Opracowywane pod koniec lat czterdziestych XX w. przez władze Polski
Ludowej plany gospodarcze zakładały przeprowadzenie, wzorowanego na rozwiązaniach radzieckich, procesu szybkiej i forsownej industrializacji. Budowa
nowych zakładów przemysłu ciężkiego i maszynowego miała być symbolem
rozwoju socjalistycznej gospodarki. Plan 6-letni (1950–1955) zakładał, że do
1955 r. produkcja przemysłowa wzrośnie w porównaniu z 1949 r. o 158 %,
rolnicza o 50 %, inwestycje o 250 %, a realne dochody pracowników o 40 %47.
Tak optymistyczne założenia oparto na wynikach zrealizowanego planu 3-letniego. W czasie realizacji planu 6-letniego miano wybudować 11 nowych kopalń, o zdolności produkcyjnej 9 mln t. W starych kopalniach miało powstać 36
poziomów wydobywczych, z których miano otrzymać dodatkowo 14,5 mln t.
Dzięki tym posunięciom w 1955 r. wydobycie węgla miało osiągnąć poziom
100 mln t węgla. Przyspieszeniu ulec miała mechanizacja wydobycia, odstawy
i transportu węgla. Zamierzano to zrealizować za pomocą nowego typu wiertarek, ładowarek, wrębiarek i przenośników. W 1955 r. ze ścian miano pozyskiwać 55 % węgla, a na ogólną liczbę 500 ścian w 220 węgiel miały urabiać kombajny. Aby poprawić jakość pozyskiwanego węgla miano wybudować nowe
i zmodernizować istniejące sortownie i płuczki. W 1955 r. miały przerabiać na
godzinę 12,5 tys. t węgla (sortownie) i 19,9 tys. t (płuczki). Założono również
znaczne zwiększenie produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla górnictwa. Zaplanowano też intensyfikację poszukiwań geologicznych pokładów węgla kamiennego koksującego i energetycznego, znajdujących się poza dotychczas eksploatowanymi rejonami48. Górnictwo miało otrzymać na inwestycje
26 mld zł, z czego 19 mld zł przeznaczono na modernizację starych kopalń,
5 mld planowano wydać na budowę nowych zakładów („1-Maja”), a 1 mld
46  
47  
48  

B. Szczech, Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa 1948–1998, Zabrze 1998, s. 7.
Z. Landau, W. Roszkowski; Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 113
Dz.U. RP 1950, nr 37, poz.344, rozdział 2 , punkt 3, punkt 10, rozdział 4, punkt 18.

Rybnicki Okręg Węglowy

375

przeznaczono na prace przy kopalniach, mających powstać po 1956 r. („Jastrzębie”, „Moszczenica”, „Szczygłowice”). Dla Rybnickiego i Zabrzańskiego ZPW
z tych kwot przeznaczono 2,8 mld ówczesnych złotych49.
Tymczasem o wiele łatwiej było uruchomić istniejące już zakłady, niż wybudować od podstaw nowe przedsiębiorstwa. Założenia planu zostały przygotowane w ten sposób, aby produkcja przemysłowa Polski Ludowej uzupełniała
potrzeby gospodarcze ZSRR. Plan 6-letni był kilkakrotnie modyfikowany, gdyż
po wybuchu wojny koreańskiej dużą część środków skierowano na rozbudowę
przemysłu zbrojeniowego. Nie dokonano rewizji istniejących już planów, a to
spowodowało, że jego wykonanie stało się jeszcze mniej realne50. Był on realizowany w warunkach nasilającej się stalinizacji życia wewnętrznego. Znaczna
część środków finansowych, przeznaczonych na realizację planu, pochodziła
z dokonanej w październiku 1950 r. wymiany pieniędzy, która pozbawiła społeczeństwo polskie ponad 3 mld złotych (60 % oszczędności), oraz z ogłoszonych pożyczek państwowych. Dopiero po roku 1953 dokonano korekty planu,
nieznacznie zwiększając środki, przeznaczone na przemysł konsumpcyjny. Aby
sprawnie realizować narzucone zadania, dokonano kolejnej centralizacji zarządzania gospodarką. Podlegała ona teraz Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, która poprzez wydawanie coraz liczniejszych wytycznych, wskaźników, zarządzeń, kontrolowała całokształt spraw gospodarczych PRL. Do
ogromnych rozmiarów rozbudowana została sprawozdawczość, statystyka,
kontrola, centralne rozdzielnictwo i wieloszczeblowa administracja gospodarcza. W miejsce zlikwidowanego w 1949 r. Ministerstwa Przemysłu i Handlu
powołano szereg ministerstw branżowych, zajmujących się poszczególnymi
sektorami gospodarki. Sprawy górnictwa powierzono powołanemu, wtedy, Ministerstwu Górnictwa i Energetyki51. Istniało ono jednak bardzo krótko, gdyż
już w 1950 r., zostało przekształcone w Ministerstwo Górnictwa52. Kolejna re
organizacja ministerstwa została przeprowadzona w 1955 r. Powołano wtedy
Ministerstwo Górnictwa Węglowego, któremu powierzono nadzór nad eksploatacją złóż węgla, jego przeróbką i uszlachetnianiem, prowadzeniem prac geologicznych, wytwarzaniem maszyn i urządzeń, przeznaczonych dla górnictwa,
dostarczaniem materiałów podsadzkowych, prowadzeniem inwestycji, wprowadzaniem postępu technicznego, prowadzeniem prac naukowo-badawczych,
zatrudnieniem i szkoleniem zawodowym53. Zlikwidowano CZPW, pozostawiając jednak w Katowicach niektóre agendy ministerstwa. W 1950 r., na mocy
dekretu o przedsiębiorstwach państwowych, kopalnie i koksownie uzyskały
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z dniem 1 stycznia 1951 r. status samodzielnych zakładów. Posiadały teraz osobowość prawną, mogły prowadzić własne rachunki bankowe, księgowość, gospodarkę materiałową oraz inwestycje. Jednak było to tylko pozorne zwiększenie samodzielności, gdyż przedsiębiorstwa działały nadal według zadań
określonych w narodowych planach gospodarczych54. Państwo przydzielało im
wszystkie środki niezbędne do wykonania zadań planowych. Ustalało nie tylko
wielkość produkcji, ale też ceny gotowych wyrobów, fundusz płac, zatrudnienie, krajowych i zagranicznych odbiorców i kooperantów. Administracja państwowa kontrolowała wszystkie aspekty działalności zakładu. Przedsiębiorstwem kierował jednoosobowo dyrektor, powoływany i odwoływany przez
odpowiedniego ministra. Rada Ministrów określała też zasady organizacji wewnętrznej i finansowej przedsiębiorstwa55. Zjednoczenia terenowe stały się jednostkami budżetowymi, zajmującymi się koordynacją, nadzorowaniem i kontrolowaniem pracy podległych zakładów. Nadal działały jako ogniwo pośrednie
pomiędzy zakładem, a ministerstwem56. Zjednoczenia musiały zrezygnować
z operatywnego kierowania kopalniami i prowadzić w ich imieniu rozliczenia za
węgiel. Zaprzestały również prowadzenia centralnej księgowości i planowania
oraz występowania o kredyty bankowe. Zjednoczeniem kierował nadal Naczelny Dyrektor, któremu podlegali I zastepca Dyrektora Naczelny Inżynier i zastepca Dyrektora do spraw. Administracji i Handlu. Komplikacji uległ schemat
organizacyjny kopalni. Dyrektorowi zakładu podlegały teraz działy: planowania, księgowo-finansowy, norm pracy i płac, personalny, inspektor kontroli jakości oraz inspektor nadzoru górniczego. Kontrolował on pracę Naczelnego
Inżyniera i Dyrektora Administracyjnego57.
W 1950 r. powołano Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego, któremu
podporządkowano wszystkie przedsiębiorstwa, budujące kopalnie węgla. Został on w 1955 r. podzielony na Centralny Zarząd Budowy Kopalń i Centralny
Zarząd Robót Górniczych. Ponieważ projektowanie nowych kopalń oddzielono od wykonawstwa, utworzono Centralne Biuro Projektów Przemysłu Węglowego w Świętochłowicach. Zostało ono przekształcone w 1953 r. w Zarząd Biur
Projektów Przemysłu Węglowego, który kierował terenowymi biurami w Katowicach, Krakowie, Gliwicach oraz branżowymi biurami projektów. W 1951 r.
powołano Centralny Zarząd Budowy Maszyn Górniczych w Bytomiu oraz
Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych58. W 1950 r. powstało Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego, które przejęło
cegielnie, znajdujące się przy rybnickich kopalniach. Natomiast od dnia 1 paź54  
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dziernika 1954 r. rybnickie górnictwo funkcjonowało na terenie dwóch powiatów: rybnickiego i wodzisławskiego59.

Aby przekonać górników do wykonywania zadań planowych, w latach
1950–1955 r. podniesiono o 280 % górnicze zarobki. Jednak połowę wynagrodzenia stanowiły różnego typu premie, związane z Kartą Górnika, lub uczestnictwem we współzawodnictwie pracy. W tym samym okresie ceny żywności
wzrosły o 100 %, a towarów i usług o 64 %, a pensja górnika, wynosząca średnio 1,7 tys. zł, nie wystarczała na zakup płaszcza, garnituru, czy radia. Dla robotników przeznaczano również różnego typu stołówki, bufety, sklepy, punkty
usługowe, hotele robotnicze, gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 10 tys.
hektarów. Wśród pracowników rozprowadzano nie tylko żywność, ale i trudno
dostępne artykuły przemysłowe (samochody, motocykle, rowery, pralki, radia,
lodówki, maszyny do szycia, zegarki, materiały, obuwie). Otrzymywali oni specjalne talony, uprawniające do zakupu tych luksusowych wtedy towarów. Dotyczyło to w pierwszej kolejności uczestników różnych form socjalistycznego
współzawodnictwa pracy. Systemem tym kierowały Oddziały Zaopatrzenia Robotniczego (powołane w 1951 r. decyzją rządu), które były podporządkowane
Centralnemu Zarządowi Zaopatrzenia Robotniczego60. Nadal w kopalniach
korzystano z coraz liczniejszych pracowników skoszarowanych (junacy SP,
uczniowie szkół przysposobienia przemysłowego). W październiku 1950 r.,
w Knurowie powstał jeden z Ośrodków Pracy Więźniów. Przebywało w nim
ponad 1,2 tys. osób, zatrudnionych w rybnickich kopalniach61. Po wydaniu
przez marszałka Konstantego Rokossowskiego rozkazu nr 008/MON z dnia
1 lutego 1951 r., w kopalniach znacznie wzrosła liczna zatrudnionych żołnierzy-górników. W 1953 r. stanowili oni już 12 % górniczych załóg62. W 1955 r.
liczba zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego pracowników przymusowych doszła do poziomu 45 tys. osób, co stanowiło średnio 16 % zatrudnionych. Dodatkowym obciążeniem stały się przedłużone dniówki (tzw. rolki),
oraz praca w niedziele i święta (33 dni rocznie). Wprowadzano nowe formy
współzawodnictwa, dotyczące przedterminowego wykonywania planów produkcyjnych, bezawaryjnych odstaw urobku, czy o tytuł najlepszego pracownika
w danym zawodzie. W 1954 r. ruch przodowników objął już 80 % pracowników resortu górnictwa, oraz 97 % górników, zajmujących się bezpośrednio pozyskaniem węgla. Wyczyny przodowników były parawanem, za którym ukrywano faktyczny stan górnictwa, charakteryzujący się coraz większa liczbą
niedoświadczonych pracowników, ogromną fluktuacją załóg, wydłużeniem
czasu pracy, dekoncentracją robót, wybieraniem resztek i silnie zanieczyszczo59  
60  
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nych pokładów, oraz nieumiejętnym korzystaniem z nowych maszyn i urządzeń. Zaostrzono również warunki prawne, w jakich pracowali górnicy. Wydana w 1949 r. ustawa o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej starała się
utajnić wszystkie dane o produkcji przedsiębiorstwa. Jeszcze bardziej restrykcyjne były przepisy z 1950 r. o socjalistycznej dyscyplinie pracy. Za opuszczenie
czterech dni roboczych w roku bez usprawiedliwienia groziła kara dodatkowej
pracy na okres trzech miesięcy, z jednoczesnym pozbawieniem 25 % zarobków63. Osobom, które się nie wywiązywały z tej kary, groziło do 6 miesięcy
więzienia. Podobne były, pochodzące z 1953 r., przepisy o ochronie własności
społecznej. Za kradzież mienia do 300 zł groziło do 6 miesięcy więzienia.
Wzrosło po raz kolejny zatrudnienie, ale liczba górników zwiększyła się tylko
o 33 %, natomiast urzędników aż o 70 %.
W czasie realizacji planu 6-letniego nie osiągnięto jednak zamierzeń planowych, gdyż wydobycie wzrosło do poziomu 94,4 mln t Część węgla (1,5 mln t
rocznie) stanowiły przerobione odpady z hałd, rozpoczęto też wybieranie filarów ochronnych. W miarę rozwoju współzawodnictwa paradoksalnie malała
wydajność (z 1804 kg w 1950 r. do 1634 kg w 1955 r.). Złe były wyniki ekonomiczne górnictwa, gdyż cena węgla była nadal mniejsza od kosztów jego pozyskania64. Niewielki był również postęp techniczny. Wydobycie ze ścian wzrosło
z 44 % do 51 %, ale wybierano pozostawione w wielu miejscach resztki węgla,
co prowadziło do dekoncentracji robót i wydłużenia dróg transportowych. Zaczęto stosować kombajny ścianowe typu Donbas lub KW–52, KW–57. Urządzenia te jednak bardzo często się psuły i w 1955 r. przy ich pomocy uzyskano
zaledwie 2 % węgla. Wprowadzono kilka typów wrębiarek, ładowarek oraz zespołów wręboładujących.
Najwięcej środków przeznaczono na modernizację istniejących już zakładów. W KWK „Anna” unowocześniono zakład przeróbczy, pogłębiono szyby,
a w 1950 r. wprowadzono pierwszy kombajn typu „Donbas”, zainstalowano
sprężarki o wydajności 30 tys. m3/godz. i uzyskano pierwsze wydobycie z poziomu 500 m. W 1953 r. rozpoczęto głębienie szybu wentylacyjnego „Kokoszyce”, a rok później ruszyła kolejka linowa, służąca do transportu kamienia na
zwałowisko „Wrzosy”. Zakończono rozbudowę płuczki, która osiągnęła wydajność 350 t węgla/godz. W 1955 r. na szybie „Jan” zabudowano elektryczną
maszynę wyciągową firmy SKODA o mocy 1000 kW65. W KWK „Chwałowice”, w czasie realizacji planu 6-letniego, zbudowano w 1950 r., budynek biurowy i laboratorium elektrowni. W 1951 r. uruchomiono nową płuczkę przerabia63  
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jącą 220 t węgla/godz. i zainstalowano wentylator o wydajności 4 tys. m /min.
Rok później pracę rozpoczął pierwszy kombajn „Donbas”, a na poziomie 180 m
do transportu zastosowano lokomotywy akumulatorowe typu „Karlik”. W 1953 r.
zainstalowano maszynę wyciągową o mocy 1,6 MW. W 1954 r. zamontowano
wentylator o wydajności 5 tys. m3/min, a w 1955 r. powstała łaźnia na 400
miejsc. Zmodernizowano również nawęglanie w kotłowni, rozbudowano dworzec kolejowy i plac drzewny66. W KWK „Dębieńsko” do najważniejszych inwestycji, wykonanych w tym okresie, należało zamontowanie wentylatora
o wydajności 4 tys. m3/min. (1950 r.), sprężarki Ingersol tłoczącej 30 tys. m3/godz
(1951 r.), kotła parowego (1952 r.), zakończenie budowy ambulatorium (1954 r.),
oddanie do użytku łaźni dla kobiet, kotła parowego Garbe i maszyny wyciągowej szybu II o mocy 2,4 MW. Przy urabianiu węgla od 1952 r. stosowano kombajny „Donbas”, wrębiarki, przenośniki ścianowe. W 1953 r. w szybie wentylacyjnym
„V–zachodni” uruchomiono wentylator WOK–4 o wydajności 4 tys. m3/min67.
W 1955 r. powstała łaźnia na 300 miejsc. Ponieważ KWK „Ignacy” miała ograniczone zasoby węgla zakres przeprowadzonych w niej inwestycji nie był zbyt
duży. Elektrownia kopalniana otrzymała kocioł parowy OSR-16/25, turbogenerator BBC o mocy 1,5 MW (1951), a przy szybie „Głowacki” zamontowano
nowy wentylator typu WOK-4d68. W 1950 r. w KWK „Jankowice” wybuch
metanu i pyłu węglowego spowodował śmierć 29 górników. W roku następnym
zakończono głębienie szybu II o głębokości 400 m. Po zakończeniu prac zmieniono jego przeznaczenie, gdyż z szybu wentylacyjnego stał się on wydobywczym. W 1952 r. kopalnia otrzymała szyb IV wentylacyjny, natomiast w 1953 r.
uruchomiono płuczkę oczyszczającą do 270 t/godz. W 1954 r. zabudowano
maszynę wyciągową o mocy 1,7 MW i dwa wentylatory o wydajności po 5 tys.
m3/min. Rok później kopalnia otrzymała dwie sprężarki, dostarczające 16 tys.
m3 powietrza/godz. W latach 1951–1955 powstały dwa kotły parowe OPS–25,
o mocy po 19 MW każdy69. W KWK „Knurów” zwiększono mechanizację
urabiania poprzez zastosowanie nowych wiertarek, młotków udarowych, wrębiarek i wręboładowarek. Do wypełniania wybranych pokładów zastosowano
też podsadzkę suchą. W 1951 r. przeprowadzono modernizację maszyn wyciągowych szybu „Piotr”. Kontynuowano nadal głębienie szybu „Krywałd”, a
przy ZSG powstała sztolnia ćwiczebna70. W kolejnym roku zainstalowano sprężarki, dostarczające 30 tys. m3 powietrza/godz. W 1953 r. kopalnia otrzymała
maszynę wyciągową o mocy 1,3 MW i wentylator o wydajności 6,5 tys. m3/
godz. W kolejnym roku oddano do użytku łaźnię na tysiąc miejsc. W czasie
3
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planu 6-letniego rozpoczęto modernizację KWK „Marcel”. W 1950 r. ukończono budowę łaźni przeznaczonej na 800 osób. Zakład otrzymał sprężarkę
tłoczącą 10 tys. m3/godz. (1952 r.) i wentylator o wydajności 5 tys. m3/min. Powstała też nowa łaźnia na 640 miejsc (1954 r.). Uruchomiono nowy dwuprzedziałowy szyb III, na którym zamontowano maszynę wyciągową o mocy 1,8 MW.
Wybudowano w 1955 r. kotłownię i zakład przeróbki mechanicznej, składający się
z sortowni o wydajności 600 t/godz i płuczki o wydajności 475 t/godz71. W tym
samym czasie w KWK „Rydułtowy” prowadzono przede wszystkich mechanizację urabiania, odstawy i transportu. Wprowadzono wrębiarki powietrzne
i elektryczne, przenośniki taśmowe, lokomotywy akumulatorowe „Karlik”. Od
1952 r. stosowano kombajny ścianowe typu „Donbas”, ładowarki „Kaczy
Dziób”, przenośniki zgrzebłowe pancerne typu „Śląsk” i typu „Skat”. Prowadzono elektryfikację kopalni, a w szybie powietrznym I zabudowano wentylator (1955 r.)72. Do najważniejszych inwestycji, przeprowadzonych na KWK
„Rymer” należała, dokonana w latach 1952–1954, rozbudowa płuczki do wydajności 220 t/godz Przeprowadzono kompleksową modernizację szybów pomocniczych, a na powierzchni wybudowano ambulatorium, żłobek, przedszkole, markownię i budynek administracyjny. Wymieniono 56 km torowisk
transportu dołowego i prowadzono prace przygotowawcze w pokładach 718
i 711. Mechanizacja wydobycia i transportu rozpoczęła się w 1951 r., od montażu przenośnika zgrzebłowego PZP–45. W roku następnym zastosowano
wrębiarki typu Anderson–Boys i zainstalowano maszynę wyciągowa o mocy
1,1 MW73.
Do połowy lat pięćdziesiątych XX w. na obszarze powiatów rybnickiego
i wodzisławskiego wykonano ponad 360 otworów poszukiwawczych o łącznej
długości 263 km. Stwierdzono, że w tym rejonie do głębokości 1000 m. znajdują się pokłady, liczące od 5,5 do 7,4 mld t węgla, z których 3,3 mld t stanowił
węgiel koksujący typów 35–3774. Jednak zalegał on w bardzo niekorzystnych
warunkach geologicznych. Nadkład tworzyły silnie zawodnione warstwy czwartorzędu i trzeciorzędu (iły, iłołupki, pyły, piaski). Sytuację pogarszała skomplikowana rzeźba powierzchni karbonu, liczne uskoki, nachylenie pokładów od
25º do 60 º. Występowały też warstwy silnie zawodnione solanką, a w pokładach
węgla znajdował się metan. Na granicy karbonu i nakładu występowały zbiorniki piasków kurzawkowych. Dodatkowo znajdowały się tutaj warstwy termicznie zmienione, w których pokłady węgla uległy zanikowi, bądź występowały
71  
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w formie szczątkowej, a towarzyszące im skały miały słabą wytrzymałość75.
W 1952 r. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego zleciła Biuru Planów Perspektywicznych w Katowicach prace nad projektem planu zagospodarowania Rybnickiego Okręgu Węglowego. Przygotowany dokument zakładał
budowę nowych kopalń węgla w rejonie Wodzisławia, Żor, Jejkowic i Kaczyc.
Obejmował on początkowo obszar o powierzchni 491 km2 76. Jednak już
w 1954 r., na wniosek resortu górnictwa, zwiększono ten obszar do 654 km2.
Oprócz terenu powiatu rybnickiego, objął on również fragmenty powiatów
wodzisławskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i tyskiego77.
Budowę nowych kopalń w rejonie rybnickim rozpoczęto już w 1950 r., gdy
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę w sprawie uruchomienia KWK „Mszana” w Wodzisławiu Śląskim. Plany budowy kopalni opracowało początkowo Centralne Biuro Projektów PW w Świętochłowicach. Potem
dokumentacja została przekazana do BPPW w Krakowie, a ostateczne plany
kopalni przygotowało BPPW w Gliwicach78. Przy tworzeniu projektu wybrano
model blokowy, w którym skupione na niewielkiej powierzchni obiekty zakładu
zostały połączone w bloki funkcjonalne, uwzględniające możliwość dalszej rozbudowy zakładu. Kopalnia miała otrzymać dwa poziomy wydobywcze, co miało umożliwić pełne wykorzystanie złoża przy ograniczonej możliwości wyposażenia kopalni w maszyny i sprzęt, umożliwiające koncentrację wydobycia79.
Po uruchomieniu zakład miał dostarczać do 3,6 tys. t węgla na dobę. W 1951 r.
wykonano pierwsze wykopy pod budynki nowej kopalni, a jej pierwszym dyrektorem został inż. Leszek Kropaczek. W dniu 29 lutego 1952 r. Minister Górnictwa wydał zarządzenie nr 79 o utworzeniu KWK „Mszana” w budowie. W tym
samym miesiącu przystąpiono do głębienia szybu II, rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej i zaczęto głębienie szybu I80. Przy głębieniu szybów, ze względu
na występowanie płynnych piasków, kurzawki i pęczniejących iłów, zastosowano metodę mrożenia górotworu. W grudniu 1953 r. zapoczątkowano głębienie
szybu III o głębokości 275 m. W 1954 r. z szybu I rozpoczęto roboty górnicze
na poziomie 280 m. Ukończono budynek administracji, warsztatów oraz magazyn główny. Ponieważ podczas prac strzelniczych następowało zapalenie się
metanu, wprowadzono odpalanie ładunków materiałów wybuchowych z powierzchni kopalni81. W 1955 r. zakończono głębienie szybów I (wydobywcze75  
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go) i II (wentylacyjnego), które zostały połączone przekopem na poziomie
280 m. Ze względu na występującą kurzawkę musiano jednak wstrzymać głębienie szybu III. Od 1953 r. kopalnia dostarczała niewielkie ilości węgla.
W 1954 r. przystąpiono do opracowywania planów budowy drugiej – KWK
„Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju. Zadanie to zlecono Biuru Planów Projektów
PW w Gliwicach. Nowa kopalnia miała otrzymać nadanie górnicze o pow. 16,4
km2. W czerwcu 1955 r. Prezydium Rządu podjęło uchwałę nr 458/55, zobowiązującą Ministra Górnictwa Węglowego do wybudowania w rejonie miejscowości Jastrzębie i Moszczenica dwóch nowych kopalń węgla kamiennego. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się koncepcja kompleksowego planu rozwoju
górnictwa w tym rejonie, który później otrzymał nazwę Rybnickiego Okręgu
Węglowego82. Został on przygotowany przez Biuro Planów Perspektywicznych PW w Katowicach, na podstawie danych dostarczonych przez resort górnictwa. Założono w nim prowadzenie badań geologicznych w celu rozpoznania złóż węgla. Zaplanowano budowę nowych kopalń: „Kaczyce” , „Mszana
II”, „Jankowice II”, „Paruszowiec”. Miały one powstać w latach 1965–1970
i wydobywać do 3,5 mln t węgla rocznie83.
W latach 1950–1955 wydobycie w rybnickich kopalniach zwiększyło się
z 8,9 mln t do 11,2 mln t, a zatrudnienie z 27 tys. do 33,1 tys. pracowników84.
W czasie realizacji planu 6-letniego szczególny nacisk położono na rozbudowę przemysłu hutniczego, co wymagało zwiększenia dostaw koksu, niezbędnego do wytopu surówki wielkopiecowej i prowadzenia innych procesów metalurgicznych. Rozbudowa przemysłu chemicznego wymagała większych ilości
węglopochodnych, a gaz koksowniczy miano zamiar zużytkować jako cenny
surowiec energetyczny. Aby wykonać założone zadania, w koksowniach należało przeprowadzić szereg nowych inwestycji85. W 1951 r. koksownie, należące
do Rybnickiego ZPW podporządkowano Centralnemu Zarządowi Przemysłu
Koksochemicznego (CZPK), którego siedzibę ulokowano w Zabrzu. Podlegał
on początkowo resortowi górnictwa, a od 1955 r. podporządkowany był Ministerstwu Hutnictwa.86 W 1954 r. Zakłady Koksownicze „Dębieńsko” otrzymały dwie 28-komorowe baterie typu Otto, połączone ze zmodernizowanym wydziałem węglopochodnych. Komory nowych baterii miały 0,45 m szerokości,
3,8 m wysokości i 13,1 m długości. Mieściły po 16,75 t węgla, z którego po 18
godzinach otrzymywano 14 t koksu. Nowe konstrukcje dostarczały 1037 t kok82  
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84  
Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948–1960..., s. 45, 131–132.
85  
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su w ciągu doby. Planowano unieruchomić baterie I–II, ale napięte plany produkcji koksu uniemożliwiły to przedsięwzięcie. W 1955 r. uruchomiono wieżę
węglową, stację mielniczą, chłodnie gazu z pompownią, płuczki benzolowe
oraz turbossawy.88 Od Zakładów Koksowniczych „Knurów” oddzielono fabrykę amoniaku syntetycznego i tlenownię, które podporządkowano Zakładom Azotowym w Kędzierzynie Koźlu. W 1951 r. zakład połączono z kopalnią
taśmociągiem, ułożonym w podziemnym tunelu, co pozwoliło na eliminację
transportu kolejowego. W latach 1952–1953 dokonano przebudowy 54-komorowej baterii typu Disticoke, dostarczającej 428 t koksu/dobę89. W Zakładach
Koksowniczych „Radlin” w latach 1952–1953 wyłączono z eksploatacji baterię
II, a baterie III–V poddano gruntownemu remontowi. Bateria III typu Koppers posiadała 45 komór o szerokości 0,49 m, wysokości 2,1 m i długości 10 m.
Mieściły one po 7,8 t węgla, z których po 38 godzinach otrzymywano 6,6 t
koksu, co pozwalało na uzyskanie 182 t koksu/dobę. Baterie V–VI typu Otto
miały po 55 komór o szerokości 0,45 m, wysokości 2,8 m i długości 11,6 m.
Ładowano do nich po 10,9 t węgla, z którego po 19 godzinach otrzymywano
9,2 t koksu. Bateria V dostarczała 593 t/dobę, a bateria VI wytwarzała
584 t/dobę90. Zmodernizowano wydział węglopochodnych, powstała też nowa
węglownia. W 1955 r. koksownia dostarczyła już 608 tys. t koksu91. W 1955 r.
brykietownia, pracująca przy KWK „Rymer”, dostarczyła 85 tys. t brykietów.
Spadek produkcji związany był z brakiem miału węglowego, wykorzystywanego jako paliwo przez inne dziedziny przemysłu. Również dostawy paku okazały
się niewystarczające. Nie wykonano w ten sposób planów, które zakłady produkcję do 135 tys. t brykietów rocznie92.
W czasie prowadzonych w rejonie rybnickim poszukiwań geologicznych natrafiono na duże ilości metanu. Wysunięto wtedy przypuszczenie, że podobne
zasoby tego gazu będą występować w południowej części GZW. Zostały one
później potwierdzone podczas budowy kopalń węgla w tym rejonie. Ze względów bezpieczeństwa, metan musiał być usuwany, aby można było prowadzić
prace, związane z budową kopalni. Początkowo uzyskiwany z odwiertów gaz,
zawierający od 40 do 70% metanu, traktowano jako zbędny balast i usuwano do
otoczenia. Było to niezbyt korzystne, gdyż zanieczyszczał on środowisko, a jego
wysoka wartość kaloryczna czyniła z niego doskonałe paliwo. Od 1951 r., wy87  

Z. Gadziszewski, J. Warmuziński; Monografia chemicznej przeróbki węgla w zakresie produkcji
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88  
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korzystując opracowane przez GIG założenia, przystąpiono do systematycznej
eksploatacji metanu ze złoża „Marklowice”. W ten sposób starano się odmetanować pola wydobywcze KWK „Jankowice” i KWK „Marcel”. Wysokie ciśnienie gazu, uzyskiwane z odwiertu, pozwalało na jego przesyłanie gazociągiem
do lokalnych odbiorców w Marklowicach, Wilchwach i Radlinie, a gazociągi
z metanem podłączono do istniejącej sieci gazu koksowniczego (1951 r.).
W latach 1952–1953 wybudowano kolejne gazociągi o łącznej długości 68 km,
którymi metan dotarł do zakładów przemysłowych, znajdujących się w rejonie
Bielska i Cieszyna. Jednak wykorzystanie tego rodzaju gazu było początkowo
bardzo niewielkie i w 1955 r. wynosiło zaledwie 1 mln m3 gazu rocznie93.
W 1950 r. powołano Okręgowe Zakłady Gazownictwa w Zabrzu, które zajmowały się: wytwarzaniem, oczyszczaniem, rozprowadzaniem i sprzedażą gazu
koksowniczego i produktów ubocznych (smoła, benzol, siarczan amonu)94.
Przedsiębiorstwo to posiadało tłocznię gazu koksowniczego w Knurowie, wyposażoną w suchą odsiarczalnię gazu o wydajności 30 tys. m3 gazu na godzinę.
Na jej terenie ulokowane były też: magazyn rudy żelaza, bocznica kolejowa,
chłodnia kominowa, kotłownia i zespół filtrów przeciwpyłowych. W hali maszyn ulokowano cztery sprężarki, tłoczące do 50 tys. m3/godz. Znajdowały się
w niej również filtry i chłodnice gazu. Dla przetłaczania gazu z koksowni „Knurów” do odsiarczalni, zainstalowano w tłoczni dmuchawę o wydajności 10 tys.
m3/godz, którą zastąpiły później dwie dmuchawy typu Jaeger. Ulokowana obok
koksowni „Dębieńsko” tłocznia Dębieńsko posiadała mokry zbiornik gazu o
pojemności 15 tys. m3 i kotłownię. Tłoczenie gazu odbywało się za pomocą
trzech sprężarek tłokowych i pojedynczej dmuchawy o łącznej wydajności 20
tys. m3/godz. Tłocznia posiadała również zespół chłodnic końcowych gazu,
przeznaczonych do schładzania i wytrącania kondensatów z gazu, który przeszedł proces sprężania. W 1952 r. wybudowano gazociąg o długości 16 km,
łączący Knurów z Zabrzem95. W latach pięćdziesiątych XX w. modernizacji
uległa tłocznia gazu, ulokowana w pobliżu koksowni „Radlin”. Posiadała ona
suchą odsiarczalnię gazu, w której w ciągu godziny oczyszczano do 20 tys. m3
gazu. Gaz przechowywano w zbiorniku mokrym o pojemności 15 tys. m3 gazu.
W hali sprężarek zainstalowane był pięć sprężarek i trzy dmuchawy, tłoczące
42 tys. m3/godz96. Głównymi odbiorcami gazu koksowniczego były w tym
okresie zakłady przemysłowe (huty, elektrownie, chemiczne) oraz odbiorcy indywidualni i komunalno-bytowi.
93  
94  
95  
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Polityka gospodarcza prowadzona w latach pięćdziesiątych XX w. przez komunistyczne władze, stała się jednym z czynników, które doprowadziły w czer
wcu 1956 r. do wybuchu niezadowolenia społecznego. W październiku tego
samego roku do władzy doszedł wtedy I sekretarz KC PZPR W. Gomułka,
który sformułował nowe cele polityki gospodarczej. Miano ograniczyć inwestycje, rozbudować przemysł dostarczający towary dla ludności oraz zwiększyć
nakłady na rolnictwo97. Przedsiębiorstwa miały otrzymać samorząd robotniczy,
większą samodzielność a ograniczeniu miała ulec biurokracja i nadmierna centralizacja, zwiększając uprawnienia i samodzielność zakładów przemysłowych
w zakresie planowania, produkcji, inwestycji, remontów, organizacji wewnętrznej, zatrudnienia i płac98. Powstały rady robotnicze i fundusz zakładowy. Rozwiązano PKPG, zastanawiano się też nad nowym modelem planowania i zarządzania. Jako organ doradczy rządu powołano Radę Ekonomiczną, której
przewodniczył Oskar Lange99. W latach 1956–1958, w czasie realizacji pierwszego planu 5-letniego, znaczące środki przyznano na wzrost płac i inwestycje
w przemysł dostarczający artykuły konsumpcyjne, w rolnictwo, handel, komunikację, budownictwo i szeroko rozumianą sferę budżetową. Przemysł węglowy miał otrzymać 25 mld zł, z czego 19 mld zł skierowano na inwestycje
w starych kopalniach. Ponad 5 mld zł przeznaczono na ukończenie prac, rozpoczętych w planie 6-letnim w tym w KWK „1-Maja”. Kwotę 1 mld zł miano
zużytkować na budowę nowych kopalni: „Jastrzębie”, „Moszczenica” oraz
„Szczygłowice”100.
Proces decentralizacji zarządzania gospodarką został zatrzymany już pod
koniec lat pięćdziesiątych XX w., gdy powrócono do koncepcji centralnego
sterowania wszystkimi procesami gospodarczymi101. W grudniu 1959 r. zlikwidowano autentyczny samorząd robotniczy, wprowadzając w jego miejsce fasadową Konferencję Samorządu Robotniczego. Przestano zwoływać posiedzenia
Rady Ekonomicznej, a styczniu 1959 r. zakończono wszystkie eksperymenty,
związane z zarządzaniem gospodarką102. W czasie realizacji drugiego i trzeciego
planu 5-letniego ponownie przystąpiono do forsownej rozbudowy przemysłu
wydobywczego, energetycznego, maszynowego, hutniczego oraz chemicznego.
Pod koniec drugiego planu 5-letniego (1961–1965) kopalnie miały dostarczać
97  

W. Władyka, Październik 1956, Warszawa 1994, s. 67–68.
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99  
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100  
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113 mln t węgla, a górnictwo na inwestycje miało otrzymać 37 mld zł. Na rybnickie kopalnie węgla kamiennego przeznaczono z tej kwoty 6,8 mld ówczesnych złotych. Część środków przeznaczono na ukończenie budowy kopalń
„Jastrzębie”, „Moszczenica”, „Szczygłowice” i rozpoczęcie budowy kopalni
„Zofiówka” („Manifest Lipcowy”). W trzecim planie 5-letnim (1966–1970) założono wzrost wydobycia do wysokości 140 mln t, a na inwestycje w starych
i nowych kopalniach przeznaczono 34 mld zł. Z tej kwoty Rybnickie ZPW
miało otrzymać 9 mld. zł, a zjednoczenie zabrzańskie 4 mld zł. Zostały one
przeznaczone na budowę kopalń „Borynia” i „Pniówek” („XXX-lecia PRL”),
kontynuując równocześnie prace przy wcześniej rozpoczętych zakładach103.
Proces rozbudowy przemysłu był nadzorowany przez silny ośrodek dyspozycyjny, jaki powstał w KC PZPR, którego odpowiednie wydziały nadzorowały
i dublowały działalność poszczególnych resortów gospodarczych. Powodowało to chaos w zarządzaniu gospodarką i przyczyniało się do rozbudowy biurokracji104. Około 1968 r. tempo inwestowania jednak zmalało, gdyż pojawiły się
trudności ekonomiczne, związane z niską jakością, małą wydajnością i wadliwym zarządzaniem. Zaczęto mówić o programie selektywnego rozwoju i specjalizacji w kilku wybranych dziedzinach przemysłu, chciano też powiązać
wzrost płac ze zwiększeniem produkcji105.
Ponownie przeprowadzono reorganizację struktur zarządzających przemysłem. W dniu 22 marca 1957 r. Ministerstwo Górnictwa połączono z resortem
Energetyki, tworząc Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Kontrolowało ono
terenowe zjednoczenia przemysłu węglowego, w skład których wchodziły poszczególne kopalnie węgla106. W 1960 r. wydano nowe przepisy, dotyczące
funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych i kompetencji zjednoczeń. Kon
trolowały one i nadzorowały pracę kopalń, ustalały dla nich, na podstawie
wskaźników, wyznaczonych odgórnie dla całego zjednoczenia, zadania planowe,. Na jego czele stał nadal Naczelny Dyrektor, któremu podlegali dyrektorzy:
techniczny, ds. inwestycji, ekonomiczny, administracyjny oraz poszczególne kopalnie i przedsiębiorstwa, wchodzące w skład zjednoczenia. Były to: Rybnickie
Zakłady Naprawcze PW, Rybnickie Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe PW, Zakład Remontowo Budowlany, Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem107. W zjednoczeniu działała rada techniczna, która opiniowała sprawy związane z rozwojem kopalń, metod eksploatacji i przeróbki
węgla, inwestycji. Istniało też kolegium zjednoczenia w którego skład wchodzili dyrektorzy działów zjednoczenia i imiennie powołani dyrektorzy niektórych
103  
104  
105  
106  
107  
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Fot. 2: KWK „Zofiówka” (zbiory Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)

kopalń108. W 1957 r. przeprowadzono proces likwidacji części zjednoczeń przemysłu węglowego. W wyniku tego procesu KWK „Knurów” wchodząca
w skład Gliwickiego ZPW, które uległo likwidacji została przyłączona do Zabrzańskiego ZPW109.
W 1957 r. powstało pierwsze kompleksowe opracowanie „ROW”, obejmujące plany dalszego rozwoju rybnickiego górnictwa. Oceniano, że będą one
wymagały wyasygnowania astronomicznej kwoty 120 mld ówczesnych złotych,
a w 1963 r. kopalnie ROW miały dostarczać do 52 tys. t węgla/dobę. Założono,
że do 1972 r., powstaną kopalnie: „Jastrzębie”, „Moszczenica”, „Paruszowiec”,
„Żory II”, „Gogołowa”, „Szeroka”, „Żory II”, „Żory III”, „Paruszowiec II”,
„Żory IV”, „Jejkowice I-IV”. Istniejące już zakłady: „Rydułtowy”, „Jankowice”, „Chwałowice”, „Rymer”, „Ignacy”, „Anna”, „Marcel” miały zostać zmodernizowane110. Sprawy związane z rozbudowa górnictwa w ROW były omawiane na III zjeździe PZPR, który odbył się w marcu 1959 r. Zaprezentował je
108  
109  
110  
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Fot. 3: KWK „Borynia” (zbiory Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)

MGiE Franciszek Waniołka. Zaakceptowano na mim plany budowy siedmiu
kopalń i zwiększenie wydobycia węgla koksującego do poziomu 24 mln t
w 1965 r. i 30 mln t w latach następnych.w 1980 r. kopalnie ROW miały dostarczać już 100 tys. t węgla na dobę111. Jednak dalsza rozbudowa górnictwa w tym
rejonie nie była taka pewna, gdyż część administracji partyjno-rządowej była
tym planom przeciwna, uważając, że węgiel koksujący, którego brakowało
w kraju można importować z ZSSR. Na polecenie MGiE Jana Mitręgi powołany został specjalny zespół, pod przewodnictwem dyrektora Centrali Zbytu Węgla, inżyniera Apta. Przygotował on w ciągu kilku godzin liczący zaledwie dwie
strony maszynopisu projekt, dotyczący dalszej rozbudowy ROW-u. Posługując
się tym dokumentem minister Mitręga zdołał przekonać członków Biura Politycznego KC PZPR, najważniejszego wtedy gremium decyzyjnego Polski,
o celowości budowy nowych kopalń węgla112. Na całością spraw, związanych
z budową ROW, czuwał, powołany w 1959 r. przez Komitet Ekonomiczny
Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju ROW. Stanowisko to
111  

A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. IV, Kraków 1997, s. 137; Polski
Węgiel, pr. zbior., Warszawa 1958, s. 34.
112  
M. Słomczyński, W. Wilczek, Od hajera do premiera Jana Mitręgi portret ze wspomnień, Katowice 2007, s. 70–72.

Rybnicki Okręg Węglowy

389

113

objął wtedy Aleksy Sieradzki . W 1960 r. Biuro Studiów i Planów w Gliwicach
przygotowało wstępny projekt Regionu Węglowego Południowo-Rybnickiego.
Założono w nim zwiększenie zdolności wydobywczych istniejących już kopalń
„Jastrzębie” i „Moszczenica” do poziomu 5,6–6 tys. t/dobę, a nowo projektowane zakłady „Zofiówka”, „Borynia I-II”, „Pniówek” miały wydobywać od
8 do 10 tys. t/dobę. Przy tych kopalniach miały powstać zakłady przeróbcze
o wydajności od 600 do 800 t/godz. Planowano budowę trzech elektrociepłowni przy kopalniach „Moszczenica”, „Borynia I”, „Pniówek”. Wydobyty
kamień miał być magazynowany w piaskowni w Boruszowicach i na specjalnym zwałowisku przy kopalni „Zofiówka”. Przy tym zakładzie miały również
powstać centralne warsztaty naprawcze. Postulowano powołanie górniczego
przedsiębiorstwa kolejowego obsługującego miejscowe kopalnie. Nowe przedsiębiorstwa miały otrzymywać duże obszary górnicze, na których miały znajdować się podobne typy węgla. Do 1965 r. miały powstać 4 kopalnie („Zofiówka”,
„Borynia I-II”, „Pniówek”) i dwa zakłady planowane wariantowo w: Czyżowicach, Borowej Wsi, Pniówkach, Łabędach114. W 1961 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 93/61 w sprawie prawidłowego i kompleksowego rozwoju ROW
w latach 1961–1965. Obejmował on obszar 1 tys. km2, a w jego skład wchodziły: miasto Rybnik, powiaty rybnicki, wodzisławski, gminy Pawłowice i Warszowice115. Jednocześnie przystąpiono do opracowania planu regionalnego ROW,
obejmującego oprócz rozwoju gospodarczego, sprawy budownictwa mieszkaniowego, komunikacji, infrastruktury. Obszar ROW stanowił teren, na którym
miało rozwijać się górnictwo węgla kamiennego i związane z nim inne gałęzie
przemysłu. Dotyczyło to energetyki, koksownictwa, przemysłu maszynowego,
kolejnictwa, gospodarki wodnej. W jego skład wchodziły powiaty rybnicki, wodzisławski, dwie gminy powiatu pszczyńskiego, a od 1965 r. miasto Cieszyn i 11
gmin powiatu cieszyńskiego. Był to obszar ,obejmujący już 1,3 tys. km2. Plany
zakładały, że po roku 1980 r. inwestycje prowadzone będą również poza granicami ROW w kierunku Pawłowic, Żor i województwa opolskiego116. W 1963 r.
RZPW opracowało „Kompleksowy plan koncepcyjny rozwoju górnictwa
w ROW”. Założono w nim prowadzenie badań geologicznych, budowę nowych dużych zmechanizowanych kopalń węgla, brykietowni, koksowni, elektrowni, większe wykorzystanie metanu117. Rozwojem górnictwa w ROW zajmowano się również w trakcie obrad IV zjazdu PZPR, który został zorganizowany
w czerwcu 1964 r. Zapadły wtedy decyzje o rozbudowie kopalni „Jankowice”,
113  
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„Dębieńsko” i „Anna” . Po zakończeniu prac wydobycie węgla miało w nich
wzrosnąć z 17,2 tys. t /dobę do poziomu 36,5 tys. t/ dobę. Równocześnie nowo
wybudowane kopalnie „1 Maja”, Jastrzębie”, „Moszczenica”, „Szczygłowice”
miały zwiększyć dobowe wydobycie węgla z poziomu 21,8 tys. t do 33 tys. t
Projektowane dopiero zakłady „Zofiówka” i „Borynia” powinny dostarczać po
10 tys. t/dobę. W czasie odłożono budowę kopalni „Pniówek” i „Świerklany”118.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. poprawie uległa sytuacja
górników. Powrócono do 7,5-godzinnego dnia pracy, zrezygnowano z niedziel
roboczych oraz pracy więźniów i żołnierzy-górników. Od 1960 r. po kilkukrotnej podwyżce, średnia cena tony węgla stała się wyższa od kosztów jego wydobycia. Jednak większość sum wpłaconych do budżetu państwa wracała potem
do górnictwa w postaci wydatków na nowe inwestycje. Wielokrotnie sumy te
były wyższe o wpłat do budżetu119. Coraz większe wydatki ponoszono na wyposażenie techniczne, materiały i niezbędna do pracy kopalń energię. Wysokie
życzycie krajowe hamowało eksport, a spadek cen węgla powodowała zmniejszenie wpływów dewizowych. Dzięki mechanizacji udało się w latach 1956–
1970 podnieść wydajność dołową z 1,6 t do 2,5 t węgla. W tym samym czasie
górnicze pensje wzrosły o 150 %. Ograniczeniu uległa fluktuacja załóg natomiast zatrudnienie górników wzrosło 3 %, natomiast kadry technicznej o 40 %120.
W KWK „Anna” wykonano w latach 1956–1970 kilka ważnych inwestycji.
W 1957 r. w szybie wentylacyjnym „Kokoszyce” zabudowano wentylator typu
Turbo–Werke o wydajności 7,5 tys. m3/min. i uruchomiono sortownię wzbogacającą 550 t węgla/godz. W 1958 r. węgiel zaczęto urabiać kombajnem ścianowym firmy „Anderson”. W roku następnym zakończono rozbudowę poziom 500 m. W latach 1958–1960. oddano do użytku nową łaźnię górniczą na
1,4 tys. miejsc i lampownię na 5,2 tys. miejsc, połączone pomostem z szybami
„Jan” i „Chrobry”. W tym samym czasie zabudowano maszynę wyciągową
o mocy 1,8 MW i wentylator o wydajności 7,5 tys. m3/min.. W 1962 r. ukończono głębienie szybu „Ryszard II” (głębokości506 m.) i pogłębianie szybu „Jan”
(głębokości700 m)121. W 1963 r. rozpoczęto głębienie szybu „Chrobry II”,
a w 1964 r. przedział wschodni szybu „Chrobry I” przedłużono z poziomu
350 m do poziomu 500 m. W 1966 r. rozbudowano flotację, zwiększając jej
wydajność z 20 do 80 t/godz. Zgłębiono szyb „Chrobry II” do poziomu 800 m,
likwidując jednocześnie szyb powietrzny V. W 1967 r. rozpoczęto głębienie
szybów „Czyżowice III” i „Czyżowice II”. Była to realizacja projektu budowy
nowej kopalni „Czyżowice”. Rozpoczęto też drążenie na poziom 350 m i 500 m
118  
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przekopów czyżowickich. Jednak dalsza rozbudowa kopalni została przerwana
z powodu ograniczeń inwestycyjnych. Zgłębiono szyb „Chrobry II” do poziomu 935 m i do eksploatacji wprowadzono pierwszy strug węglowy. W 1968 r.
ukończono prace przy Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla (wydajność
do 830 t/godz.) i warsztacie mechanicznym. W roku następnym zlikwidowano
szybu powietrzny II, a szyb wentylacyjny „Czyżowice III” osiągnął głębokość
315 m. W 1970 r. w zabierkach zastosowano zespoły wręboładujące. Wprowadzono też pierwszą obudowę zmechanizowaną typu Hemscheidt Wykonano,
metodą ślizgową, z żelbetu wieżę szybową szybu „Chrobry II”. Rozpoczęto
eksploatację poziom 700 m, zakończono głębienie szybu „Czyżowice II” (głębokości 470 m.), wybudowano łaźnię robotniczą na 2.3 tys. miejsc122.

W KWK „Chwałowice” rozpoczęto w 1958 r. głębienie szybu IV. W kolejnych latach w elektrowni zamontowano nowy kocioł parowy (1958), rozbudowano dworzec kopalniany (1959 r.), uruchomiono sprężarkę B2L–80 o wydajności 5 tys. m3/godz.(1960). W 1961 r. szyb III otrzymał nową elektryczną
maszynę wyciągową, wyprodukowaną przez ZUT Zgoda w Świętochłowicach.
Powstała też nowa łaźnia na 4,4 tys. miejsc. W 1963 r. w szybie I zamontowano
klatki czteropiętrowe, oraz oddano do użytku cechownię, maskownię i lampownię. W latach 1962–1963. uruchomiono nową sortownię o wydajności
590 t/godz. i płuczkę o wydajności 430 t/godz. W 1966 r. zakończono głębienie szybu V do poziomu 401 m. W roku następnym zamontowano przy nim
dwa wentylatory, a w hali maszyn uruchomiono sprężarkę TK 175. W latach
1968–1970 powstał budynek maszyny wyciągowej szybu V, warsztat mechaniczny, rezerwowa przetwornica dla maszyn wyciągowych szybów I – II. Zmianie uległ obszar eksploatacji kopalni, gdyż w 1962 r. przyłączono do niego teren o powierzchni 7,8 km2. Od tego momentu kopalnia posiadała pole górnicze
o powierzchni 20,7 km2. Prowadzona eksploatacja była jednak mało efektywna,
gdyż część pokładów była sfałdowana, wymyta przez wodę, lub znajdowała się
w filarze ochronnym Rybnika123. W KWK „Dębieńsko” do 1970 r. wykonano
niewiele nowych inwestycji. Zakład wzbogacił się o: Dom Górnika (1957 r.),
wentylator w szybie VI o wydajności 2,4 tys.m3/min (1958 r.), nową sprężarkę
tłoczącą 30 tys. m3/godz. (1959 r.), plac drzewa, nową sprężarkę (1964 r.), magazyn główny, warsztaty szkolne, osadniki (1968 r.), zmodernizowany Zakład
Przeróbczy, połączony z płuczką o wydajności 800 t/godz. (1967 r.). W 1961 r.
szyb I pogłębiono do poziom 310 m, a w 1964 r. został pogłębiony szyb VI.
W 1970 r. zakończono przebudowę szybu „Jan I”. Otrzymał on nową maszynę
wyciągową, wieżę szybową, nadszybie. Przy pozyskiwaniu węgla zaczęto stosować kombajny konturowe KW–1 i KW–2, a od 1958 r. obudowę drewnianą
zastąpiono stalową. Potem do eksploatacji wprowadzono kombajny bębnowe
122  
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Anderson, KB–125, KWB–2, przenośniki zgrzebłowe. Od 1964 r. stosowano
obudowy zmechanizowane SM1, a od 1968 r. używano zmechanizowanych
obudów kasztowych typu R124. Dla KWK „Ignacy” założono spadek wydobycia, aż do całkowitej likwidacji zakładu, która miała dokonać się w latach 1970–
1973. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, opracowano plan udostępnienia za jej
pośrednictwem pokładów węgla w północnej części niecki jejkowickiej. W 1962 r.
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki zatwierdziło ten plan i ustanowiło nowy
obszar górniczy „Niewiadom” o powierzchni 4,5 km2.. Znajdowało się na nim
30 mln t węgla, co umożliwiało kopalni kontynuowanie wydobycia przez kolejnych 20 lat Przygotowany projekt zakładał wybudowanie szybu wentylacyjnopodsadzkowego „Jejkowice”, wydrążenie na poziomie 400 m dwóch przekopów i wykonanie szybika do poziomu 400 m. W 1966 r. rozpoczęto budowę
kotłowni i budynku dla maszyny wyciągowej. W roku następnym wykonano
wieżę szybową, budynek dla dwóch wentylatorów WPR o wydajności
7 tys.m3/min, urządzeń podsadzkowych. Równocześnie na terenie samej kopalni zainstalowano sprężarkę TK–175 tłoczącą 8 tys.m3/godz. (1958 r.), zmodernizowano sortownię (1966 r.), kotłownię (1957–1967), zbudowano lampownię (1962 r.), łaźnię robotniczą (1964 r.), dyspozytornię (1967 r.), zlikwidowano
elektrownię.125 Jednak w 1966 r. wykonywany przekop został zalany wodą, co
doprowadziło do wstrzymania prac. W tym samym roku nastąpiło też dwukrotne zalanie szybu „Jejkowice”. Przeprowadzone równocześnie badania wykazały, że pokłady węgla, znajdujące w rowie rydułtowskim, nie nadają się do eksploatacji. Aby przedłużyć okres istnienia KWK „Ignacy” w dniu 1 stycznia
1968 r. została ona połączona z sąsiednią KWK „Rydułtowy”126.
Od 1956 r. prowadzona była też rozbudowa KWK „Jankowice”. Zakończono w niej wprowadzanie trakcji elektrycznej, oddano do eksploatacji szyb V
i wentylator o wydajności 4 tys. m3/min.(1956 r.). Od 1957 r. do urabiania węgla
zaczęto stosować pierwsze kombajny ścianowe a od 1958 r. rozpoczęto budowę nowego poziom 400 m. W tym samym roku zamontowano maszynę wyciągową o mocy 750 KW i dwa wentylatory o wyd. po 7.5 tys. m3/minutę. W 1959 r.
wybudowano dwa kotły parowe, dostarczające po 20 t pary/godz. Kolejne
zmiany zaszły w latach sześćdziesiątych XX w. W 1960 r. zakończono prace
przy łaźni na 2,6 tys. miejsc, lampowni, przeznaczonej na 5 tys. lamp oraz sortowni o wydajności 600 t/godz.127 Od 1963 r. prowadzono wydobycie z nowego poziom 400 m. Od 1968 r. zaczęto używać strugów węglowych, a w 1969 r.
rozpoczęto głębienie szybu VII. W KWK „Knurów” w 1956 r. zakończono
prace przy głębieniu szyby „Krywałd”. Dwa lata później zaczęto drążenie szy124  
125  
126  
127  

U. Warczok, R. Ratajczak, C. Woźnica, 100 lat KWK „Dębieńsko”..., s. 66, 74.
M. Smołka, Dzieje kopalni „Ignacy”..., s. 117.
Tamże, s. 139–141.
Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1948–1960..., s. 234.

Rybnicki Okręg Węglowy

393

bu „Foch II”. W 1959 r. po raz pierwszy do urabiania węgla zastosowano kombajn bębnowy KWB–2 oraz rozpoczęto drążenie szybu „Aniołki”. Prace przy
budowie tych dwóch nowych szybów ukończono w 1961 r. Zakład otrzymał
też dwa wentylatory o wydajności 10 tys. m3/min. (1957) i 6,5 tys. m3/min.
(1960 r.). W 1963 r. na Polu Wschodnim zaczęto zgłębianie szybu III. W 1966 r.
do pozyskiwania węgla zastosowano kombajny typu KBS, rozpoczęto drążenie
szybu „V-Bojków” o głębokości 549 m. W 1968 r. pracę rozpoczął Zakład
Przeróbczy Pola Zachodniego. W 1970 r. KWK „Knurów” prowadziła wydobycie na 3 poziomach i przy zatrudnieniu 6 tys. osób dostarczała 9 tys. t węgla
na dobę128.
Kontynuowana była dalsza modernizacja KWK „Marcel”. W 1956 r. pracę
rozpoczęła sprężarka o wydajności 30 tys. m3/godz. W kolejnym roku ukończono budowę łaźni na 860 miejsc. Od 1958 r. do urabiania węgla zastosowano
po raz pierwsze kombajny ścianowe i strugi węglowe. Zabudowano w 1961 r.
sprężarkę tłoczącą 15 tys. m3/godz. i wentylator o wydajności 7,5 tys. m3/min.
Drugą łaźnię na 860 miejsc oddano do użytku w 1959 r., a w 1960 r. pracę rozpoczął wentylator o wydajności 7,5 tys. m3/min129. W kolejnych latach poszerzono i pogłębiono do poziomu 1000 m. szyb „Antoni”, a szyb „Jedłownik”
zgłębiono do poziomu 800 m. Wybudowano nowe magazyny, poszerzono place składowe. W 1965 r. zakończono budowę poziomu 600 m, a w kolejnym
roku wydobycie przekroczyło po raz pierwszy poziom 2 mln t130. Na terenie
KWK „Rydułtowy” pogłębiono szyb Agnieszka do poziom 600 m., na którym
miano uruchomić nowy poziom wydobywczy. W 1957 r. powstała łaźnia na
300 miejsc, a dwa lata później kopalnia otrzymała wentylator o wydajności
4 tys. m3/min. Zamontowano nowe urządzenia wyciągowe i w 1960 r. zaczęto
modernizację zakładu przeróbczego. Do urabiania węgla stosowano od 1960 r.
wrębiarki hydrauliczne WSH–60 i dwa kombajny ścianowe typu Górniak
i KW–1. Kopalnia przestała wykonywać zadania planowe, gdyż prace przy uruchomieniu nowego poziomu były opóźnione. Wybierano więc resztki cienkich,
silnie zaburzonych peryferyjnych pokładów węgla. W latach sześćdziesiątych
pogłębiono szyb „Leon III” do poziomu 600 m od 1963 r., a do pozyskiwania
węgla stosowano strugi sprowadzone z NRF. W 1964 r. oddano do eksploatacji
zakład przeróbczy o wydajności 500 t/godz. Od 1965 r. na poziomie 600 m
zainstalowano centralną stację kruszenia kamienia, co usprawniło stosowanie
podsadzki suchej. W 1967 r. szyb „Leon II” pogłębiono do poziomu 600 m,
instalując w nim równocześnie skipy o ładowności 7,5 t. Od tego samego roku
pozyskiwano węgiel z ukończonego poziomu 600 m. Od dnia 1 stycznia 1968 r.
128  
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KWK „Rydułtowy” stała się zakładem dwuruchowym. Ruch I obejmował kopalnię „Rydułtowy”, a Ruch II stanowiła kopalnia „Ignacy”131.
Prowadzona też była modernizacja KWK „Rymer”. Od 1956 r. przy urabianiu węgla pracowały kombajny ścianowe typu Donbas. W 1962 r. przebudowano i unowocześniono główny szyb „Karol” za pośrednictwem którego rozpoczęto eksploatację poziomu 630 m. W latach 1962–1965 zmodernizowano szyb
„Marcin” na którym zamontowano wentylatory typu WOK 4dU, a w szybie
„Juliusz” do 1968 r. unowocześniono gospodarką wodno-mułową i całe zaplecze, związane z ekspedycją węgla. W 1970 r. uruchomiono urządzenia, służące
do lokowania kamienia pod ziemią. W 1960 r. w kopalni pracę rozpoczął pierwszy przenośnik typu Skat. Od roku 1962 r. do urabiania węgla zaczęto stosować
kombajny ścianowe typu KWB–2, a pierwsze strugi pojawiły się w 1963 r.132
Kontynuowana była nadal budowa KWK „Mszana”. W 1956 r. ukończono:
stację ratownictwa górniczego, remizę strażacką, parowozownię, nastawnię kolejową na bocznicy, budynki maszyn wyciągowych szybów I-II, wieżę szybową
szybu II, budynek wentylatorów szybu II, chłodnię kominową, cechownię,
Dom Górnika. Szyb II otrzymał wyciąg klatkowy, maszynę wyciągową o mocy
0,7 MW, dwie sprężarki o wyd. 21 tys. m3/godz. Poważnymi przeszkodami
w budowie kopalni były: niedostateczna ilość sprężonego powietrza, częste
braki wozów spowodowane małą wydolnością urządzeń odstawczych i samego
szybu, brak przewozu lokomotywowego na dole kopalni, brak maszyn i urządzeń z napędem powietrznym, niezbędnych w warunkach wysokiej metanowości kopalni. W tej sytuacji postanowiono czasowo wprowadzić transport konny
na dole kopalni. W 1957 r. na szybie I wydobywczym całkowicie zakończono
montaż wyciągu klatkowego, rozdzielni głównej 20/6 kV., postawiono 70-metrową wieżę wyciągową szybu I. Zakończono głębienie szybu wentylacyjnego
IV133. W 1959 r. maszynę wyciągową o mocy 0,7 MW zainstalowano w szybie I.
Na powierzchni uruchomiono dwie sprężarki wirowe TK-15 o tłoczące po
15 tys. m3/godz. (1957–1959). W latach 1957–1958 zamontowano dwa wentylatory o wydajności po 7,5 tys. m3/min134. W 1958 r. wprowadzono centralne
strzelanie z powierzchni kopalni, które realizowane było po wyjeździe całej
załogi z podziemi. Powstała też łaźnia, przeznaczona na 3,6 tys. miejsc. Zakończono głębienie szybu V do poziomu 280 m. W celu zasilania napędów lokomotyw dołowych, na powierzchni uruchomiono dwie wysokoprężne sprężarki
tłokowe, każda o wydajności 600 m3/godz. W drugiej dekadzie września tego
samego roku zakończono głębienie szybu III. W 1960 r. oddano do użytku
131  
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wyciąg klatkowy w szybie I, a w dniu 28 kwietnia tr. kopalni nadano nazwę
KWK im. „1 Maja” w budowie. Dwa dni później, po 8 latach budowy, rozpoczęto eksploatację węgla z poziomu 280 m. Dostarczał on 1,2 tys. t węgla na
dobę co stanowiło 30 % zaplanowanego wydobycia. Przy pozyskiwaniu węgla
zaczęto stosować roboty strzałowe sprężonym powietrzem – metoda Armstrong. Urobek wydobywany był na powierzchnię szybem I był dalej transportowany wagonami do Zakładu Przeróbczego w KWK Marcel. W tym samym
roku rozpoczęła pracę stacja odmetanowania, przejmującą, ok. 30 % gazu wydzielającego się w kopalni135.
W dniu 31 grudnia 1960 r. zarządzeniem nr 189 MGiE nazwa kopalni została zmieniona na KWK „1-Maja”. Uruchomiono dwie sprężarki wysokoprężne
o wydajności 3 tys.3 każda. W 1961 r. pracę rozpoczął zakład przeróbczy o wyd.
600 t/godz (sortownia i płuczka) i flotacji o wyd. 56 t/godz136. W 1962 r. oddano do użytku urządzenie skipowe w szybie I, maszynę wyciągową o mocy
1,8 MW, dwie sprężarki po 12 tys. m3/godz. Kolejną sprężarkę o wydajności
32 tys. m3/godz. zabudowano w 1963 r. Do urabiania węgla zastosowano strug
napędzany sprężonym powietrzem. Ukończono wentylatory w szybie III i budynek nowej lampowni na 3,2 tys. lamp137. W 1962 r. zakład dostarczał już
400 tys. t węgla, wydobywanego z poziomu 410 m. Wprowadzono też kombajny ścianowe, napędzane sprężonym powietrzem – produkcji angielskiej typu
„Anderton” i polskiej „KWB–2p”. Pod koniec roku rozpoczęto elektryfikację
urządzeń odstawczych w oddziałach wydobywczych. Zakład otrzymał też dwa
wentylatory o wydajności po 10 tys. m3/min. W 1965 r. Rybnickie ZPW ustaliło
plany rozbudowy kopalni, która w 1970 r. miała dostarczać do 6 tys. t węgla na
dobę138. W 1966 r. na szybie IV uruchomiono dwa wentylatory WOK–D3
i wprowadzono do ruchu pierwszą obudowę zmechanizowaną produkcji polskiej typ MOP–BZ–2. W 1967 r. uzyskano planowe wydobycie z poziomu 280 m.
W 1968 r. ukończono rozbudowę Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,
który osiągnął wydajności 4,8 tys. t/dobę. Od 1969 r. przy szybie V prowadzono prace, związane z wydobyciem węgla z filaru ochronnego, z którego uzyskiwano 56 t węgla/dobę. Przy szybie VI zamontowano instalację wykorzystywaną do hydrotransportu węgla na powierzchnię139. W latach sześćdziesiątych
XX w. uruchomiono kopalnianą ciepłownię, wyposażoną w kotły gazowe
KOG–6 i kotły wodne WR10–WR24. W 1970 r. oddano do eksploatacji kompleks urządzeń szybu IV, obejmujący wieżę szybową, nadszybie, maszynę wy135  
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ciągową. Ukończono budowę szybu VII, zamontowano sprężarkę o wyd. 32
tys. m3/min, uruchomiono stację odmetanowania140.
W 1954 r. Krakowskie Biuro Projektów Górniczych przygotowało projekt
budowy KWK „Jastrzębie”. W roku następnym, uchwałą Prezydium Rządu
w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, powołana została Dyrekcja KWK „Jastrzębie” w budowie. Zatwierdzono pierwszy etap jej budowy
i określono założenia techniczno-produkcyjne przyszłej kopalni, jako zakładu
dwupoziomowego, dostarczającego 4 tys. t węgla na dobę141. Przy tworzeniu
projektu wybrano model blokowy, w którym skupione na niewielkiej powierzchni obiekty zakładu zostały połączone w funkcjonalne moduły. W czer
wcu 1956 r. rozpoczęto prace przy budowie bocznicy kolejowej i dworca,
a Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z Bytomia przystąpiło do głębienia szybów I–III. W roku następnym rozpoczęto drążenie szybu II o głębokości
240 m. W 1958 r. gotowe już były: maszynownia szybu I, łaźnia, szyb III.
W styczniu 1957 r. ruszyła budowa KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu
Zdroju. Plany kopalni przygotowało Gliwickie Biuro Projektów Górniczych.
Miała ona posiadać pole górnicze o powierzchni 14,5 km2 i 2 poziomy wydobywcze, dostarczające 4 tys. t węgla/dobę. Szyby centralne I–II ulokowano
w środku nadania, natomiast szyb wentylacyjny III zlokalizowano na zachód od
szybu Jastrzębie III142. Budowa tej drugiej kopalni była szczególne trudnym
przedsięwzięciem, gdyż pod względem wydzielania metanu, dochodzącym do
321 m3/min, była to prawdopodobnie najbardziej metanowa kopalnia na świecie. Dodatkowo metan ten migrował przez nakład na powierzchnię budowanego zakładu.143 W styczniu 1957 roku Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu przystąpiło do głębienia szybu II o średnicy 7,2 m i szybu III o średnicy
5,5 m. Postanowiono również o wybudowaniu szybu IV. W 1959 r. potężny
wybuch metanu zniszczył potężną stalową wieżę, stojącą nad zgłębianym szybem, a eksplozja była słyszalna w promieniu kilku kilometrów144. Ponieważ
złoża węgla tych kopalń znajdowały się w rejonie występowania płynnych piasków, kurzawki i pęczniejących iłów, przy drążeniu szybów zastosowano metodę zamrożenia górotworu. W 1958 r. decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki,
w miejsce dotychczasowych dwóch samodzielnych przedsiębiorstw, powołano
nowe pod nazwą KWK „Jastrzębie–Moszczenica” w budowie. W 1960 r. na
ruchu Jastrzębie ukończono szyb I o głębokości 528 m. i szyb II o głębokości
555 m. Zakończono prace przy magazynie głównym, kotłowni, chłodni komi140  
141  
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nowej, lampiarni, stacji ratowniczej, kotłowni szybu III . W 1961 r. oddano do
użytku łaźnię na 1,5 tys. miejsc, a szyb I otrzymał stalową wieżę wyciągową.
Zabudowano w nim wyciąg klatkowy i maszynę wyciągową o mocy 2 MW. Nad
szybem II ustawiono basztową więżę wyciągową, w której zamontowano maszynę wyciągową o mocy 2 MW i dwa 15-tonowe skipy. Druga łaźnia na 2 tys.
miejsc i lampownia na 2,5 tys. lamp powstały w 1962 r. Zainstalowano maszynę
wyciągową o mocy 1,6 MW i uruchomiono urządzenia podsadzkowe. W tym
samym roku ruszyły prace przy szybie V, a kopalnia otrzymała cechownię,
w której umieszczono również biura. Otrzymała ona nietypowy kształt rotundy, nakrytej stalową kopułą146. Zabudowano nowe sprężarki, ukończono instalacje podsadzkowe, budynki straży pożarnej i przemysłowej, a także szyb III.
Od 1963 r. prowadzono prace związane z uruchomieniem poziomu 400 m. Na
ruchu Moszczenica od 1959 r. prowadzono budowę poziomów 240 i 360 m,
zainstalowano dwa wentylatory o wydajności po 10 tys. m3/min, zaczęto stawiać zakład przeróbczy147. Zabudowano sprężarki tłoczące 32 tys. m3/h i oddano do użytku łaźnię na 1,5 tys. miejsc. W dniu 4 grudnia 1962 r. nastąpiło
uroczyste uruchomienie pola Jastrzębie, a od dnia 1 stycznia 1963 r. KWK „Jastrzębie-Moszczenica” została oddana do eksploatacji. W 1963 r. pole Moszczenica otrzymało maszynę wyciągową o mocy 1,6 MW, dwa wentylatory
o wydajności po 14 tys. m3/min i sprężarkę, która dostarczała 15 tys. m3/h.
W następnym roku zamontowano na nim: dwie maszyny wyciągowe o mocy po
1,6 MW, dwa wentylatory po 14 tys. m3/min, trzy sprężarki o wydajności
48,6 tys. m3/h148. Pierwszy węgiel z ukończonego wtedy poziomu 240 m uzyskano w styczniu 1965 r. W 1963 r. na polu Jastrzębie rozpoczęto budowę zakładu przeróbczego i uruchomiono stację odmetanowania. Zabudowano maszynę wyciągowa szybu III o mocy 1,6 MW i 4 sprężarki tłoczące 83 tys. m3/h.
W roku następnym pole to otrzymało dwa wentylatory o wydajności po 14 tys.
m3/min i dwie sprężarki tłoczące po 32 tys. m3/h. W 1965 r. kopalnia wydobyła już 837 tys. t węgla. Zakończenie pierwszego etapu budowy skłoniło MGiE
do rozdzielenia w dniu 1 stycznia 1966 r. obydwu zakładów. Stało się to na
podstawie zarządzeń MGiE nr 128 i 129 wydanych dnia 31 grudnia 1965 r.149
Od tego momentu istniały dwa samodzielne przedsiębiorstwa: KWK „Jastrzębie” i KWK „Moszczenica”. Dokonano też podziału obszarów górniczych,
majątku i zadań, a także powołano odrębne dyrekcje. Po rozdzieleniu KWK
„Jastrzębie” wydobyła 823 tys. t węgla, a KWK „Moszczenica” – 498 tys. t150.
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W tym samym czasie ministerstwo zaakceptowało plany rozbudowy pierwszej
kopalni do wydobycia 8 tys. t/dobę, a drugiej do 10 tys. t/dobę. Od 1965 r.
w KWK „Jastrzębie” prowadzono budowę poziom 500 m, a w KWK „Moszczenica” poziom 360 m. Kopalnia ta otrzymała w 1966 r. dwusystemową płuczkę o wydajności 3,5 mln t węgla rocznie. Zabudowano sprężarkę tłoczącą
32 tys. m3/h i ukończono lampownię na 3,5 tys. lamp. W roku następnym powstała lampiarnia na 2,6 tys. lamp i sprężarki tłoczące 63 tys. m3/h151. W latach
1966-1968 kopalnia „Jastrzębie” wzbogaciła się o cztery wentylatory o wydajności 58 tys. m3/min. Szyb „Jastrzębie III” otrzymał maszynę wyciągową
o mocy 0,5 MW, a w szybie „Jastrzębie II” zabudowano maszynę o mocy 3 MW.
Rozpoczęto budowę dyspozytorni, a na poziomie 240 m zabudowano pompy
głównego odwadniania. Od 1969 r. przy szybie V rozpoczęto prace, związane
z pozyskiwaniem węgla z filaru ochronnego. Uzyskiwano w ten sposób do
600 t/dobę. W tym samym roku uruchomiono płuczkę o wydajności 3,4 mln t
rocznie i flotacje o wydajności 683 tys. t152. W 1970 r. ukończono budowę poziom 480 m, a zakład wydobył 2,1 mln t węgla. W tym samym roku w KWK
„Moszczenica” oddano do eksploatacji poziom 360 m, a zakład dostarczył
2,9 mln t Przy kopalni została wybudowana w latach 1966–1970 elektrociepłownia. Początkowo była ona wyposażona w trzy kotły wodne PWRp–20
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Potem zamontowano kotłownię
z trzema kotłami parowymi OCG–64 i maszynownię z turbozespołami: przeciwprężnym RG–12 o mocy 12 MW, kondensacyjno-upustowym TG–12
o mocy 12 MW.
W 1957 r. podjęto decyzję o budowie KWK „Szczygłowice” w Knurowie.
Zatwierdzono wówczas wstępny projekt budowy kopalni o zdolności wydobywczej, wynoszącej 6 tys. t węgla na dobę. Został on przygotowany przez
Biuro Projektów Nowych Kopalń w Gliwicach153. W dniu 26 czerwca 1957 r.
zatwierdzono go uchwałą Rady Ministrów, która przyznała nowej kopalni pole
górnicze o powierzchni 14,3 km2. Budowany zakład miał otrzymać wyposażenie wyprodukowane wyłącznie w polskich przedsiębiorstwach. W tym samym
roku przystąpiono do prac związanych z budową zakładu. Drążenie szybów
prowadziło od stycznia 1957 r. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu,
które zgłębiało je w tempie od 25 do 35 m na miesiąc. Szyb I osiągnął głębokość 475 m, szyb II miał 465 m głębokości, a szyb III 342 m. Prace związane
z budową wyrobisk kopalni (podszybia, komory, przekopy) wykonało przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Gliwicach. W 1959 r. Zjednoczenie BudowlanoMontażowe Przemysłu Węglowego przystąpiło do budowy obiektów znajdujących się na powierzchni kopalni. W 1960 r. ukończono budowę nadszybia wraz
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z częścią sortowni, kotłownię z ośmioma kotłami parowymi typu La Monta,
administrację, budynek BHP (cechownia, biura ruchu, bufet, szatnia łańcuszkowa na 4,5 tys. miejsc, szatnia szafkowa dla kobiet, łaźnia dozoru, punkt opatrunkowy, stacja ratowniczą, magazyny, warsztaty, lampownia na 2,9 tys. lamp,
markownia, punkt wydawania kawy, pralnia oraz prasowalnia), budynki maszyn
wyciągowych szybu I–II i wieżę szybową szybu I154. Oddano do użytku maszynę wyciągową o mocy 1,4 MW i wentylator o wydajności 11 tys. m3/min. Budowę poziomu 350 m prowadzono w latach 1959–1966, a poziom 450 m wykonano w latach 1962–1965. Na poziomie 350 m budowana kopalnia została
połączona przekopem z sąsiednią kopalnią „Knurów”.
KWK „Szczygłowice” pierwszy węgiel dostarczyła w dniu 1 lipca 1961 r.,
a do końca roku pozyskano 97 tys. t węgla. Był on eksploatowany systemem
jankowicko-knurowskim, z podsadzką płynną. W 1962 r. uzyskiwano 1,3 tys. t
węgla na dobę, co stanowiło 35 % zaplanowanego wydobycia155. W 1963 r. zamontowano maszynę wyciągową o mocy 2,4 MW, wentylator o wydajności 12
tys. m3/min oraz sprężarkę dostarczającą 1,5 tys. m3/h. Kopalnia otrzymała
w 1965 r. zakład przeróbczy o wydajności 340 t/h. Projektowaną zdolność
produkcyjną kopalnia uzyskała w 1965 r. Dostarczyła ona wtedy 1,4 mln t węgla156. Rosnące zapotrzebowanie na węgiel skłoniło władze do zatwierdzenia
planów rozbudowy kopalni do wydobycia wynoszącego 9 tys. t/dobę157. Efektem tej decyzji była rozbudowa kolejnych poziomów i szybów oraz wprowadzenie na coraz większą skalę mechanizacji i automatyzacji dołu kopalni. W 1970 r.
zakład dostarczył 2,5 mln t węgla, a nowo uruchomiona KWK „Szczygłowice”
została włączona do Zabrzańskiego ZPW.
W 1961 r. zostały zatwierdzone plany budowy KWK „Zofiówka” („Manifest Lipcowy”) w Jastrzębiu Zdroju, o wydajności 9 tys. t węgla na dobę. Przyznano jej obszar górniczy o powierzchni 16,5 km2. Zostały one przygotowane
przez Gliwickie Biuro Projektów Górniczych. Budowa kopalni została rozpoczęta w styczniu tego samego roku. Miała ona otrzymać cztery szyby i jeden
poziom wydobywczy, ulokowany na głębokości 705 m. Szyb I miał otrzymać
basztową wieżę szybową, skipy 7,5–tonowe i maszynę wyciągową o mocy 1,6 MW.
Szyb II planowano wyposażyć w dwie czteropiętrowe klatki i maszynę o mocy
1,6 MW. W szybie III miano zamontować klatkę dwupiętrową i maszynę
o mocy 0,27 MW158. Przy szybach III–IV ulokowano urządzenia podsadzkowe.
Przy drążeniu szybów zastosowano ponownie metodę mrożenia górotworu do,
niespotykanej wcześniej w polskim górnictwie, głębokości ponad 400 m. Po154  
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nieważ zamrożone skały wywierały ogromne ciśnienie na ściany szybów, do ich
zbrojenia zastosowano specjalny rodzaj bardzo wytrzymałej obudowy betonowej159. W 1967 r. rozpoczęto rozcinanie poziomu 705 m, z którego pierwszy
węgiel uzyskano w dniu 4 grudnia 1969 r. Kopalnia otrzymała też dwa wentylatory o wydajności po 15 tys. m3/min i cztery sprężarki tłoczące 64 tys. m3/h.
Do końca roku pozyskano 6,6 tys. t węgla i wykonano 1,4 km wyrobisk chodnikowych160. Na terenie zakładu wybudowano kotłownię z 6 kotłami, rozdzielnię elektryczną, stację transformatorów, straż pożarną, stację ratownictwa, lampownię, cechownię, administrację, portiernię, markownię, warsztaty oraz
magazyny161. W 1970 r. kopalnia otrzymała płuczkę o wydajności 3,4 mln t węgla i flotację przerabiająca 500 tys. t węgla rocznie. W 1959 r. na konferencji,
zorganizowanej w Biurze Projektów Górniczych w Gliwicach, ustalono granice
złoża przeznaczonego pod budowę nowej kopalni o nazwie „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju. W 1961 r. Rybnickie ZPW zatwierdziło wstępny projekt budowy kopalni, mającej posiadać 5 szybów i wydobywać do 8 tys. t węgla/dobę162.
Zakład otrzymał obszar górniczy o powierzchni 17,4 km2. Od stycznia 1962 r.
prowadzono budowę zakładu, natomiast w dniu 12 września 1962 r. Prezydium
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zatwierdziło wstępny projektu budowy KWK „Borynia”. Szyb I kopalni miał posiadać 927 m głębokości, a urobek transportowany był dwoma skipami. Szyb II przy głębokości 868 m miał
otrzymać dwie klatki, szyb III o głębokości 858 m także posiadał podobne
wyposażenie. Szyb III wyposażono w dwa wentylatory i urządzenia podsadzkowe. Szyby IV i VI planowano zgłębić do poziomu 818 m, a szyb V do 847 m.
Ulokowano je na terenie wsi Borynia i Świerklany Dolne163.
W listopadzie tego samego roku zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki powołano Dyrekcję KWK „Zofiówka–Borynia–Pniówek” w budowie
z siedzibą w Jastrzębiu Górnym. W 1963 r. KWK „Borynia” zamontowano
dwie maszyny wyciągowe o mocy po 600 KW. Kolejną maszynę o mocy
0,63 MW zabudowano w 1965 r.164 Od 1968 r. trwały prace przy rozbudowie
poziom 713 m, z którego pierwszy węgiel uzyskano w 1970 r.165 W kopalni zabudowano też trzy sprężarki, dostarczające 63 tys. m3/godz. i maszynę wyciągową o mocy 1,6 MW. W dniu 16 kwietnia 1969 r., decyzją Ministra Górnictwa
i Energetyki, w miejsce dotychczasowego przedsiębiorstwa powołano Dyrekcję
KWK „Borynia–Pniówek” w budowie. W 1970 r. ruszyły prace przy budowie
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KWK „Pniówek” („XXX-lecia PRL”) w Jastrzębiu Zdroju. Plany zakładu mającego dostarczać do 15 tys. t węgla na dobę ponownie opracowało Biuro Projektów Górniczych w Gliwicach. Kopalni przyznano obszar górniczy o powierzchni 21,7 km2.
W latach 1956–1970 wydobycie węgla w rybnickich kopalniach wzrosło
z 11,7 mln t do 26,5 mln t, a zatrudnienie z 33,1 tys. do 70,2 tys. pracowników166.
Już w 1959 r. zaczęto otrzymywać metan z instalacji drenażowych, zamontowanych w podziemnych wyrobiskach rybnickich kopalń węgla kamiennego.
Gaz ten, zawierający 75 % metanu, mieszano w kolektorze z metanem, uzyskiwanym z odwiertów powierzchniowych, po czym odprowadzano do przetłoczni. Jej pierwotnym zadaniem było odebranie jak największych ilości metanu ze
złoża, poprzez obniżenie jego ciśnienia. Potem gaz ponownie sprężano i przesyłano gazociągiem wysokiego ciśnienia w kierunku Brzeszcze-Oświęcim, skąd
kierowano go do lokalnych odbiorców w Żorach, Pszczynie i mieszalni gazu
koksowniczego z gazem ziemnym w Radlinie. Przetłocznia „Świerklany I” posiadała początkowo tylko dwie sprężarki. Kolejne dwa urządzenia zamontowano w 1961 r., natomiast w 1963 r. pracowało już sześć sprężarek. Były to sprężarki tłokowe typu MAW–VY–3 produkcji austriackiej o wyd. 4 tys. m3/godz.
i ciśnieniu 3 atmosfer. Zostały one przystosowane do pobierania gazu ze złoża
na podciśnieniu lub z nadciśnieniem ssania dla gazu z KWK „1-Maja”. Z przetłoczni gaz kierowany był do Zakładu Przesyłu Gazu Koksowniczego w Radlinie, celem zmieszania z gazem koksowniczym. W 1967 r. przy KWK „Jastrzębie” utworzono Zakład Odmetanowania Kopalń Rybnickiego ZPW, który
zajmował się pozyskiwaniem metanu z sukcesywnie rozbudowywanych kopalni
ROW. Ponieważ pracujące sprężarki były mocno zużyte, w 1968 r. uruchomiono nowoczesny Zakład Przesyłu Gazu w Świerklanach, podlegający GOZG
w Zabrzu. Gdy dostawy metanu uległy zwiększeniu, przystąpiono do budowy
nowej tłoczni Świerklany II, w której zabudowano dwie sprężarki tłokowe, wyprodukowane w NRD. Od tego momentu stara tłocznia pełniła jedynie funkcję
stacji, która wspomagała odmetanowanie ze złoża marklowickiego. Sprężała
ona wyłącznie taki gaz, w którym zawartość metanu nie spadała poniżej 93 %167.
Dostawy gazu rosły jednak bardzo szybko, ale równocześnie ustalono, że do
systemu kierowany będzie jedynie gaz zawierający powyżej 55 % metanu. Gdy
wartość ta spadała wstrzymywano odbiór gazu z kopalń. Równocześnie, aby
utrzymać poziom metanu na odpowiednio wysokim poziomie gaz kopalniany
mieszano z gazem ziemnym. Napływał on do stacji stabilizacji ZPG Świerklany
166  
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za pośrednictwem, uruchomionego w 1968 r., gazociągu Oświęcim–Świerklany. Największymi odbiorcami gazu, pochodzącego z odmetanowania kopalń,
była huta „Łabędy”, „Walcownia Metali Łabędy”, „Zakłady Mechaniczne Bumar–Łabędy”, „Polskie Odczynniki Chemiczne”. W latach 1956–1970 GOZG
w Zabrzu otrzymały 1,1 mld m3 metanu168.
W czasie realizacji pierwszego planu 5-letniego (1956-1960) przemysł koksochemiczny został podporządkowany Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali,
które zostało powołane w dniu 25 lipca 1958 r. uchwałą Rady Ministrów. Zostało ono podporządkowane Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego i od tego momentu produkcja koksowni została skierowana na zaspokojenie potrzeb hutnictwa, zaniedbane zostały natomiast sprawy przeróbki węglopochodnych.
Zjednoczenie powołało w 1967 r. Zakłady Koksownicze w Gliwicach, którym
podlegały koksownie „Knurów” i „Dębieńsko”, natomiast koksownia „Radlin”
podlegała bezpośrednio ZHŻiS. Po odstąpieniu Min. Przem. Chem. warsztatów w Blachowni i Zakładu Koksu Formowanego w Sławęcicach, utworzono
warsztaty w Knurowie („Koksorem”)169. Mimo stałego wzrostu wydobycia węgla koksującego w ROW, nowe inwestycje w znajdujących się tam koksowniach
były niewielkie, ponieważ procesowi rozbudowy poddawane były głównie zakłady, znajdujące się w zakładach (huty „Lenina” i „Bieruta”, koksownie: „Zdzie
szowice”, „Victoria”, „Walenty”, „Makoszowy”). Zrezygnowano natomiast
z planów budowy nowej koksowni, która miała powstać w pobliżu koksowni
„Radlin”. Jej uruchomienie miało kosztować 100 mln ówczesnych złotych,
a nowy zakład miał ona wytwarzać koks niskopopiołowy. Baterie koksowi miały być ogrzewane metanem170. Przygotowane w połowie lat sześćdziesiątych
XX w. plany rozwoju koksownictwa do 1980 r. przewidywały rozbudowę koksowni „Radlin” (cztery baterie, wydział węglopochodnych) i „Knurów” (nowe
baterie), natomiast koksownia „Dębieńsko” miała nie być rozwijana171.
W koksowni „Dębieńsko” w latach 1962-1964 wykonano remont baterii I–
II typu Otto–Hoffmann. Posiadały one po 50 komór o szerokości 0,51 m,
wysokości 2 m, i długości 9,9 m. Mieściły one po 9,4 t, węgla z którego po
30 godzinach uzyskiwano 6,6 t koksu. Obie baterie dostarczały codziennie
279 t koksu.172 W 1963 r. uruchomiono amoniakalnię, a w 1968 r. ukończono
scalanie wydziału węglopochodnych, co pozwoliło na likwidację starej amoniakalni i benzolowni. W miejsce zlikwidowanych urządzeń wybudowano dwie
płuczki benzolowe i odfenolownię. Brak nowych inwestycji spowodował, że
168  
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w 1970 r. zakład był już mocno wyeksploatowany, pracownicy mieli bardzo
ciężkie i szkodliwe warunki pracy. Koksownia, która dostarczała 470 tys. t rocznie ze względu na znaczne zużycie instalacji powodowała duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego173. Inaczej potoczyły się losy koksowni „Knurów”,
gdzie w 1959 r. uruchomiono jedną z pierwszych w Polsce instalacji, które służące do wytwarzania zasad pirydynowych. W 1961 r. rozebrano baterię II i na
starej płycie fundamentowej uruchomiono 33-komorową baterię typu Becker
(1963 r.) z dwustronnym bocznym doprowadzeniem gazu, automatyczną regulacją opalania i sterowania ciągiem kominowym. W 1964 r. zatrzymano baterię
III i wybudowano baterię PTU–57. Została ona zaprojektowana przez zabrzański „Koksoprojekt” i posiadała dwa bloki, które liczyły po 28 komór. W roku
następnym ukończono remont 9 komór w baterii I. Likwidacji uległa przestarzała fabryka amoniaku syntetycznego, a w 1970 r. zatrzymano jeden blok baterii I174. W koksowni „Radlin” wybudowano w 1966 r., zaprojektowaną przez
zabrzański „Koksoprojekt”, 56-komorową baterię typu PTU–57 o wydajności
dochodzącej do 340 tys. t koksu rocznie. Powstały też: sortownia koksu grubego, chłodnia wentylatorowa, odfenolownia, wieża węglowa z pomostami transportowymi oraz wieża gaśnicza. Zatrzymano też eksploatację baterii I (1957 r.)
i II (1966 r.), a na uzyskanym w ten sposób terenie powstała w 1970 r. druga
bateria PTU–57 o 56 komorach. Dodatkowo uruchomiono: kolumnę odpędową wody amoniakalnej (1957 r.), odfenolownię (1967 r.), nowe ssawy gazowe,
instalacje przesyłania gazu i odwodnienia smoły. Obydwie baterie wyposażono
w urządzenia, które umożliwiały wychwytywanie do 65 % pyłów i gazów emitowanych podczas pracy. Dzięki pracy dwóch nowych baterii zakład dostarczał
868,5 tys. t koksu rocznie175.
W latach 1966–1968 przy KWK „Jankowice” wybudowano brykietownię,
mającą dostarczać 1 mln t brykietów rocznie. Brykiety miały zastąpić brakujące
grube sortymenty węgla176. Po uruchomieniu w pierwszym roku pracy zakład
wytworzył 28 tys. t brykietów. Produkcja rosła jednak bardzo szybko i w 1970 r.
osiągnięto już poziom 809 tys. t brykietów. Była to wtedy największa brykietownia nie tylko w Polsce, ale i w Europie177. Systematycznie produkcję zwiększała również brykietownia przy KWK „Rymer”. W 1960 r. dostarczyła ona
ponownie 145 tys. t brykietów, a planowana rozbudowa zakładała wzrost produkcji do 400 tys. t rocznie. Była ona wtedy wyposażona w: zbiornik i łamacz
paku, dwa zbiorniki miału węglowego o pojemności po 150 t, dwie suszarki
bębnowe, mieszalniki węgla i paku, dwa malaksery, cztery prasy, wytwarzające
173  
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brykiety o wadze 1 i 6 kg oraz taśmy chłodnicze i załadowcze. Maksymalnie
można było wytworzyć do 780 t brykietów/godz., a do ich produkcji używano
miału węglowego surowego , miału węglowego płukanego i paku. Obok zakładu znajdowały się place magazynowe, przeznaczone do składowania 3 tys. t
miału i 4 tys. t brykietów178. Po rozpoczęciu budowy brykietowni w Jankowicach zrezygnowano z modernizacji zakładu przy kopalni „Rymer” i jednocześnie zmniejszono jego produkcję. W 1968 r. spadła ona do poziomu 50,8 tys. t,
a w roku następnym brykietownia została zamknięta179.
W dniu 19 grudnia 1966 r. Okręgowe Zakłady Gazownictwa w Zabrzu zostały przekształcone w Górnośląskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa w Zabrzu. Stało się to na podstawie zarządzenia nr 138 Ministra Górnictwa i Energetyki. Obejmowało ono swoim zasięgiem województwa: katowickie, opolskie,
krakowskie (Nowa Huta), łódzkie (magistrala Śląsk–Warszawa). W latach sześćdziesiątych XX w. prowadzono jedynie niezbędne remonty urządzeń i instalacji,
służących do przesyłu gazu koksowniczego, metanu i gazu ziemnego. Częściowo unowocześniono tłocznie w Dębieńsku, Knurowie i Radlinie. Wybudowano wtedy dwa gazociągi: Knurów–Mysłowice (1959 r.) o długości 45 km i Rybni–Tychy (1969 r.) o długości 29,5 km. Trzy rybnickie koksownie dostarczały
w tym czasie 250–290 mln m3 gazu koksowniczego rocznie. Do jego największych odbiorców należały nadal wielkie zakłady przemysłowe. Wzrosła również liczba indywidualnych odbiorców gazu180.
Stała rozbudowa górnictwa ROW powodowała wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną. Ponieważ na tym obszarze działało tylko kilka niewielkich
elektrowni, ulokowanych w kopalniach, niezbędne ilości prądu sprowadzano
z innych rejonów Polski. Częste awarie sieci wstrzymywały jego dostawy, a to
powodowało przestoje w pracy zakładów. W związku z tym w drugiej połowie
lat sześćdziesiątych XX w. zrodziła się koncepcja budowy w Rybniku elektrowni o mocy 800–1200 MW. Miała ona nie tylko zaspokajać lokalne zapotrzebowanie na energię, ale równocześnie wykorzystywać do jej produkcji niskokaloryczne gatunki węgla, które wydobywano w kopalniach ROW. Do budowy
nowej elektrowni zostało zobowiązane MGiE uchwałą Rady Ministrów z grudnia 1966 r. Zaleciła ona, aby nowy zakład zaczęto budować najpóźniej w 1970 r.181
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W grudniu 1970 r. po stłumieniu robotniczych protestów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie do władzy doszła ekipa związana z I sekretarzem KC PZPR
Edwardem Gierkiem182. Nowe władze wprowadziły nową politykę gospodarczą, która miała doprowadzić do poprawy życia społeczeństwa przy jednoczesnej rozbudowie przemysłu: maszynowego, elektrotechnicznego, elektronicznego, hutniczego, chemicznego, lekkiego oraz paliwowo-energetycznego. Na
lata 1971–1975 przewidywano wzrost dochodu narodowego o 40 %, produkcji
przemysłowej o 50 %, a płacy realnej o 18 %183. Były to założenia niemożliwe
do zrealizowania, gdyż szybkie tempo inwestowania wykluczało szanse równie
szybkiego podnoszenia płac i dochodów. Plany te zostały zatwierdzone podczas obrad VI zjazdu PZPR, który odbył się w grudniu 1971 r.184 W celu unowocześnienia przemysłu zakupiono wiele licencji, zaczęto też brać zagraniczne
kredyty, za które importowano dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Podobnie
ambitne były założenia kolejnego planu 5-letniego na lata 1976–1980. Nowe
inwestycje były dokonywane jednak bez żadnego planu (tzw. plan otwarty)185.
Wymagały one również stałego importu komponentów, a zaciągnięte na ich
uruchomienie kredyty trzeba było spłacać. Równocześnie nie rozwijano odpowiednio nowoczesnych działów przemysłu, takich jak elektronika, automatyka
czy hydraulika przemysłowa186. Inwestowano nadal w przemysł ciężki i zbrojeniowy, natomiast nakłady na inne dziedziny gospodarki pozostawały na niższym poziomie. Na inwestycje w górnictwie węgla kamiennego przeznaczono
kwotę 530 mld zł. W 1976 r. nadmierne wydatki, braki w zaopatrzeniu i rosnące zadłużenie zmusiły komunistyczne władze do przeprowadzenia tzw. „manewru gospodarczego”. Opracowano nowe plany, które zakładały zmniejszenie akumulacji, uzyskanie dodatniego bilansu handlowego, większy rozwój
rolnictwa, budownictwa i przemysłu. Wstrzymano część realizowanych inwestycji187. W wyniku przeprowadzonej w 1975 r., przez władze PRL reformie
administracyjnej likwidacji uległy powiaty. Od tego momentu górnictwo ROW
rozwijało się na terenie gmin wiejskich i miejskich podległych bezpośrednio
władzom wojewódzkim188. Nie zmieniono zasad organizacji przemysłu, a jedy182  
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ną nowością były, utworzone w 1973 r., Wielkie Organizmy Gospodarcze
(WOG), które miały przypominać istniejące w gospodarce rynkowej koncerny.
Otrzymały one uprawnienia do ustalania limitów zatrudnienia, funduszu płac,
prowadzenia handlu zagranicznego i własnych inwestycji189. Nowe instytucje
przybrały postać kombinatów, grupujących po kilka przedsiębiorstw mających
nieco większe uprawnienia niż istniejące do tej pory zjednoczenia. Przygotowywano również plany przekształcenia działających w górnictwie zjednoczeń
w kombinaty, ale nie zostały one zrealizowane. W 1976 r. dokonano reorganizacji zarządzania przemysłem. Na dwa resorty rozdzielono Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, a nowo utworzonemu Ministerstwu Górnictwa podporządkowano siedem zjednoczeń terenowych190. Szczegółowy zakres działania
utworzonego wtedy resortu górnictwa został określony rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. Ministerstwo odpowiadało za eksploatację
złóż węgla kamiennego i kopalin towarzyszących oraz wzbogacanie i przeróbkę
węgla. Opracowywało i ustalało plany rozdziału węgla i dostaw węgla. Podlegały mu sprawy związane z: podsadzką, prowadzeniem poszukiwań geologicznych, produkcją maszyn, urządzeń, sprzętu górniczego, dostawami drewna
i materiałów budowlanych, produkcji taśm transportowych, ratownictwa górniczego, budowy i rozbudowy kopalń oraz utrzymaniem kolei piaskowych. Nadzorowało także pracę zjednoczeń i innych jednostek organizacyjnych191. Ministerstwu Górnictwa podlegały instytucje, zajmujące się obsługą górnictwa.
Krajowy handel węglem nadzorowała Centrala Zbytu Węgla, która współpracowała z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego „Węglokoks”. W skład
ministerstwa wchodziło zaplecze naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne192. Ministerstwu podporządkowana była Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego i rozbudowane szkolnictwo zawodowe, obejmujące 124 zasadnicze
szkoły zawodowe i 77 szkół średnich, do których uczęszczało 59 tys. uczniów193.
W skład każdego ze zjednoczeń wchodziły też zakłady naprawcze, przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowe, zakłady remontowo-budowlane. Zmianie
uległa też przynależność organizacyjna niektórych rybnickich kopalń, gdyż dnia
1 stycznia 1976 r. KWK „Dębieńsko” odłączono od Rybnickiego ZPW i przekazano ją do Zabrzańskiego ZPW. To samo zjednoczenie przejęło w 1978 r.
budowaną wówczas KWK „Budryk”. W dniu 1 stycznia 1978 r. dyrekcję zjednoczenia przeniesiono z Rybnika do Jastrzębia-Zdroju194.
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Przygotowane z latach siedemdziesiątych XX w. plany rozwoju ROW zakładały, że do końca 1980 r. ukończona zostanie budowa 9 z 13 zaplanowanych
kopalń. Założono wymianę pól górniczych pomiędzy KWK „Anna”, „Marcel”, „Rymer”, „Chwałowice” . Pole Marklowice miało zostać podzielone pomiędzy KWK „Marcel” i KWK „Jankowice”. W kopalniach: „Anna”, „Chwałowice”, „Jankowice” miały powstać nowe poziomy wydobywcze. Dla kopalni
„Świerklany” zaplanowano wydobycie 12 tys. t/dobę z dwóch poziomów,
a kopalnia „Suszec” miała pozyskiwać 15 tys. t/dobę. Nowo projektowana kopalnia „Ornontowice” głęboka? miała eksploatować pokłady do głębokości
1200 m, natomiast z pola „Warszowice” chciano pozyskiwać 15 tys. t/dobę.
Dzięki nowym inwestycjom wydobycie do 1980 r. miało wzrosnąć o 18 mln t.
Przy dziewięciu zakładach uruchomić miano stacje przygotowania kamienia
dodawanego potem do podsadzki hydraulicznej. Po raz kolejny zwiększono też
limity wydobycia w działających już kopalniach195.
Znaczne sumy pochłaniało dotowanie cen węgla, które były niższe od kosztów jego wydobycia. Pod koniec dekady średnia cena wydobycia węgla w kopalniach rybnickiego zjednoczenia wynosiła 1,3 tys. zł, a cena sprzedaży 617 zł.
W zjednoczeniu zabrzańskim wydobycie tony węgla kosztowało 995 zł, a był
on sprzedawany po 430 zł. W 1980 r. obydwa zjednoczenia musiały otrzymać
dotację w kwocie 29 mld ówczesnych złotych196. W latach siedemdziesiątych
XX w. wprowadzono w kopalniach czterozmianowy system pracy. Górnicy
pracowali teraz na cztery zmiany, co przy dniówce roboczej, wynoszącej 7 ½
godziny, powodowało, że kolejne zmiany wymieniało się bezpośrednio w przodkach. W ten sposób na wydobycie przypadały trzy zmiany i jedna przygotowawcza. Efektem było zwiększone wykorzystanie maszyn i urządzeń, połączone z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Mniej czasu było teraz na
usunięcie awarii, a intensywnie eksploatowane urządzenia szybciej się zużywały
(np. kombajny pracowały po 18 godzin)197. Pod koniec lat siedemdziesiątych
XX w. rozpoczęto wprowadzanie w górnictwie pracy ciągłej, nazwanej systemem czterobrygadowym. Ta nowa forma organizacji wydobycia, forsowana
przez władze partyjne (PZPR) i resort górnictwa, została ogłoszona oficjalnie
przez Min. Górn. Włodzimierza Lejczaka podczas uroczystości barbórkowych
zorganizowanych w 1977 r.198 Do końca 1980 r. nowy system wprowadzono
195  
196  

i 118.

197  

APR, RZPW, sygn. 1495, s. 8–12.
Rocznik statystyczny Ministerstwa Górnictwa i Energetyki za 1984 r., Katowice 1985, s. 84

J. Jaros, Społeczno-polityczne konsekwencje socjalistycznej industrializacji w przemyśle węglowym
w okresie Polski Ludowej, „Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis”, Seria c-21, Ostrava 1986,
s. 82.
198  
J. Jurkiewicz, „Zdobycz socjalna” czyli o eksperymencie z czterobrygadowym systemem pracy
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w 29 z 66 istniejących kopalń. Górnicy mieli pracować teraz przez sześć kolejnych dni roboczych w systemie 3 zmianowym, a następnie otrzymywali dwa dni
wolne. Eksploatacja odbywała się więc w sposób ciągły bez przerw w niedziele
i święta przez 3 brygady robocze w ciągu doby, podczas gdy czwarta odpoczywała. System ten spotkał się jednak z ostrym sprzeciwem kierownictw i załóg
kopalń. Ciągła praca powodowała, że zbyt mało czasu pozostawało na remonty i przygotowanie produkcji, a w razie jakiejkolwiek awarii dochodziło do zakłóceń w funkcjonowaniu kopalni. Znacznemu zwiększeniu uległo zużycie maszyn i urządzeń, a utrzymanie wydobycia na odpowiednim poziomie wymagało
zatrudnienia wielu tysięcy nowych górników, dla których trzeba było przygotować miejsca w hotelach robotniczych lub wybudować mieszkania. Górnicy
sprzeciwiali się wprowadzonemu systemowi, ponieważ dwa dni wolne od pracy
wypadały w różnych okresach tygodnia, a to dezorganizowało życie rodzinne
górników. Robotników wspierał kościół katolicki, gdyż praca w niedziele i święta uniemożliwiała wierzącym uczestnictwo w mszy świętej. Górnicy protestowali też przeciwko pracy przez dwie zmiany z rzędu, co powodowało, że mieli
w miesiącu 36 dni roboczych. Niezadowolenie budziły również: zła organizacja
pracy, przestoje oraz zbyt wysokie różnice w zarobkach pomiędzy górnikami,
a kadrą zarządzającą199. Stały wzrost wydobycia węgla wymagał prowadzenia
kosztownych inwestycji. Prowadzona w kopalniach mechanizacja urabiania
miała też swoje złe strony. Zmniejszyła się ilość pozyskiwanego węgla grubego,
a znacząco wzrosła ilość drobniejszych sortymentów i miałów. Wraz z węglem
wydobywano teraz coraz większe ilości skały płonnej. Z wywiezionych na powierzchnię w 1979 r. ponad 250 mln t urobku aż 49 mln t stanowiły skały. Ponieważ tylko połowa węgla była wzbogacana, do konsumentów docierał węgiel
coraz gorszej jakości200. Zastosowanie systemu ścianowego spowodowało, że
80 % pokładów zostało uznanych za nie nadające się do eksploatacji. Odrzucenie części pokładów powodowało, że kopalnie schodziły coraz głębiej z poziomem eksploatacji, a sięganie do coraz głębiej położonych zasobów powodowało pogorszenie warunków wydobycia. Pogoń za jak największym wydobyciem
spowodowała zwiększenie produkcji węgla, uzyskiwanego z wyrobisk prowadzonych na zawał. Jednocześnie, aby zmniejszyć koszty, ograniczono stosowanie podsadzki suchej i hydraulicznej, a coraz więcej węgla pozyskiwano z filarów ochronnych201. Jednak większość niekorzystnych informacji o stanie
polskiego górnictwa była przed społeczeństwem zatajana. Socjalistyczna propaganda dekady sukcesu podkreślała jedynie jego wspaniałą rozbudowę i wzrost
199  

J. W. Szczepański, Górnik Polski ludzie z pierwszych stron gazet, Warszawa 2005, s. 16;
J. Jaros, Dzieje górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim, Katowice 1986, s. 14.
200  
A. Frużyński, Reforma, której nie było – polskie górnictwo w latach 80. XX w., [w:] „Górnik
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wydobycia. Rządząca Polską Ludową komunistyczna ekipa opracowywała kolejne plany, opierające dalszy rozwój kraju na monokulturze węglowej, która
wykazywała wybitne cechy autarkiczne, zarówno w sferze produkcji surowców
energetycznych, jak i ich zużycia202.
Pod koniec lat siedemdziesiątych nasiliły się objawy kryzysu gospodarczego,
społecznego i politycznego. Mimo wielkich inwestycji gospodarka Polski była
mało wydajna, a centralizacja i biurokracja uniemożliwiała sprawne działanie
przedsiębiorstw. Zaciągnięte kredyty zostały częściowo zmarnowane, a rosnące
odsetki od nie spłaconych kredytów wpędziły kraj w pętlę zadłużenia. Równowaga gospodarcza została całkowicie zachwiana, rosła inflacja, a braki towarów
doprowadziły do załamania się rynku wewnętrznego203. Pogarszający się poziom życia doprowadził w sierpniu 1980 r. do fali strajków, które przetoczyły
się przez całą Polskę. Do strajkujących zakładów na Wybrzeżu dołączyły kopalnie ROW. Jako pierwsza, w nocy z 27 na 28 sierpnia 1980 r., rozpoczęła
strajk załoga KWK „Manifest Lipcowy”. Wybrany został 20-osobowy Komitet
Strajkowy, na czele którego stanął Stefan Pałka. W tym samym czasie rozpoczął
się strajk w kopalniach: „Borynia”, „XXX-lecia PRL”, „ZMP”, „Anna”, „1 -Ma
ja” i „Moszczenica”. Delegaci z tych zakładów przybyli na kopalnię „Manifest
Lipcowy”, gdzie powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W dniu 29 sier
pnia do kopalni przybyła delegacja partyjno-rządowa, która prowadziła rozmowy ze strajkującymi.204
Zakończyły się one podpisaniem w dniu 3 września 1980 r. w KWK „Manifest Lipcowy” Porozumienia Jastrzębskiego. Załogi strajkujących kopalń i zakładów pracy w pełni poparły 21 postulatów, wysuniętych przez strajkujące
zakłady Wybrzeża.. Dołączono do nich również postulaty strajkujących kopalń,
które dotyczyły kwestii związanych z wysokością zarobków, wypłaty premii,
wprowadzenia jednolitych świadczeń rodzinnych oraz wypłacania dodatków.
Od dnia 1 stycznia 1981 r. wszystkie soboty i niedziele miały być dniami wolnymi od pracy, a praca w te dni miała się opierać na zasadzie całkowitej dobrowolności (od 1 września 1980 r.). Komisja Rządowa przyjęła do wiadomości postulaty, dotyczące skrócenia wieku emerytalnego dla pracowników dołowych
w górnictwie do 50 lat i obniżenia go o 5 lat dla pozostałych pracowników.
Uniezależniono wysokość 14-pensji i dodatkowej Karty Górnika od urlopów
okolicznościowych, absencji powypadkowej, okresu rehabilitacji i absencji chorobowej, wynikającej z choroby zawodowej. Górnicy wnioskowali, by pylica
płuc została zaliczona do chorób zawodowych. Zatrudnienie w godzinach nadliczbowych miało być dobrowolne, a pracownikom dozoru miał zostać zapew202  
203  
204  

S. Albinowski, Pułapka energetyczna gospodarki polskiej, Warszawa 1988, s. 17.
J. Holzer, Polska 1980–1981, Warszawa 1995, s. 6.
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niony ośmiogodzinny dzień pracy. Górnicy domagali się też ograniczenia zatrudnienia w administracji. Niezmiernie ważny był, podniesiony przez górników,
postulat prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami węgla, traktowanego
jako rzeczywiste dobro ogólnonarodowe205. W wyniku robotniczego protestu
w nocy z 5 na 6 września 1980 r. Komitet Centralny usunął ze stanowiska
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Zastąpił go Stanisław Kania206.
W latach siedemdziesiątych XX w. po raz kolejny największe nakłady przeznaczono na modernizację istniejących kopalń i budowę nowych zakładów.
W KWK „Anna” w 1978 r. pogłębiono szyb „Ryszard II” do poziomu 707 m.
W 1979 r. elektrociepłownia otrzymała cztery elektrofiltry, a szyb „Chrobry I”
doprowadzono do poziomu 700 m. W 1980 r. zakończono natomiast głębienie
szybu Chrobry I do poziomu 1000 m207. W KWK „Chwałowice” zmodernizowano szyb V i rozpoczęto budowę zakładu przeróbczego (1971 r.) W 1972 r.
na ścianie II pokładu 348/1 zastosowano po raz pierwszy obudowę zmechanizowaną typu R. W 1976 r. rozpoczęto drążenie wyrobisk na poziom 550 m,
zakupiono nowe obudowy ścianowe typu Ok i Glinik 08/22–Oz. W 1979 r.
przystąpiono do budowy szybu VIII (zjazdowo-materiałowego) o głębokości
700 m. Był on elementem programu budowy nowej kopalni w rejonie Żabika.
Zgłębiono szyb VI (wydobywczo-wentylacyjny), który miał otrzymać cztery
40-tonowe skipy i wentylatory o wydajności 20 tys. m3/min. W Gotartowicach
zamierzano zgłębić szyb VII (wentylacyjny), natomiast likwidacji miały ulec
szyby: III, IV, „Marcin”. Ograniczenia inwestycyjne spowodowały modyfikację
tych planów. Zlikwidowano jedynie szyb III, a szyb VII wyposażono w dwa
wentylatory. W szybie VIII powstały tylko dwa przedziały z 4-piętrowymi klatkami. Powstała w ten sposób kopalnia posiadała trzy poziomy wydobywcze
o bardzo skomplikowanym działaniu, co powodowało, że niezbyt dobrze funkcjonowała, a koszty wydobycia były wysokie208. W KWK „Dębieńsko” pogłębiono szyb I do poziomu 410 m, a szyb „Jan III” otrzymał nową maszynę
wyciągową (1971 r.). W 1972 r. uruchomiono łaźnię, szyb wschodni wzbogacił
się o nowy wentylator o wydajności 4 tys.m3/min, a wentylator WOK–3 zamontowano w szybie zachodnim. W 1974 r. rozpoczęto budowę Zakładu Odsalania Wód Dołowych. Dostarczał on codziennie 80–120 t soli kuchennej
i około 800 m3 odsolonej wody. Przy eksploatacji węgla stosowano kombajny
ścianowe typu KWB–3, KWB–3RDU, KGS–150, przenośniki zgrzebłowe typu
Rybnik, obudowy zmechanizowane Fazos i Glinik oraz kombajny chodnikowe
205  

Protokół porozumienia z Jastrzębia z dnia 3 września 1980 roku, [w:] Protokoły porozumień
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206  
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Alpina . W 1972 r. ciepłownia przy KWK „Jankowice” otrzymała dwa nowe
kotły parowe OR–16 o mocy 12,8 MW każdy. W roku następnym zapadła decyzja o generalnej rozbudowie kopalni. Aby ten cel osiągnąć zgłębiono szyby
Va, VI, VII i dodatkowo rozbudowano poziomy wydobywcze na głębokości
250 m i 400 m oraz obiekty na powierzchni. W latach 1975–1978 ukończono
rozbudowę zakładu przeróbczego, połączonego z płuczką, który wzbogacał
do 6,8 mln t węgla rocznie. Kopalnia otrzymała też: dwie maszyny wyciągowe o
mocy po 2,9 MW (1978 r.), sześć nowych wentylatorów o wydajności 59 tys. m3/
min i maszynę wyciągową o mocy 2MW210. Również w KWK „Knurów” wykonano w tym okresie kilka ważnych inwestycji. W 1972 r. na Polu Wschodnim
uruchomiono nowy zakład przeróbczy. Zmechanizowano proces ładowania
w pracach przygotowawczych poprzez zastosowanie ładowarek zasięrzutnych
i zgarniakowych. Pojawiły się pierwsze obudowy zmechanizowane H1 (Hemscheist). W 1976 r. do drążenia chodników zastosowano pierwsze kombajny
Alpina. W 1980 r. kopalnia prowadziła eksploatację na 3 poziomach w 13 oddziałach, przy zastosowaniu 16 kombajnów i 5 strugów211. W 1975 r. KWK
„Marcel” rozpoczęła eksploatację nowych pokładów w rejonie marklowickim.
Wybudowano łaźnię, a do KWK „Anna” przekazano szyb Jedłownik212. Do
najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w tym okresie na KWK „Rydułtowy” należało pogłębienie szybu „Leon II” do poziomu 800 m, na którym
uruchomiono wydobycie węgla. Szyb „Leon III” otrzymał także nową wieżę
szybową. Przebudowano szyb I, a na szybie V zamontowano nowe wentylatory.
Zakład wzbogacił się w 1976 r. o łaźnię na 2 tys. miejsc i lampiarnię na 2,1 tys.
lamp. Na Ruchu II zmodernizowano zakład przeróbczy, nastąpiła też mechanizacja wydobycia, odstawy i transportu węgla. Większość węgla uzyskiwano ze
ścian, wyposażonych w strugi, a jedynie 18 % wydobycia dostarczały kombajny
KWB–3RDU, współpracujące z obudowami zmechanizowanymi Fazos i przenośnikami Rybnik213. W 1973 r. przy KWK „Rymer” powstał Ośrodek Pomiarów i Automatyki, który wykonywał prace kontrolne stosowanej w górnictwie
aparatury. W 1976 r. w budynku, pozostałym po zlikwidowanej brykietowni,
wybudowano dwa kotły wodne WR–10. Po ich uruchomieniu zlikwidowano
starą kotłownię, w której pracowały 23 kotły różnego typu. Nadal prowadzono
mechanizację wydobycia, a w 1976 r. zastosowano kombajny nowej generacji,
przeznaczone do dwustronnego bezwnękowego urabiania węgla. W 1979 r. zamontowano dodatkowo wentylator o wydajności 4,4 tys. m3/min214.
209  
210  
211  
212  
213  
214  
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Kontynuowana była rozbudowa KWK „1-Maja”, gdzie w miejsce kombajnów, napędzanych sprężonym powietrzem, wprowadzono kombajny o napędzie elektrycznym. Pracowało wtedy 14 kombajnów KB–125z i 4 strugi SWS–4.
W lipcu 1972 r. zakończono rozbudowę Zakładu Przeróbczego, który osiągnął
wydajność 10 tys. t/dobę. W 1973 r. rozpoczęto budowę poziomu 610 m oraz
przystąpiono do wdrażania strugów „Westfalia-Lünen” z przenośnikami i stacjami kotwiącymi, które umożliwiły eksploatację ścian o nachyleniu do 350. Powstała nowa dyspozytornia, umożliwiająca kontrolę zagrożenia metanowego
na najważniejszych i najbardziej zagrożonych stanowiskach pracy. Kopalnia
otrzymała też pierwszą zmechanizowaną obudowę ścianową typu Heitzmann.
W grudniu 1976 r. zakończono prace związane z pogłębianiem szybu I do poziom 610 m i oddaniem do użytku wyciągu skipowego o udźwigu 12,5 t215. W tym
samym roku zainstalowano maszynę wyciągową o mocy 2,4 MW. W dniu 15 października 1977 r. zakończono eksploatację ostatniej ściany na poziomie 280 m.
Ukończono modernizację zakładu przeróbczego, który mógł wzbogać teraz do
5,1 mln t węgla rocznie. W marcu 1978 r. rozpoczęto pogłębianie do poziomu
850 m szybu II, oddając równocześnie do eksploatacji poziom 610 m. W 1979 r.
ukończono budowę łaźni na 836 miejsc216.
W KWK „Jastrzębie” zakończono ostatecznie prace przy uruchamianiu poziomów 120 i 240 m, z których uzyskiwano 8 tys. t/dobę. W 1972 r. zakończono budowę własnej szkoły górniczej. Naukę w niej rozpoczęło 1 września 720
uczniów. Przy pozyskiwaniu węgla zastosowano pierwsze obudowy zmechanizowane typu R oraz pierwsze w Polsce strugi Westfalia–Lunnen. Od 1973 r. do
drążenia chodników używano importowanych z ZSRR kombajnów. Zapoczątkowano budowę poziomu 360 m i głębienie szybu IV wentylacyjno-zjazdowego217. W 1974 r. kopalnia dostarczała do 10 tys. t węgla na dobę. W roku następnym oddano do użytku łaźnię na 1,3 tys. miejsc. W 1978 r. przystąpiono do
budowy nowego poziomu wydobywczego na głębokości 400 m. Zaplanowano
z niego wydobycie do 7 tys. t/dobę. Pierwszy węgiel uzyskano w 1980 r., ale
nowy poziom dostarczał początkowo tylko 1 tys. t/dobę. Kontynuowana była
rozbudowa KWK „Moszczenica”, gdzie prace skoncentrowane zostały na rozbudowie poziomu 240 m, mającego dostarczać 3 tys. t/dobę. Kopalnia otrzymała w 1972 r. nową sprężarkę o dostarczającą 1,6 tys.m3/godz., a dwa lata
później zamontowano dwa wentylatory o wydajności po 16 tys. m3/min. W latach 1973–1977 dokonano przebudowy zakładu przeróbczego, po ukończeniu
której można w nim było wzbogacać 5,7 mln t węgla rocznie218.
215  
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W 1971 r. w KWK „Szczygłowice” rozpoczęto rozbudowę poziom 350 m,
a sama kopalnia osiągnęła w 1973 r. projektowaną zdolność wydobywczą
9 tys. t/dobę. Zakład otrzymał maszynę wyciągową o mocy 2,5 MW. Modernizacji uległa płuczka i oddano do użytku łaźnię na 1 tys. Miejsc. W 1976 r. zainstalowano maszynę wyciągową o mocy 3,6 MW. Rozpoczęto prace przy dalszej
rozbudowie zakładu, który w 1978 r. dostarczał już 16 tys. t węgla/dobę. Od
1977 r. prowadzono prace przy rozbudowie poziom 650 m, a dwa lata później
zaczęto rozbudowę poziomu 450 m219. W 1974 r. nastąpiła zmiana nazwy KWK
„Zofiówka” na KWK „Manifest Lipcowy”. Ukończono budowę II-systemowej
płuczki o wydajności 3,4 mln t rocznie. W 1976 r. zakończone zostały prace
przy poziomie 705 m o wydajności 12 tys. t węgla/dobę. Przy kopalni powstała
elektrociepłownia z dwoma kotłami wodnymi WPG–40, kotłownią parową
z dwoma kotłami parowymi OP–140 i maszynownią z dwoma kondensacyjnoupustowymi turbogeneratorami TC–32 o mocy 32 MW. Zabudowano również
sprężarki EK–63 o wydajności 63 tys. m3/godz. wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W 1979 r. zamontowano dodatkowo kocioł wodny WP–
70220.
W dniu 4 grudnia 1971 r. wydobycie węgla z poziomu 713 m rozpoczęła
KWK „Borynia”. W tym samym roku zainstalowano: dwie maszyny wyciągowe
o mocy po 2,4 MW, dwa wentylatory po 16 tys. m3/min oraz dwie sprężarki
dostarczające 95 tys. m3/h. Od dnia 1 stycznia 1972 r., decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki, stanowiła ona samodzielne przedsiębiorstwo. W 1974 r. rozpoczęto budowę poziomu 588 m, z którego miano pozyskiwać do 5 tys. t/dobę.
W latach 1976–1977 ukończono budowę zakładu przeróbczego, zaprojektowanego do przerobu 7,2 mln t węgla rocznie221. Kontynuowana była budowa
KWK „Pniówek”, która oficjalne wydobycie węgla rozpoczęła w dniu 4 grudnia
1974 r. Prowadzono je z poziomu 705 m, z którego pozyskiwano 3,5 tys. t/dobę.
Uruchomiono też część zakładu przeróbczego, a pozostały urobek przewożono do wzbogacania w kopalniach „Manifest Lipcowy” i „Borynia”. Dla uczczenia trzydziestej rocznicy powstania Polski Ludowej kopalni nadano nazwę
KWK „XXX-PRL”. Główny szyb wydobywczy „Ludwik” otrzymał basztową
wieżę wyciągową i dwa zautomatyzowane wyciągi skipowe o ładowności po 25 t.
Obok szybu w latach 1976–1977 uruchomiono II-systemowy Zakład Przeróbczy o wydajności 15 tys. t/dobę222. W latach 1977–1978 rozpoczęto budowę
poziom 830 m i zapoczątkowano zagospodarowanie pola „Warszowice”, na
którym planowano utworzenie poziomu 705 m. Zakład dostarczył w 1980 r.
zbior., Jastrzębie Zdrój 1980, s. 8.
219  
Rocznik statystyczny..., s. 127; Rocznik statystyczny Ministerstwa Górnictwa za 1981..., s. 94–96.
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2,6 mln t węgla przy 6,9 tys. pracowników. Kopalnia wzbogaciła się również
o ciepłownię z trzema kotłami wodnymi WLM–2,5. Była ona wykorzystywana
przy budowie kopalni i pobliskich osiedli mieszkaniowych. W 1974 r. uruchomiona została kotłownia z trzema kotłami wodnymi WR–25223.
W latach siedemdziesiątych rozpoczęto budowę kolejnych kopalni w Rybnickim Okręgu Węglowym. W 1973 r. postanowiono otworzyć KWK „Świerklany” w Żorach. Prace przy budowie kopalni, ulokowanej przy ul. Klokocińskiej i Leśnej, rozpoczęto w 1975 r. od głębienia szybów głównych i pomocniczych.
Następnie przystąpiono do budowy poziomów wydobywczych 580 m i 705 m,
z których miano pozyskiwać 8 tys. t węgla/dobę. Nowej kopalni przyznano obszar górniczy o powierzchni 16,8 km2 224. Równocześnie budowano wszystkie
niezbędne obiekty powierzchniowe. W dniu 29 maja 1979 r. otrzymała ona nazwę KWK „Związku Młodzieży Polskiej”, a zakład oficjalnie rozpoczął wydobycie od dnia 1 stycznia 1980 r. Do końca tego roku kopalnia dostarczyła
206 tys. t węgla. W tym samym roku zabudowano w kopalni sprężarkę tłoczącą
32 tys. m3/godz. i ukończono budowę łaźni na 374 miejsca. W 1975 r., na bazie
opracowanych Założeń Techniczno-Ekonomicznych, Minister Górnictwa
utworzył Obszar Górniczy Suszec o powierzchni 16,5 km2. Obejmował on tereny Kleszczowa, Rudziczki, Suszca i Kryr. Nowo projektowana KWK „Su
szec”(„Krupiński”) w Suszcu miała zostać wybudowana w latach 1976–1985.
Zakładano, że będzie wydobywać 12 tys. t/dobę, przy zatrudnieniu 5,6 tys.
Otrzymała ona obszar górniczy o powierzchni 28 km2. W październiku 1976 r.,
po zamrożeniu górotworu przystąpiono do głębienia pierwszego szybu.
W 1977 r. rozpoczęto budowę poziomów wydobywczych 620 m i 820 m225. Od
1 stycznia 1978 r. była ona budowana wspólnie z kopalnią „Świerklany” i nosiła wtedy nazwę KWK „Świerklany-Suszec-Kaczyce” w budowie. W 1980 r. ko
palnia „Suszec” otrzymała wentylator o wydajności 6 tys.m3/min. W 1977 r.
rozpoczęto opracowanie planów KWK „Kaczyce”(„Morcinek”) w Kaczycach.
Zakład miał posiadać jeden poziom wydobywczy na głębokości 950 m, z którego planowano pozyskanie węgla do 6 tys. t węgla/dzień. Planowany obszar
eksploatacji określono na 22 km2 226. Założono zgłębienie szybów: materiałowo-zjazdowego (I), wydobywczego (II), wentylacyjnego (III). Założenia te zostały zatwierdzone w maju 1978 r. przez Radę Ministrów, a plany zakładu przygotowało Biuro Projektów Górniczych w Gliwicach. Do głębienia szybów I–II
przystąpiono w styczniu i marcu 1978 r., a wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z Bytomia. Głębienie utrudniał stały dopływ wody
223  
224  
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i wydzielanie metanu. W lipcu 1980 r. rozpoczęto głębienie szybu III. Równocześnie Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego przystąpiło do
budowy obiektów powierzchniowych. Przy ich wznoszeniu wykorzystano doświadczenie zdobyte przy budowie KWK „Suszec” („Krupiński”).

W dniu 14 listopada 1978 r. Minister Górnictwa wydał zarządzenie nr 33, na
podstawie którego utworzono KWK „Budryk” w budowie. Następnie Rada
Ministrów wydała w dniu 15 września 1978 r. uchwałę nr 13/78, zezwalającą na
rozpoczęcie jej budowy. Teren nadania górniczego Ornontowice I o powierzchni 35,9 km2 obejmował gminy Ornontowice i Gierałtowice, miasta Knurów
i Mikołów oraz gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny. Planowano, że nowa
kopalnia posiadać będzie dwa poziomy wydobywcze 1000 i 1150 m. Budowę
rozpoczęto w dniu 21 grudnia 1978 r. w rejonie szybu VI. W maju 1979 r. zaczęto głębienie szybu I, a w październiku i listopadzie ruszyły prace przy szybach II–IV227.
W latach 1971–1980 rybnickie kopalnie zwiększyły wydobycie węgla z 28,4
mln t do 43,9 mln t. W tym samym czasie zatrudnienie wzrosło z poziomu 70,2
tys. pracowników do 101 tys. zatrudnionych.228
W dekadzie lat sidemdziesiątych ubiegłego wieku kopalnie ROW dostarczyły ponad 2,5 mld m3 gazu229. W dniu 1 stycznia 1976 r. w strukturze GOZG
w Zabrzu powołano Zakład Gazowniczy ROW z siedzibą w Świerklanach.
Obejmował on południową część województwa katowickiego i całe województwo Bielskie. W 1980 r. posiadał on 167 tys. odbiorców, do których gaz ziemny
i koksowniczy dopływał za pośrednictwem liczącej 1,9 tys. km sieci przesyłowej
i rozdzielczej. ZG ROW w Świerklanach skierował do odbiorców 633 mln m3
gazu. Był to gaz ziemny (421 mln m3) i koksowniczy (212 mln m3). W tłoczniach przeprowadzono jedynie niezbędne remonty, tak aby mogły one przetłaczać coraz większe ilości gazu230.
W tym okresie największe nakłady inwestycyjne przeznaczone zostały na
rozbudowę koksowni „Zdzieszowice”, mającej dostarczać koks dla huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Brak środków spowodował, że w innych koksowniach prowadzono w tym czasie prace modernizacyjne lub remonty kapitalne231. Dokonano wtedy kolejnej reorganizacji zarządzania przemysłem
koksochemicznym, powołując w dniu 4 lipca 1979 r. zarządzeniem nr 4/org/79
227  

P. Chmiel, Historia kopalni węgla kamiennego „Budryk”, „Wiadomości Górnicze” 2009,
nr 6, s. 346–349.
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Ministra Hutnictwa Kombinat Koksochemiczny w Zabrzu, któremu podporządkowano koksownie: „Knurów”, „Dębieńsko” i „Radlin”. W 1978 r. komisja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Hutnictwa, ICHPW, „Koksoprojektu” zaproponowała likwidację przestarzałej koksowni „Dębieńsko”. Po przejęciu
zakładu przez Kombinat Koksochemiczny Zabrze zapadła jednak decyzja, aby
przeprowadzić kapitalny remont koksowni232. W koksowni „Knurów” w 1979 r.
wycofano z eksploatacji drugi blok baterii I. Na nowej płycie fundamentowej
uruchomiono w 1980 r. 50-komorową baterię typu M–63 o wydajności 250 tys. t
koksu rocznie. Została ona zaprojektowana przez zabrzański „Koksoprojekt”.
Była ona napełniana wsadem zasypowym, posiadała wieżę gaszenia koksu,
zrzutnię koksu oraz nowoczesne maszyny piecowe (osadzarka, wypycharka).
W tym samym roku zakończono remont potokowy baterii II, a pod koniec
roku zatrzymano baterię III233. W koksowni „Radlin” w 1976 r. zatrzymano
pracę wyeksploatowanej baterii VI234.
Stale rosła produkcja w brykietowni przy KWK „Jankowice”, która w 1975 r.
osiągnęła zaplanowany poziom produkcji wynoszący 1 mln t brykietów. Była
ona wtedy największa w Polsce, dostarczająca 60 % krajowej produkcji235.
W latach 1976–1977 dostawy brykietów spadły jednak do poziomu 970 tys. t
Zakład nie pracował w tym czasie przez 115 dni, a przyczyną tak długiego postoju był brak wagonów kolejowych i paku. W kolejnych latach produkcja ponownie przekroczyła poziom 1 mln ton236. W dniu 31 grudnia 1972 r. , po kilku
latach budowy, uruchomiony został pierwszy blok energetyczny Elektrowni
Rybnik. Do produkcji energii wykorzystywano gorsze gatunki węgla kamiennego dostarczanego przez rybnickie kopalnie. Były to głównie mieszanki energetyczne, przerosty i muły. Plany elektrowni opracowało Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt”, oddział w Katowicach. Kolejne bloki
oddano do użytku: nr 2–31 maja 1973 r., nr 3–20 października 1973 r., nr 4–31
stycznia 1974 r. W ten sposób zakończony został pierwszy etap budowy elektrowni o mocy 800 MW. Zakład został wyposażony w 4 kotły parowe OP–
650k, dostarczające po 650 t pary/h, o temperaturze 540o C i ciśnieniu 133 atm.
Każdy kocioł, wyprodukowany przez raciborskie RAFAKO, posiadał po 6 kulowych młynów MKM–33, mielących po 33 t węgla/godz. Niezbędne do spalania węgla powietrze dostarczały 3 wentylatory osiowe o wydajności 529 tys.
m3/godz. Prąd elektryczny wytwarzały cztery turbogeneratory, które składały
się z turbiny parowej typu 13K–215, wyprodukowanej przez zakłady ZAMECH w Elblągu. Urządzenie to poruszało 200 MW generator typu TWW–
232  
233  
234  
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200–2, dostarczony przy wrocławski DOLMEL. Umieszczono je w budynku
głównym elektrowni, wyposażonym w dwie 100–tonowe suwnice. Zamontowano też instalacje służące do: odpopielania, odżużlania, dostarczania wody
i odgazowania. Spaliny tłoczyły cztery wentylatory promieniowe o wydajności
864 tys. m3/godz., a odpylanie zapewniały cztery elektrofiltry o wydajności 99 %.
Spaliny odprowadzano do komina o wysokości 260 m. Wyprodukowany w elektrowni prąd kierowano do sieci za pośrednictwem dwóch rozdzielni 110 i 220 kV.
Węgiel dostarczano transportem kolejowym, a węglarki wyładowywano w dwóch
wywrotnicach beczkowych. Następnie, za pośrednictwem przenośników taśmowych, był on transportowany do zbiorników przykotłowych lub na zwałowisko, na którym pracowały dwie zwałowarki i dwie ładowarki237. Chłodzenie
wody zapewniały dwie, wysokie na 120 m, chłodnie kominowe i sztuczny
zbiornik wodny o powierzchni 520 hektarów. Ponieważ potrzeby energetyczne
kraju stale rosły, rozpoczęto drugi etap budowy elektrowni. Kolejne cztery bloki energetyczne, o identycznych parametrach uruchomiono w dniach: nr 5–25
luty 1978 r., nr 6–30 czerwca 1978 r., nr 7–31 października 1978 r., nr 8–30
grudnia 1978 r. Powstał wtedy drugi komin o wysokości 300 m, a ukończony
zakład dysponował mocą 1600 MW. Była to wtedy największa elektrownia w
ówczesnym województwie katowickim i jedna z czterech największych polskich
elektrowni, konsumujących ponad 4 mln t węgla kamiennego rocznie. Pod
względem organizacyjnym, przedsiębiorstwo weszło w skład Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego, podporządkowanych Zjednoczeniu Energetyki w Warszawie.
W latach osiemdziesiątych XX w.
Pogarszający się pod koniec dekady sukcesu poziom życia doprowadził
w sierpniu 1980 r. do fali strajków, które przetoczyły się przez całą Polskę. Porozumienia, podpisane przez strajkujących i władze, w Gdańsku, Szczecinie,
Jastrzębiu, umożliwiły powstanie niezależnej od władz „Solidarności”, będącej
jednocześnie związkiem zawodowym i ruchem społeczno-politycznym238. Jednym z elementów porozumień sierpniowych miała stać się reforma socjalistycznej gospodarki. Studia nad jej poszczególnymi zagadnieniami prowadziła,
powołana we wrześniu 1980 r., rządowa Komisja ds. Reformy Gospodarczej.
Nie było jednak zgody wśród specjalistów i kierownictwa PZPR co do modelu
nowego systemu gospodarczego Polski Ludowej. W pełni akceptowano nato237  
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miast zasadę, że będzie to ustrój socjalistyczny, w skuteczność naprawy którego
wierzono. Ostateczny kształt reformy zależał jednak od postawy komunistycznego reżimu, zezwalającego na poprawę nieefektywnego systemu239. Permanentny kryzys władzy centralnej nie sprzyjał jednak podejmowaniu decyzji,
umożliwiających zmiany w sposobie gospodarowania. W dniu 11 lutego 1981 r.
sejm powołał na stanowisko premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Sprawy
gospodarcze nadzorował wicepremier Mieczysław Jagielski, sprawujący jednocześnie funkcję szefa Komitetu Gospodarczego240. Jednym z pierwszych posunięć nowego rządu było ograniczenie zakresu prowadzonych inwestycji centralnych i branżowych. Pierwsze zmiany zostały wprowadzone w lipcu tego
samego roku, ale dotyczyły one wyłącznie administracji centralnej. Był to stary,
wielokrotnie już wypróbowany, sposób reformowania socjalistycznego systemu
zarządzania, w którym zakładano, że sama reorganizacja centrum przyniesie
pozytywne skutki w procesie naprawy gospodarki. Wynikiem tego procesu
było ponowne utworzenie w dniu 3 lipca 1981 r. urzędu Ministra Górnictwa
i Energetyki241. Jednak nowy resort był typowym ministerstwem branżowym,
a jego szczegółowe uprawnienia zostały sprecyzowane dopiero w roku następnym. Równocześnie uchwałą sejmu ze stanowiska ministra górnictwa odwołano Mieczysława Glanowskiego, a kierowanie nowym ministerstwem powierzono gen. dyw. Czesławowi Piotrowskiemu242. Nowy minister był żołnierzem
zawodowym (saperem), nie znającym się absolutnie na problemach polskiego
górnictwa. Jednak powierzenie mu tego stanowiska było oznaką tego, iż przemysł węglowy będzie nadal centralnie kierowany, a nowy minister miał gwarantować bezwzględne wykonanie narzuconych mu zadań. W sierpniu 1981 r. pogarszający się stan gospodarki doprowadził do powołania, mającego specjalne
pełnomocnictwa, Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego (OSA). Miał on koordynować działalność gospodarczą rządu, a do jego najważniejszych zadań
należało zwiększenie wydobycia węgla243. Władze starały się również wpłynąć
na górników poprzez nadanie im nowych uprawnień. Pracownikom, którzy nabyli prawo do emerytury, zagwarantowano pobieranie 75 % dotychczasowego
wynagrodzenia, jeśli zdecydują się na dalszą pracę pod ziemią. Tym, którzy podejmą pracę w górnictwie i przepracują w nim co najmniej 15 lat, do pracy
w górnictwie zaliczone zostaną poprzednie okresy zatrudnienia244. Następnie
z podatku wyrównawczego wyłączono wynagrodzenie, wypłacane górnikom
wydobywającym węgiel w wolne soboty i niedziele245. Jeszcze większy wpływ
239  
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na postawę górników miała mieć, zatwierdzona 11 września 1981 r., uchwała
nr 199 Rady Ministrów. Przyznała ona górnikom, pracującym w soboty i niedziele, specjalny dodatek, wynoszący 300 % wynagrodzenia. Górnikom przysługiwał też inny dzień wolny od pracy, płatny tak jak normalny dzień roboczy.
Uzyskane w ten sposób środki można było gromadzić na specjalnych książeczkach PKO „Górnik”. Utworzono też sieć specjalnych sklepów, zwanych zwyczajowo „Gewexami”, w których górnicy mogli kupować towary niedostępne
w normalnym handlu (pralki automatyczne, kuchenki, telewizory, dywany itp.).
Uchwała tworzyła w kopalniach specjalne fundusze produkcyjne w wysokości
50 zł za tonę wydobycia i 100 zł za każdą tonę, którą wydobyto ponad plan. Do
dyspozycji MGiE oddano też specjalny fundusz dewizowy, stanowiący 10 %
wartości węgla, wysłanego na eksport. Był on przeznaczony na zakupy interwencyjne materiałów, surowców, części zamiennych, potrzebnych do sprawnego funkcjonowania kopalń. Duża część górników odrzuciła tę uprzywilejowaną
formę zapłaty, żądając wyższej pensji za pracę w dni robocze. Została ona również potępiona przez przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” kopalń węgla, surowców chemicznych, rud metali, którzy zebrali się
w dniu 16 września w Katowicach. Wpływ na dalszą sytuację w kraju miało
powołanie 18 października 1981 r. na stanowisko I sekretarza KC PZPR gen.
Wojciecha Jaruzelskiego246. W ten sposób w rękach jednej osoby połączone
zostały najważniejsze stanowiska w państwie. Generał Jaruzelski był uznawany
za zagorzałego przeciwnika „Solidarności” i zwolennika ścisłej współpracy
z ZSRR. Był dobrym graczem politycznym, ale miał bardzo niewielkie pojęcie
o ekonomii. Mianowanie gen. Jaruzelskiego rozpoczęło proces konsolidacji
PZPR i stanowiło zwycięstwo sił, opowiadających się za rozprawą siłową z przed
stawicielami opozycji. W dniu 25 września 1981 r. sejm PRL uchwalił ustawę
o przedsiębiorstwie państwowym. W myśl wprowadzonych przepisów, przedsiębiorstwo państwowe działało według zasad określanych jako „Trzy S”. Miało być ono teraz „samodzielne”, „samorządne”, „samofinansujące”. Działało
na podstawie przygotowanego planu, posiadało osobowość prawną i samodzielnie gospodarowało częścią mienia ogólnonarodowego. Na zewnątrz było
reprezentowane przez dyrektora, posiadało samorząd w postaci rady pracowniczej. Jego rozwój miał odbywać się na podstawie uzyskiwanych dochodów
i kredytów. Zakłady miały samodzielnie dobierać sobie kooperantów i uczestniczyć w dobrowolnych zrzeszeniach. Organy państwowe mogły ograniczać
samodzielność przedsiębiorstw jedynie w przypadkach, przewidzianych w ustawie247. Jednak oprócz przepisów, dotyczących przedsiębiorstw, działających na
zasadach ogólnych, wprowadzono pojęcie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którego samodzielność została znacznie ograniczona. W tym przy246  
247  
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padku władze określały rodzaj działalności i zasady działania, wprowadzały
dotacje w przypadku zakładu deficytowego, zatwierdzały statut przedsiębiorstwa oraz wyznaczały dyrektora248. Samorządność przedsiębiorstw państwowych miała zapewnić, uchwalona tego samego dnia, ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Pracownicy, za pośrednictwem rady
pracowniczej mieli decydować o sprawach istotnych dla przedsiębiorstwa, wyrażać opinie, podejmować inicjatywy, zgłaszać wnioski i sprawować kontrolę
działalności zakładu249. Jednym z elementów zapowiadanych reform miała stać
się uchwała nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r., która z dniem
1 stycznia 1982 r. postawiła w stan likwidacji, istniejące od 1945 r., zjednoczenia. W odniesieniu do górnictwa termin ten został przedłużony do 31 marca
1982 r.250 Nadzieje na demokratyzację i reformy ekonomiczne rozwiały się po
wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Na mocy dekretu, wydanego przez Radę Państwa PRL, wprowadzono możliwość militaryzacji gospodarki. Art. 15 umożliwiał władzom PRL zawieszenie działalności związków zawodowych, a art. 16 zawiesił działalność samorządu załóg przedsiębiorstw
państwowych251. Na Górnym Śląsku przeciwko jego wprowadzeniu zaprotestowały załogi wielu przedsiębiorstw. W rejonie rybnickim strajk podjęły kopalnie:
„Manifest Lipcowy”, „Jastrzębie”, „Moszczenica”, „XXX-lecia PRL”, „1-Maja”,
„Borynia”, „Jastrzębie”, „ZMP”, „Anna”, „Jankowice”. Opór strajkujących górników likwidowano przy pomocy czołgów, opancerzonych transporterów i armatek wodnych. Podczas starć w dniu 15 grudnia 1981 r. w KWK „Manifest
Lipcowy” pluton specjalny ZOMO użył po raz pierwszy broni, raniąc czterech
górników252. Symbolem górniczego oporu przeciwko stanowi wojennemu stała
się tragedia w katowickiej KWK „Wujek”, gdzie podczas pacyfikacji, przeprowadzonej przez wojsko i ZOMO , zginęło dziewięciu górników. Najdłużej protestowali górnicy KWK „Ziemowit” (do 22 grudnia) i KWK „Piast”, gdzie
strajk zakończył się 28 grudnia253. Aresztowano lub internowano wielu działaczy związkowych, a tysiące osób zwolniono z pracy. Kopalnie węgla stały się
zakładami zmilitaryzowanymi, nadzorowanymi przez komisarzy wojskowych254.
Aby uspokoić sytuację w górnictwie, w dniu 30 grudnia 1981 r. Rada Ministrów
wydała rozporządzenie w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników
górnictwa, które tradycyjnie nazwano Kartą Górnika. Kodyfikowała ona istniejące do tej pory przepisy w zakresie praw honorowych, płac, czasu pracy, wypo248  
249  
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Fot. 4: KWK „XXX-lecia PRL” (zbiory Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)

czynku, świadczeń socjalnych i emerytur255. Z okazji Dnia Górnika pracownikom przysługiwała nagroda w wysokości miesięcznego wynagrodzenia
i wydawane w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym tzw. „barbórkowe”. Utrzymano dotychczasowy system stopni górniczych, prawo do munduru górniczego, otrzymania szpady górniczej i odznaczeń państwowych. Pozostał też, nadawany górnikom, tytuł „Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.
Specjalne przywileje wprowadzono w zakresie płac. Osoba zatrudniona pod
ziemią po przepracowaniu jednego miesiąca otrzymywała 20 % dodatek do
płacy zasadniczej. Po przepracowaniu 15 lat dodatek ten wzrastał do 60 %, był
on też wolny od podatku wyrównawczego. Pracownikom przyznano nagrody
jubileuszowe w wysokości od 75 % (za 15 lat pracy) do 400 % (za 40 lat pracy)
wynagrodzenia miesięcznego. Obowiązujący czas pracy ustalono na 7,5 godziny na dobę i 37,5 godziny na tydzień. Praca w warunkach szczególnych wynosiła 7 lub 6 godzin. Wszystkie niedziele, święta i soboty miały być dniami wolnymi od pracy. Wymiar urlopu ustalony został na 21 dni roboczych (po roku
pracy) i 25 dni roboczych uzyskiwanych po 5 latach pracy. Odpowiednie przepisy miały zapewnić górnikom specjalne uprawnienia emerytalne. W mocy pozostały przepisy, dotyczące deputatu węglowego. Wprowadzono także dodatek
255  
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szkolny w wysokości 500 zł rocznie na każde dziecko. Pracownikom, którzy
zawarli związek małżeński, przysługiwała pożyczka na zagospodarowanie
w wysokości 100 tys. zł, którą umarzano po 5 latach pracy pod ziemią. Sprawująca władzę ekipa gen. W. Jaruzelskiego starała się uporządkować sytuację ekonomiczną poprzez przeprowadzenie reformy gospodarczej. Nowe przepisy
wprowadzano w czasie funkcjonowania w Polsce de facto dyktatury wojskowej,
która zakonserwowała funkcjonujący system nakazowo-rozdzielczy, bardzo
odległy od zapisów uchwalonych ustaw256. Kolejnym ograniczeniem samodzielności zakładów był, przeprowadzony w 1982 r., proces likwidacji zjednoczeń. Posunięcie to, zamiast stać się elementem restrukturyzacji gospodarki,
okazało się w rzeczywistości fikcją. Kopalnie pozostały poza tym w strukturze
zjednoczeń o wiele dłużej niż inne przedsiębiorstwa, a nawet po ich likwidacji
samodzielność kopalń była iluzoryczna, gdyż MGiE odtworzyło wcześniejsze
powiązania z podległymi zakładami poprzez uzależnienie decyzyjne i podtrzymanie zasady szerokiego rozdzielnictwa materiałów, surowców i wskazywanie
odbiorców. Również cena węgla była nadal ustalana centralnie, a o jej wielkości
decydowała Rada Ministrów257. Ponieważ nie pokrywała ona kosztów działania
kopalń, wprowadzono dotację przedmiotową do jego wydobycia. Węgiel kamienny należał nadal do materiałów centralnie bilansowanych, odgórnie określano kierunki jego rozdziału na cele produkcyjne, zaopatrzenie rynku wewnętrznego, eksport, rezerwy państwowe i bilansowe. Zatwierdzała je Rada
Ministrów, której propozycje, dotyczące węgla, przedstawiała Centrala Zbytu
Węgla. Węgiel podlegał też reglamentacji, prowadzonej za pośrednictwem centralnego rozdzielnictwa, obowiązkowego pośrednictwa wyznaczonych do tego
jednostek oraz poprzez limitowanie jego zużycia. Pogrążająca się w kryzysie
społeczno-gospodarczym Polska Ludowa coraz bardziej uzależniała się od
wielkości wydobycia węgla. Jego racjonalne wykorzystanie pozostawało jednak
poza polem widzenia i na marginesie zainteresowań ośrodków decyzyjnych.
Dlatego też mimo braku środków na nowe inwestycje w górnictwie w pierwszej
połowie lat osiemdziesiątych XX w. wydatkowano kwotę 344 mld zł258. Od
wydobycia węgla miała zależeć proponowana reforma gospodarcza, a przygotowywane na 1982 r. plany zostały całkowicie uzależnione od produkcji kopalń259. Dlatego też władze centralne postanowiły wyłączyć górnictwo węgla
kamiennego spod zasad reformy gospodarczej. Zrobiono to w bardzo specyficzny sposób, wykorzystując przepisy ustawy, które powoływały przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Kopalnie węgla kamiennego stały się tego typu
przedsiębiorstwami na mocy zarządzenia nr 54, wydanego przez Ministra Gór256  
257  
258  
259  
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nictwa i Energetyki w dniu 31 lipca 1982 r. Dyrektorzy wymienionych w załączniku przedsiębiorstw zostali zobowiązani do przedstawienia do 31 sierpnia
1982 r. projektu statutów kierowanych przez siebie zakładów. Stanowiący integralną część zarządzenia załącznik zawierał wykaz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, obejmujący 66 kopalń węgla kamiennego260. Rada Ministrów
podjęła w dniu 2 sierpnia 1982 r. uchwałę nr 164/82, która ustanowiła obowiązkowe zrzeszenia, grupujące kopalnie węgla kamiennego, działające teraz
jako zakłady użyteczności publicznej. Zostały one powołane w dniu 1 października 1982 r. na okres 5 lat. Utworzono wtedy „Zrzeszenie Kopalń Węgla
Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju” (kopalnie: „Anna”, „Borynia”, „Chwałowice”, „Jankowice”, „Jastrzębie”, „Marcel”, „1-Maja”, „Rydułtowy”, „Rymer”,
„Moszczenica”, „Manifest Lipcowy”, „Suszec”, „XXX-lecia PRL,” „ZMP”, Ryb
nickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Przedsiębiorstwo TRANSGÓR w Rybniku, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PW w Rybniku,
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku. Powstałe Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Zabrzu otrzymało kopalnie: „Budryk”. „Dębieńsko”, „Knurów”, „Szczygłowice”. Włączone do
zrzeszeń zakłady nie mogły z nich wystąpić przez cały okres trwania umowy.
Uchwała precyzowała też cele powołania nowych jednostek. Najważniejszym
było zapewnienie produkcji węgla w ilościach, określonych w planach i bilansach paliwowo-energetycznych kraju. Aby to zadanie zrealizować, zrzeszenia
zostały zobowiązane do: prawidłowego gospodarowania złożami węgla, optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, prowadzenia badań geologicznych, poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, minimalizacji szkód górniczych,
usuwania szkód górniczych, rekultywacji terenu, opracowania programów wydobycia węgla, poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin, podejmowania wspólnych inwestycji i przedsięwzięć oraz prowadzenia
działalności badawczej, usługowej i doradczej. Powołana została również rada
zrzeszenia, która podejmowała najważniejsze decyzje. Dotyczyły one uchwalania statutu, rocznych i wieloletnich planów wydobycia węgla, zatwierdzania bilansu, podziału zysku, dodatkowych wpłat na rzecz zrzeszenia, realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, przyjmowania nowych zakładów do
zrzeszenia oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych, prowadzących
działalność gospodarczą261. Organem wykonawczym zrzeszenia był Dyrektor,
kierujący całokształtem bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Był on powoływany i odwoływany przez Radę Zrzeszenia po uzyskaniu akceptacji Ministra
260  
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Górnictwa i Energetyki . Podległe zrzeszeniu zakłady zostały zobowiązane
do przekazywania zrzeszeniu wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów,
materiałów, środków produkcji i wyposażenia. Przy podejmowaniu decyzji musiały brać pod uwagę opinię zrzeszenia263. Pokrywały one również koszty działania zrzeszenia, dokonując corocznych wpłat, których wysokość ustalała Rada
Zrzeszenia. Uczestniczyły w zyskach lub stratach, w wysokości odpowiadającej
proporcjonalnie ich nakładom na rzecz zrzeszenia. Statut zrzeszenia wchodził
w życie po uzyskaniu akceptacji Ministra Górnictwa i Energetyki264.
Kopalnie węgla wchodziły w skład zrzeszeń zaledwie przez dwa lata. Po
pewnym czasie w kręgach decyzyjnych resortu górnictwa uznano, że nowa
struktura utrudnia zarządzanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru i zwierz
chnictwa nad kopalniami. Stwierdzono, że zrzeszenia nie spełniają wymogów
ustawy o przedsiębiorstwie państwowym, gdyż nie decydują o wielkości wydobycia, kierunkach sprzedaży czy cenie węgla. Miały one ograniczony wpływ na
koszty, politykę inwestycyjną, postęp techniczny, zaopatrzenie w materiały, paliwa i środki produkcji. Tym samym władze partyjno-państwowe krytykowały
same siebie, gdyż dwa lata wcześniej nie zezwoliły na dostosowanie kopalń węgla do nowych rozwiązań prawnych. Uznano, że w górnictwie działają, ukształtowane od wielu dziesięcioleci, właściwe rozwiązania organizacyjne. polegające
na istnieniu Ogniwa pośrednie, istniejące pomiędzy grupą przedsiębiorstw,
a organem założycielskim, miały w prawidłowy sposób kierować i koordynować pracą podległych kopalń. Twierdzono, że istnieje scentralizowana grupa
zadań, które kopalnie przekazują zrzeszeniom, ale te nie mogą ich wykonywać,
gdyż nie mają takich uprawnień. Aby ten stan zmienić, należy oczywiście powołać nowe silniejsze przedsiębiorstwa wielozakładowe, umożliwiające bezpośrednie oddziaływanie organów centralnych na przedsiębiorstwa, a przy ich
tworzeniu należy wykorzystać istniejący system prawny265. Na zlecenia MGiE
przygotowano nowy model organizacyjny: ministerstwo–przedsiębiorstwo wielozakładowe–kopalnia. Sam proces przekształceń organizacyjnych został przeprowadzony w 1984 r., a nowym zakładom nadano nazwę „gwarectwa”, starając się nawiązać do istniejących przed 1945 r. spółek górniczych266. Projekt
utworzenia gwarectw węglowych zaakceptowały rady pracownicze, związki za262  
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wodowe i organizacje partyjne PZPR. Koncepcja utworzenia gwarectw została
poparta przez KC PZPR, Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej,
Ministerstwo Finansów, Wyższy Urząd Górniczy, Państwową Radę Górnictwa
oraz ZG SITG. Po opracowaniu wszystkich dokumentów w dniu 31 sierpnia
1984 r. MGiE wydał szereg zarządzeń, na mocy których istniejące Zrzeszenia
Przemysłu Węglowego zostały przekształcone w gwarectwa267. Powstało wtedy
„Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe” (15 kopalń, 5 przedsiębiorstw
pomocniczych) i „Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe” (dziewięć kopalń, cztery
przedsiębiorstwa pomocnicze).
Gwarectwa otrzymały status wielozakładowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, działających od dnia 1 stycznia 1985 r. Celem gwarectwa było
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania gospodarki narodowej i
ludności na węgiel kamienny. W tym celu prowadziło ono eksploatację, wzbogacanie, mechaniczną przeróbkę węgla kamiennego oraz rozbudowę i budowę
nowych kopalń. Gwarectwo wykonywało także remonty, rekonstrukcje, produkowało maszyny i urządzenia oraz budowało obiekty przemysłowe. Gwarectwo przejmowało cały majątek tworzących je przedsiębiorstw. Naczelnego Dyrektora Gwarectwa powoływał i odwoływał minister górnictwa i energetyki,
który również sprawował nad nim nadzór. Każde gwarectwo otrzymało również własny, liczący 7 rozdziałów statut268. Naczelny Dyrektor kierował gwarectwem przy pomocy zastępców, a kopalniami i zakładami poprzez dyrektorów
tych jednostek. Byli oni również powoływani i odwoływani przez ministra górnictwa i energetyki na wniosek dyrektora gwarectwa. Określał on też wewnętrzną organizację gwarectwa, a w świetle prawa górniczego pełnił funkcje jednostki nadrzędnej, nadzorującej i kontrolującej działalność zakładów górniczych.
Podlegali mu Dyrektor Techniczny Gwarectwa, będący równocześnie I zastępcą Naczelnego Dyrektora oraz Dyrektorzy: Inwestycyjny, Ekonomiczny, Pracowniczy, Główny Księgowy, dyrektorzy kopalń i zakładów, służby w dyrekcji
gwarectwa. Organem opiniodawczo-doradczym Naczelnego Dyrektora było
Kolegium Gwarectwa. Tworzyli je dyrektorzy kopalń i poszczególnych zakładów. Kolegium wyrażało swoją opinię lub wnioski w formie uchwały. Zakres
kompetencji i zasady działania kolegium określał dyrektor po uzyskaniu akceptacji MGiE. Do jego zadań należało opiniowanie programów i prognoz rozwoju gwarectwa, planów perspektywicznych, wieloletnich i rocznych, harmonogramów wydobycia węgla, środków niezbędnych do realizacji zadań planowych,
polityki inwestycyjnej, płacowej i socjalno-bytowej269. W swoich działaniach
267  
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gwarectwo kierowało się opracowanymi centralnie planami rocznymi i wieloletnimi. Gwarectwu podlegały też sprawy podatkowe i kopalnie wpłacały na jego
konto podatek dochodowy i inne obciążenia. W gwarectwie mogły działać organy samorządu załogi, na podstawie ustawy z 1981 r. i statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa. Po utworzeniu gwarectw, odpowiednie sądy rejonowe
wykreślały z rejestru przedsiębiorstw państwowych poszczególne kopalnie,
wpisując w ich miejsce Gwarectwo. W ten sposób dokonana została ponowna
centralizacja zarządzania górnictwem przypominająca rozwiązania z lat 1945–
1950, gdy kopalnie posiadały ograniczone kompetencje270. Nowe jednostki posiadały podobne uprawnienia jak zrzeszenia, ograniczono w nich rolę tworzących je kopalń, które podlegały teraz gwarectwu, zarządzanemu przez Generalnego
Dyrektora, którego władzy nie ograniczały Rady istniejące w zrzeszeniach. Ten
system administrowania górnictwem odpowiadał władzom centralnym, którym
zależało głównie na pozyskaniu jak największych ilości węgla, który można
było sprzedać za granicę lub zużytkować w kraju. Wzrost wydobycia miał stać
się symbolem przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. Zakładany poziom wydobycia uzyskiwano jednak wyłącznie przy pomocy dodatkowej pracy górników w soboty, niedziele i święta. Powodowało to, że w ciągu roku każdy górnik
przepracowywał dodatkowo 50 dni271. W przygotowywanym na lata 1986–1990
NPSG sprawy górnictwa zajmowały znaczące miejsce. Zakładano w nim zwiększenie krajowej podaży węgla kamiennego o 8,2 mln t, przy wzroście wydobycia
o 3,4 mln t. Równocześnie założono ograniczenie eksportu o 4,8 mln t. Na
rozbudowę górnictwa przewidziano kwotę 117,5 mld zł. Były to jednak tylko
inwestycje centralne, gdyż faktycznie planowane wydatki miały być wyższe
o ponad 400 mld zł272. Największe nakłady otrzymać miały Rybnickie i Zabrzańskie Gwarectwa Węglowe (291 mld zł). Środki te miano przeznaczyć na
rozbudowę kopalni: Pniówek, Świerklany, Suszec, Marklowice, które miały wydobywać 14,3 mln t węgla. Część wydatków miano wykorzystać do rozbudowy
istniejących już kopalni. W 2000 r. wydobycie węgla w ROW miało osiągnąć
poziom 61 mln t węgla273. Nowe inwestycje były jednak coraz trudniejsze do
przeprowadzenia. Sięganie do coraz głębszych pokładów komplikowało funkcjonowanie kopalni i podwyższało koszty wydobycia. Coraz większe kwoty
przeznaczano na likwidację szkód górniczych i ochronę środowiska. Malała
wartość opałowa wydobytego węgla, rosło jego zapopielenie, a eksploatacja
cienkich zanieczyszczonych pokładów przez niedostosowane do tego urządze-
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nia dostarczała mocno zanieczyszczony węgiel. Mimo dalszej mechanizacji
prac w latach 1985–1988 wydajność spadła o 5 %, a koszty wydobycia o 33 %274.

W kolejnych latach władze partyjno-państwowe uznały, że reformę gospodarki powinno się kontynuować z uwzględnieniem podstawowych założeń
ustrojowych socjalizmu. Generał Czesław Piotrowski złożył w 1986 r. dymisję,
gdyż sprzeciwiał się zmianom organizacyjnym w resorcie górnictwa i energetyki. Została ona przyjęta i w dniu 29 września 1986 r. sejm odwołał go z zajmowanego stanowiska, na które w tym samym dniu powołany został mgr inż. Jan
Szlachta275. Opracowaniem nowych założeń miał się zająć, powołany 15 maja
1987 r., Komitet Rady Ministrów ds. Realizacji Reformy Gospodarczej. Za reformowanie gospodarki odpowiadał wicepremier Zdzisław Sadowski, który
lansował hasło drugiego etapu reformy gospodarczej276. Zamierzano zlikwidować
obowiązkowe zrzeszenia, uprościć system prawny, rachunkowy, finansowy,
bankowy, znieść ograniczenia w handlu wewnętrznym i zagranicznym, zlikwidować centralne rozdzielnictwo i reglamentację. Działania rządu krytykowała
nie tylko, nielegalna wtedy, opozycja, ale nawet oficjalne organizacje reżimowe,
jak reprezentowane przez Alfreda Miodowicza OPZZ. Aby zdobyć społeczną
akceptację, rząd zaproponował przeprowadzenie w dniu 29 listopada 1987 r.,
referendum w sprawie reform gospodarczych. Zostało ono przez rząd przegrane, gdyż dwa postawione w nim pytania zostały poparte zaledwie przez 44 %
(I) i 46 % (II) głosujących277. Jednak rząd Messnera, nie czekając na wyniki referendum, już w dniu 23 października przedstawił sejmowi pakiet ustaw, reformujących centralne zarządzanie gospodarką. Na mocy ustawy z 23 października 1987 r. powołano Ministerstwo Przemysłu, które przejęło kompetencje
zlikwidowanych ministerstw branżowych. Na stanowisko Min. Przem. Sejm
PRL powołał w dniu 24 października 1987 r. Jerzego Filipa, odwołując jednocześnie Jana Szlachtę ze stanowiska ministra górnictwa i energetyki278. Niestety,
górnictwo węgla kamiennego zostało z tej reformy wyłączone, gdyż powołano
nową instytucję centralną, nazwaną „Wspólnotą Węgla Kamiennego”279. Funkcjonowała ona jako odmiana ministerstwa branżowego o uprawnieniach monopolistycznych pobierającego z budżetu państwa wielomiliardowe kwoty dotacji
do wydobycia węgla280. Wspólnota miała zajmować się: ustalaniem wieloletnich
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i rocznych planów wydobycia, produkcją węgla kamiennego, prowadzeniem
obrotu węglem, budową i rozbudową kopalń, zaopatrzeniem, produkcją materiałów podsadzkowych, ochroną środowiska naturalnego, prowadzeniem prac
naukowo-badawczych, organizowaniem badań geologicznych, wdrażaniem postępu technicznego, nadzorowaniem ratownictwa górniczego, koordynacją eksportu i zaopatrzenia wewnętrznego, prowadzeniem rozliczeń z budżetem państwa
oraz organizowaniem szkolnictwa zawodowego281. Wspólnota była zgrupowaniem
przedsiębiorstw państwowych i innych jednostek organizacyjnych, a jej siedzibą
zostały Katowice. Na czele Wspólnoty stała, wybierana na 5 lat, 25–osobowa
Rada Nadzorcza. Do jej kompetencji należały: analiza i kontrola wykonywanych zadań, uchwalanie planów, przygotowanie bilansów, ustalanie cen wewnętrznych węgla, polityka inwestycyjna i wyrażanie zgody na tworzenie spółek. Dokonywała ona corocznej oceny działalności Wspólnoty i Dyrektora
Generalnego, zatwierdzała bilans, przedstawiała organom administracji państwowej propozycje, dotyczące warunków ekonomicznych funkcjonowania
górnictwa i racjonalnego zużycia węgla282. Prezesa Rady Nadzorczej i wiceprezesa powoływał i odwoływał MP. W tym samym trybie powoływany był Dyrektor Generalny Wspólnoty, który kierował na bieżąco jej pracami283. Na stanowisko to został powołany Jan Szlachta, który zajmował równocześnie
stanowisko podsekretarza stanu w Min. Przemysłu. Zgrupowane we Wspólnocie przedsiębiorstwa działały na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach
państwowych. Ich plany były zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego
Wspólnoty, który uzyskał również uprawnienia do odwołania i powołania ich
dyrektorów. Spory pomiędzy przedsiębiorstwem, a dyrektorem generalnym
rozstrzygała Rada Nadzorcza, która wyrażała też zgodę na podział lub łączenie
przedsiębiorstw. We wspólnocie działał też samorząd pracowniczy, reprezentowany przez ogólne zebranie delegatów i radę pracowniczą284. Zatwierdzony
program II etapu reformy gospodarczej zupełnie nie przystawał do sytuacji
społeczno-gospodarczej PRL, znajdującej się w stanie głębokiej nierównowagi
zewnętrznej i wewnętrznej. Wiele zaprezentowanych założeń miało charakter
wyłącznie życzeniowy. Brakowało ograniczenia nadmiernych wydatków, wprowadzenia stabilnego pieniądza, napływu kapitału zagranicznego czy dopuszczenia konkurencji. Rząd wprowadził podwyżkę cen na artykuły żywnościowe
i zaopatrzeniowe, połączone z rekompensatami w wysokości do 1,7 tys. zł.
Operacja ta spotkała się jednak z niezadowoleniem załóg wielu przedsiębiorstw.
W lutym i kwietniu przeciwko podwyżce zorganizowano strajki w wielu fabrykach. Obok żądań płacowych pojawiły się postulaty polityczne, domagające się
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legalizacji NSZZ „Solidarność”. Protesty zostały jednak stłumione siłą przez
jednostki ZOMO, a w dniu 11 maja 1988 r. uchwalono ustawę o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. Uzyskała ona prawo
do szerokiej i bezpośredniej ingerencji w działanie przedsiębiorstw państwowych285. W dniu 15 sierpnia 1988 r. rozpoczął się strajk w KWK „Manifest
Lipcowy”, do którego bardzo szybko przyłączyły się załogi 20 innych kopalń
węgla kamiennego. Utworzony MKS wysunął 12 postulatów, w których domagał się: legalizacji „Solidarności”, likwidacji gwarectw, zapewnienia kopalniom
samorządności i samofinansowania, uproszczenia systemu płac, dobrowolności
pracy w soboty i niedziele, przywrócenia wszystkich świadczeń, związanych
z Kartą Górnika, uniezależnienia służb BHP od dyrekcji kopalni, wprowadzenia godziwych odszkodowań za choroby zawodowe i rozszerzenia ich o schorzenia kręgosłupa, obniżenie o pięć lat wieku emerytalnego pracowników powierzchni oraz przywrócenia do pracy osób zwolnionych za działalność
opozycyjną286. W dniu 27 września 1988 r. powołany został rząd Mieczysława
F. Rakowskiego, który zapowiedział kontynuowanie reformy gospodarczej.
Miał to być system socjalistyczno-rynkowy z silną władzą centralną, z gospodarką o przewadze reguł rynkowych, w której miały obowiązywać jednak zasady interwencjonizmu państwowego287. Kolejnej zmianie uległa organizacja górnictwa. W dniu 4 listopada 1988 r. Prezes Rady Ministrów M. F. Rakowski wydał
zarządzenie nr 44. Opierając się na przepisach ustawy o specjalnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów, z dniem 31 grudnia 1988 r. uległy
podziałowi przedsiębiorstwa, zgrupowane we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Likwidacji uległy gwarectwa, które zastąpiono Przedsiębiorstwami Eksploatacji
Węgla. W miejsce ośmiu gwarectw powołano pięć nowych wielozakładowych
przedsiębiorstw wydobywczych. Rybnickie kopalnie włączono w skład Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla „Południe” w Jastrzębiu Zdroju (16 kopalni,
Rybnicko-Jastrzębskie Zakłady Naprawcze PW, Rybnicko-Jastrzębski Transgór,
Rybnicko-Jastrzębski Zakład Remontowo-Budowlany PW, Rybnicko-Jastrzębski Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem, Rybnicko-Jastrzębski Zakład Rekultywacji i Gospodarki Wodnościekowej PW) i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla „Zachód” w Zabrzu (kopalnie: „Dębieńsko”,
„Knurów”, „Szczygłowice”, „Budryk”).
W ten sposób po raz ostatni władze centralne dokonały zmian organizacyjnych i od tego momenty górnictwo miało działać teraz w układzie trójszczeblowym: Wspólnota–PEW– Kopalnie. PEW przejęły funkcje dawnych gwarectw, jako silne ogniwo koordynacyjne i zabezpieczające techniczno-organizacyjne
funkcjonowanie kopalń, które odzyskały status przedsiębiorstw państwowych,
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mających prowadzić działalność na zasadach rachunku ekonomicznego. Nowo
mianowani dyrektorzy PEW otrzymali od MP szereg zadań, polegających na
opracowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, przygotowania jego statutu, planu działania w 1989 r., przeglądu stanu zatrudnienia,
przeprowadzenia inwentaryzacji mienia czy przejęcia majątku nowo utworzonego przedsiębiorstwa288. Równocześnie Minister Przemysłu zatwierdził szczegółowy harmonogram działań, związanych z powołaniem nowych przedsiębiorstw eksploatacji węgla. Obejmował on sprawy związane z podziałem
zakładów, skreśleniem ich z ewidencji, powołaniem nowych przedsiębiorstw,
powołaniem nowych dyrektorów, zwolnieniem części pracowników, opracowaniem statutu i powołaniem samorządu289. Były to jednak wyłącznie zmiany kosmetyczne, nie mające żadnego istotnego wpływu na działalność górnictwa. Na
przełomie 1988/1989 r., ostatni komunistyczny rząd Polski Ludowej, kierowany przez M. Rakowskiego przygotowywał Plan Konsolidacji Gospodarki Narodowej na lata 1989–1990. Miano w nim wprowadzić równe warunki ekonomiczne dla wszystkich przedmiotów gospodarczych, nieograniczoną konkurencję,
likwidację koncesji, dobrowolne zrzeszenia, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, przekształcenia przedsiębiorstw w spółki, zniesienie monopoli, swobodny obrót i emisję akcji. Jednak na dalszą sytuację polityczną wpływ miały,
trwające od 6 lutego do 5 kwietnia, obrady Okrągłego Stołu, w wyniku których
w dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się, pierwsze w PRL, częściowo wolne wybory
do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Zwycięstwo odniosła w nich
solidarnościowa opozycja, co doprowadziło do upadku socjalizmu w Polsce.
W dniu 24 sierpnia 1989 r. premierem pierwszego niekomunistycznego rządu
został przedstawiciel opozycji Tadeusz Mazowiecki290. Rozpoczął się skomplikowany proces przemian politycznych i ekonomicznych. W ich wyniku socjalizm został zastąpiony przez gospodarkę rynkową, a dyktatura partii komunistycznej przez system wielopartyjnej demokracji parlamentarnej.
Ograniczenia inwestycyjne w latach osiemdziesiątych spowodowały, iż zakres prowadzonych inwestycji był mniejszy, niż w poprzednich dekadach.
W KWK „Anna” zlikwidowano wieżę szybową szybu „Chrobry I” i zakończono głębienie szybu wentylacyjnego „Kokoszyce” (1983 r.). Od 1982 r. prowadzono rozbudowę poziomu 800 m mającego dostarczać 4 tys. t/dobę. W 1985 r.
wybudowano nową wieżę szybu „Chrobry I”, a dwa lata później rozpoczęto
eksploatację poziomu 800 m. W tym samym roku od KWK „Marcel” przejęto
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część złoża w partii jedłownickiej wraz z szybami: „Jedłownik II i III”. W 1988 r.
szyb „Chrobry II” zgłębiono natomiast do poziomu 1000 m, a rok później zlikwidowano szyby „Czyżowice II i III”291. Na terenie KWK „Chwałowice” prowadzono w tym czasie głównie prace modernizacyjne. W latach 1981–1982
zamontowano dwa kotły WR–25, które dostarczały ciepło dla Rybnika. Od
1983 r. prowadzono rozbudowę poziomu 550 m, z którego zakładano pozyskanie w 1988 r. do 5,5 tys. t węgla/dobę. W 1982 r. rozpoczęto budowę szybu
wentylacyjnego VII w Gotartowicach, a elektrownia zakładowa otrzymała kocioł Wr–25. W latach 1983–1986 kontynuowano prace przy szybach VII–VIII,
prowadząc równocześnie modernizację Zakładu Przeróbczego. W 1987 r. zaczęto budowę nowej dyspozytorni, kontynuowano prace na poziomie 550 m,
zamontowano sprężarkę TK 16. W 1988 r. w szybie VII prowadzono budowę
stacji wentylatorowej, a w kotłowni zamontowano kocioł WRp–46. W 1989 r.
w szybie VIII uruchomiono transport z poziomu 550 m.u, ukończono dyspozytornię i kontynuowano modernizację wentylatorów szybu VII292.
W KWK „Dębieńsko” oddano do eksploatacji zbiorniki odpadów poflotacyjnych, stację odwadniającą oraz zakończono budowę łaźni (1981 r.). W 1986 r.
uruchomiono Dział Utylizacji Ługów Pokrystalicznych, co pozwoliło na prowadzenie bezodpadowego procesu odsalania wód kopalnianych. Oprócz soli
kuchennej wytwarzano brom, jod, chlorek potasu i chlorek magnezu. W lipcu
1989 r. włączono szyb VI, połączony z poziomami 202, 310 i 410 m. Był on
wyposażony w trzy wentylatory promieniowe WPK 3,1 o wydajności od 5,5 do
10,2 tys. m3/min. Po ich uruchomieniu dokonano likwidacji szybu wentylacyjnego VI północnego293. W 1988 r. zakończeniu uległy prace, związane z rozbudową KWK „Jankowice”, a zmodernizowany zakład osiągnął największe wydobycie w swojej historii, dochodzące do 18,1 tys. t/dobę. Niewiele inwestycji
wykonano w tym czasie w KWK „Knurów”. Przy urabianiu węgla zastosowano
zmechanizowane obudowy ścianowe Glinik 08/22 , Fazos 12/28, i strugi węglowe SWS–6. Uruchomiono kompleks ścianowy firmy Westfalia Lünen
i SOW–Knurów III, Pioma 24/27 oraz Glinik 066/16. W latach 1984–1987
przeprowadzono modernizację szybu „Paweł” do poziom 650 m. Była ona
połączona z wymianą maszyny wyciągowej. W 1989 r. w szybie V–„Bojków”
uruchomiono wentylator WPK–5 o wydajności 22 tys. m3/min i dokonano
modernizacji maszyny wyciągowej szybu III294. W KWK „Marcel” od 1984 r.
prowadzono prace przy poziomie 600 m, z którego chciano pozyskiwać do
3 tys. t/dobę. W tym okresie kontynuowano również modernizację KWK „Rydułtowy”. W 1985 r. zakończono budowę kotłowni przy szybie „Leon II”. Trzy
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lata później pogłębiono do poziomu 600 m szyb „Kościuszko”, oddano do
użytku rozdzielnię 6 kV i rozbudowano zakład przeróbki mechanicznej Ruchu I.
Zakupiono nowe kombajny ścianowe, strugi i obudowy zmechanizowane. Aby
dostarczać większej ilości powietrza, zainstalowano dwie sprężarki typu 1058
i zabudowano dwa wentylatory o wydajności po 9,5 tys. m3/min295. W KWK
„Rymer” nie wykonano zbyt wielu nowych inwestycji. W 1982 r. uruchomiono
kotłownię i stację uzdatniania wody, wprowadzono zamknięty obieg wodnomułowy, a w 1986 r. zakończono modernizację zakładu przeróbczego. Od
1982 r. do pracy w niskich pokładach węgla zastosowano specjalne kombajny296.
W KWK „1 Maja” nowe inwestycje rozpoczęto w 1982 r. od przygotowania
frontów wydobywczych na poziomie 850 m, mającym dostarczać 3 tys. t węgla.
Ukończono pogłębianie szybu VI do tego poziomu, a w roku następnym przygotowano koncepcję udostępnienia i eksploatacji pola „Marklowice”. Planowano budowę szybu wentylacyjnego (VIII) i szybu wdechowego (IX)297. Miały
one doprowadzać świeże powietrze na poziomy 850 i 1100 m. W lipcu 1985 r.
obszar górniczy powiększono o partię marklowicką., a na poziomie 850 m uruchomiono pierwszą ścianę. Została ona wyposażona w obudowę zmechanizowaną typu Heitzmann i strug SWS–4. W 1986 r. wydobycie prowadzono na 21
ścianach wyposażonych w 18 strugów i 3 kombajny298. W KWK „Jastrzębie”
od 1986 r., zaczęto pozyskiwać węgiel z poziomu 850 m. W latach osiemdziesiątych XX w. KWK „Moszczenica” pozyskiwała średnio 3,5 mln t węgla, zatrudniając 7,5 tys. robotników. W 1986 r. elektrociepłownię powiększono
o dwa kotły wodne WR–25 wraz z budynkiem usługowym. W KWK „Szczygłowice” w latach 1983–1986 zakończono rozbudowę poziomu 450 i 650 m,
z którego otrzymywano 7 tys. t węgla/dobę. Kontynuowana była rozbudowa
KWK „XXX-lecia PRL”, gdzie w 1985 r. uruchomiono poziom 830 m. Dostarczał on wtedy 3 tys. t węgla/dobę. Równocześnie na polu Warszowice budowano nowy poziom 705 m, o wydajności 3 tys. t węgla. Powstała łaźnia na 900
miejsc i zabudowano wentylator o wydajności 15 tys. m3/min299. KWK „ZMP”
otrzymała do 1983 r. cztery sprężarki tłoczące 76 tys. m3/min, maszynę wyciągowa o mocy 2,4 MW i łaźnię na 1,8 tys. miejsc. Systematycznie zwiększano
w niej wydobycie, które osiągnęło poziom 700 tys. t węgla przy zatrudnieniu
3,7 tys. pracowników300. Od 1981 r. trwały prace przy budowie poziomu 420 m
KWK „Suszec”, z którego miano uzyskiwać 6 tys. t/dobę. W dniu 3 grudnia
1983 r. nastąpiło uroczyste przekazanie kopalni, której nadano nazwę KWK
295  
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„Krupiński”. Stało się to na podstawie zarządzenia MGiE nr 11/org z dnia 27
grudnia 1983 r. Zostały wybudowane wszystkie podstawowe obiekty technologiczne na powierzchni oraz wykonano roboty dołowe dla udostępnienia złoża
do wydobycia. Zakład otrzymał między innymi trzy szyby (wydobywczy, zjazdowy i wentylacyjno-materiałowy), dwie maszyny wyciągowe o mocy 2,4 MW
i 4 MW, sześć sprężarek o tłoczących 73 tys. m3/min, trzy wentylatory o wydajności po 10 tys. m3/min, trzy wentylatory o wydajności po 15 tys. m3/min, łaź
nię na 3,5 tys. miejsc i lampownię 7,2 tys. lamp301. Inne kopalnie zwiększały
w tym czasie systematycznie wydobycie, wykorzystując zamontowane w poprzednich dekadach wyposażenie. Kontynuowana była budowa KWK „Kaczyce”. W 1982 r. ukończono budowę szybu I o głębokości 1143 m. Ustawiono
nad nim stalową wieżę wyciągową i budynek nadszybia. We wrześniu 1983 r.
zakończono drążenie szybu III o głębokości 1140 m. W styczniu 1985 r. zakończono prace przy szybie II o głębokości 1213 m. Otrzymał on basztową wieżę
wyciągową i stację przygotowania węgla. W 1983 r. ukończono budynek wielofunkcyjny, mieszczący administrację, służby technologiczne, służbę zdrowia.
W tym samym roku oddano do użytku łaźnię na 1,4 tys. miejsc, halę zborną
biura ruchu i ambulatorium. W 1984 r. ukończono, umieszczoną obok szybu I,
lampownię i rozpoczęto budowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
W 1986 r. rozpoczęto głębienie szybu V, który wykorzystywano później jako
podziemny zbiornik metanu. W 1987 r. kopalnia rozpoczęła wydobycie węgla
na poziomie 800 i 950 m. Dwa lata później zakład dostarczył 669,3 tys. t węgla.
Zakład otrzymał też nową nazwę KWK „Morcinek”. Stało się to na podstawie
zarządzenia nr 21/86, wydanego przez Naczelnego Dyrektora Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego w dniu 17 listopada 1897 r.302. Pomimo
ograniczeń inwestycyjnych, kontynuowano budowę KWK „Budryk”. W 1982 r.
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach przygotowało
zmodyfikowane plany kopalni z poziomami wydobywczymi ulokowanymi na głę
bokości 700 i 1050 m. Nowy termin rozpoczęcia wydobycia ustalono na 1987 r.
W 1983 r. ukończono stację transformatorową, wentylatory przy szybie II
i przygotowano teren do budowy szybu V. W 1984 r. ukończono głębienie szybów II i III, natomiast z początkiem 1985 r. – szybu VI. Z szybu II wykonywane były roboty związane z budową poziomu 700 m. Jednak brak środków finansowych spowodował wydanie w dniu 14 października 1989 r. decyzji
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o wstrzymania budowy kopalni do
1990 r. 303.
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W latach 1981–1989 rybnickie kopalnie zwiększyły wydobycie z 37,5 mln t
do 44,4 mln t, przy zatrudnieniu 102, 5 tys. pracowników304.

GOZG w Zabrzu otrzymywały nadal gaz, pochodzący z odmetanowania
kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. Jego dostawy w dekadzie lat osiemdziesiątych XX w. osiągnęły poziom 2,3 mld m3...W tłoczni Dębieńsko, po likwidacji trzech sprężarek w 1989 r., rozpoczęto montaż kompresora tłoczącego 10 tys. m3/h i ciśnieniu 8 atmosfer. Podobne urządzenia zamontowano
w tłoczni w Knurowie. Za ich pośrednictwem przesyłano od 179 do 187 mln m3
gazu koksowniczego, dostarczanego przez koksownie „Dębieńsko”, „Knurów” i „Radlin”. Kontynuowana była rozbudowa sieci gazowniczej, należącej
do ZG ROW. W 1989 r. posiadał on już 5,2 tys. km sieci przesyłowej i rozdzielczej. Prowadził dostawy do 262 tys. odbiorców, którym sprzedano 648 mln m3
gazu (511 mln m3 ziemnego i 137 mln m3 koksowniczego). Najwięcej gazu
konsumowały gospodarstwa domowe (365 mln m3), 214 mln m3 odbierał przemysł, natomiast pozostali odbiorcy zużywali 42 mln m3 305.
Lata osiemdziesiąte XX w. to czas, w którym wydatki na nowe inwestycje
w przemyśle koksochemicznym zostały bardzo mocno ograniczone, gdyż
większość środków przeznaczono na budowę koksowni „Przyjaźń”, mającej
zaopatrywać hutę „Katowice”. W innych zakładach prowadzono jedynie niezbędne remonty, co doprowadziło do ich znacznego zużycia, dekapitalizacji
oraz zacofania technicznego w stosunku do rozwiązań światowych306. Zmianie
uległa forma zarządzania koksownictwem, gdyż po likwidacji Zjednoczenia
Hutnictwa Żelaza i Stali, w dniu 30 lipca 1982 r. utworzono Zrzeszenie Producentów Żelaza i Stali w Katowicach. Istniało ono tylko cztery lata, gdyż w dniu
10 marca 1986 r. powołana została Wspólnota Przedsiębiorstw Hutnictwa Żelaza i Stali307. W koksowni „Dębieńsko” w sierpniu 1981 r. unieruchomiono
baterię IV, a dwa lata później, w celu przeprowadzenia generalnego remontu,
zatrzymano cały zakład. Remont zakończono w 1985 r., gdy pierwszy koks
otrzymano z nowej dwublokowej baterii o wydajności 335 tys. t rocznie. Uruchomiono też instalację do odzyskiwania węglopochodnych. W 1989 r. zakład
dostarczył 336,1 tys. t koksu, 18 tys. t smoły, 4,4 tys. t benzolu, 3,3 tys. t siarczanu amonu i 129 mln m3 gazu308. W koksowni „Knurów” w 1984 r. zlikwidowano tlenownię, a większość środków przeznaczono na działania, mające na celu
ochronę środowiska. W 1989 r. produkowała ona: 385,2 tys. t koksu, 17,1 tys. t
smoły, 4,4 tys. t benzolu, 3,4 tys. t siarczanu amonu i 142 mln m3 gazu. Zbyt
wielu nowych inwestycji nie przeprowadzono również w koksowni „Radlin”.
304  
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W 1982 r. uruchomiono sortownię koksu, a dwa lata później pracę zaczęła
nowa chłodnica końcowa gazu koksowniczego. W 1989 r. zakład wytwarzał:
682,2 tys. t koksu, 28,9 tys. t smoły, 8,6 tys. t benzolu, 6,3 tys. t siarczanu amonu
i 237 mln m3 gazu. Przerabiano również 24,5 tys. t benzolu rocznie, z którego
otrzymywano 21,6 tys. t wyrobów benzolowych309.

Nowych inwestycji nie przeprowadzono w Elektrowni Rybnik. Ograniczono się jedynie do wykonywania niezbędnych remontów, umożliwiających
sprawną pracę zakładu. W latach osiemdziesiątych elektrownia wytwarzała
średnio 10 mld kWh rocznie, co stanowiło 9,6 % produkowanej w Polsce energii elektrycznej. Elektrownia konsumowała rocznie ponad 6 mln t węgla, 14 tys.
t mazutu, a zatrudnionych w niej było 1,7 tys. pracowników310. Dokonano również zmiany zarządzania energetyką. Po likwidacji Zjednoczenia Energetyki
w Warszawie, wchodzące w jego skład Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego podporządkowano bezpośrednio ministerstwu, przekształcając je
w przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Po likwidacji MGiE elektrownia
została częścią Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego w Warszawie. Celem
wspólnoty była produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej. Zajmowała się ona też projektowaniem, modernizacją, remontami oraz budową
elektrowni. Działała ona na podstawie wieloletnich i rocznych planów, zgodnych z wieloletnimi planami społeczno-gospodarczymi. Była ona kierowana
przez Naczelnego Dyrektora i Radę Nadzorczą. Przedsiębiorstwa zgrupowane
we wspólnocie działały na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, a dyrektor takiego zakładu był powoływany i odwoływany przez ministra na wniosek Dyrektora Generalnego Wspólnoty311.
Zakończenie
Jak dzisiaj ocenić historię Rybnickiego Okręgu Węglowego, który przez ponad cztery dziesięciolecia stanowił ważną część gospodarki Polski Ludowej?
Mimo, że od upadku socjalizmu minęło już 20 lat, prezentowanie jego historii
wyzwala postawy skrajne: od potępienia po rehabilitację. Jednak historyk, opisując przeszłość, ma prawo przedstawić jej podstawowe konstruktywne elementy, zdając sobie jednocześnie sprawę, że całej skomplikowanej przeszłości
nie uda mu się nigdy opisać312. Jeśliby historię ROW rozpatrywać wyłącznie od
strony statystycznej, to wyraźnie widać, że w latach 1945–1989 wydobycie
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wzrosło o 500 %, a zatrudnienie o 400 %. Oficjalna komunistyczna propaganda stale podkreślała, że ten wspaniały rozwój był możliwy tylko w warunkach
socjalizmu, a coraz większe ilości wydobytego węgla stały się wyłącznym wyznacznikiem rozwoju socjalistycznej gospodarki. Nie zauważono jednak, że od
lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia kraje gospodarki rynkowej zaczęły zmniejszać kosztowne wydobycie węgla na rzecz ropy naftowej, gazu ziemnego czy
energii atomowej. Mimo wyasygnowania ogromnych środków finansowych
i materialnych, gospodarka Polski Ludowej charakteryzowała się gigantyczną
energochłonnością i bardzo wysoką materiałochłonnością. Pod koniec lat
osiemdziesiątych XX w. w Polsce nadmierne zużycie węgla kamiennego wynosiło prawie 60 % wydobycia313. Podkreślano, że kopalnie zostały nie tylko odbudowane ze zniszczeń wojennych, ale później w miarę realizacji kolejnych
planów były systematycznie rozbudowywane. Nie informowano społeczeństwa, że budowa kopalni trwa w Polsce dłużej i jest bardziej kosztowna niż
w innych krajach. Utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia wielokrotnie
zmuszało komunistyczne władze do stosowania niekorzystnych dla górników
rozwiązań. W kopalniach masowano zatrudniano więźniów, młodocianych
oraz żołnierzy. Dla wielu z nich praca w górnictwie zakończyła się śmiercią lub
kalectwem. Pomimo ogromnych nakładów na mechanizację, wydajność w polskich kopalniach rosła wolniej niż w kopalniach działających w gospodarce
rynkowej. W latach 1945–1970 zwiększyła się ona w Polsce o 200 %, natomiast
w RFN o 370 %, w Belgii o 320 %, a w USA o 290 %314. Społeczeństwu tłumaczono, że tylko centralnie sterowana gospodarka planowa zapewnia najlepszy
rozwój gospodarczy kraju. Tymczasem socjalistyczna gospodarka rozwijała się
coraz wolniej, a gdy wyczerpały się wszystkie proste rezerwy, system zbankrutował. Nigdy nie zaspokojone zapotrzebowanie na węgiel zmuszało do stałego
inwestowanie w górnictwo. W ten sposób pod koniec Polski Ludowej ROW był
najlepszym przykładem monokultury węglowej, w której z 130 tys. osób zatrudnionych w przemyśle, aż 90 % związanych było z górnictwem. Inne gałęzie
gospodarki, takie jak przemysł koksochemiczny, energetyczny, metalowy czy
maszynowy miały o wiele mniejsze znaczenie. Na ich rozwój przeznaczano też
mniejsze nakłady315. Tak chwalony system organizacji przemysłu w rzeczywistości był ogromną biurokratyczną machiną, powodującą całkowite ubezwłasnowolnienie przedsiębiorstw. Miały one wykonywać zadania planowe, a koszty
nie grały zbyt dużej roli, wobec dysponowania przez państwo kontrolą nad
systemem dystrybucji pieniądza. Przy opracowywaniu planów nie brano pod
uwagę realiów ekonomicznych, a ich wykonanie wielokrotnie wymagało zasto313  
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sowania rozwiązań specjalnych. Wielokrotnie zapowiadane reformy niewydolnego systemu nigdy de facto nie zostały zrealizowane, a często odbywały się
jedynie w sferze werbalnej. Taki stan rzeczy był możliwy dzięki odcięciu Polski
od normalnych procesów gospodarczych, zachodzących w świecie oraz jej
podporządkowaniu imperium radzieckiemu, którego cały wysiłek modernizacyjny skierowany był na przemysł zbrojeniowy i armię. Nałożenie ideologicznej
pętli marksizmu-leninizmu na sferę ekonomii doprowadziło do gigantycznego
marnotrawstwa wysiłku ludzkiego, surowców, urządzeń i sił przyrody. Mimo
ponad trzykrotnego wzrostu ludności ROW, wydatki na infrastrukturę były
dwa razy mniejsze, niż w ówczesnym województwie katowickim. Brak było
dostatecznej ilości mieszkań, szkół, żłobków, przedszkoli, przychodni, sklepów, placówek pocztowych i instytucji kultury. Zbyt małe były nakłady na rozwój dróg, linii kolejowych, komunikacji autobusowej, wodociągów, kanalizacji,
gazociągów oraz linii telefonicznych. Praca kopalni powodowała szkody górnicze, szczególnie widoczne w Knurowie, Wodzisławiu, Jastrzębiu Zdroju czy
Gierałtowicach. Obok kopalni wyrosły gigantyczne hałdy odpadów, a zrzucane
do rzek słone wody przekraczały normy zasolenia o 1000 %. Kominy elektrowni i elektrociepłowni emitowały duże ilości S02, który opadając jako kwaśne
deszcze niszczył środowisko316. Nigdy nie zrealizowane reformy ekonomiczne
doprowadziły do bankructwa systemu w 1989 r. Od tego momentu historia
ROW przebiegała w całkowicie odmiennych warunkach ekonomiczno-prawnych gospodarki rynkowej. Jak poradziły sobie w niej funkcjonujące tutaj
przedsiębiorstwa, to już całkowicie inna historia.
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Piotr Hojka (Muzeum Wodzisław Śląski)
Wodzisław Śląski w 1945 r.
Badania nad historią Wodzisławia Śląskiego, położonego w południowej
części ówczesnego powiatu rybnickiego1, stanowią nie lada wyzwanie dla historyków. Trzeba zaznaczyć, że Wodzisław posiada jedną z najgorszych baz źródłowych spośród miast Górnego Śląska2. Poniższy tekst, to tylko krótki zarys
jednego roku dziejów miasta. Omawia on tylko najważniejsze wydarzenia 1945 r.
od momentu wkroczenia wojsk radzieckich do miasta do początków 1946 r.,
kiedy to życie w straszliwie zniszczonym przez wojnę mieście powoli zaczęło
wracać do normy.
Pierwszy rok po wojnie to przede wszystkim organizacja życia w mieście,
uregulowanie podstawowych problemów i odgruzowywanie Wodzisławia,
a w sferze politycznej to instalacja i umocnienie się władz komunistycznych
w mieście. W niniejszym krótkim zarysie nie uwzględniłem dokumentów archiwalnych, dotyczących organizacji i działalności partii politycznych w Wodzisławiu w 1945 r.
Do początku lat sześćdziesiątych XX w., kiedy to nastąpiła znaczna rozbudowa miasta, Wodzisław Śląski był małym miastem, w 1941 r. liczył tylko 5200
mieszkańców3.
26 marca 1945 r., około godziny 15.00, wojska radzieckie i czechosłowackie
po ciężkich walkach opanowały Wodzisław4. Do miasta wkroczyły jednostki
38. Armii Radzieckiej pod dowództwem gen. Kiryła Moskalenki5. W pierwszych chwilach po wkroczeniu wojsk sojuszniczych komendanturę miasta objął
bliżej nieustalony jeden z dowódców radzieckich6. Szybko jednak do Wodzisławia dotarli działacze Polskiej Partii Robotniczej (dalej: PPR) przygotowani
1  

Wodzisław Śląski do 1954 r znajdował się w powiecie rybnickim.
W większości nie zachowały się np. dokumenty miejskie z okresu II wojny światowej.
3  
Bez Jedłownika włączonego w czasie okupacji do Wodzisławia. W 1945 r. Jedłownik pod
administracją polską ponownie funkcjonuje oddzielnie. 1 stycznia 1946 r Jedłownik ponownie
został włączony do Wodzisławia.
4  
P. Hojka, Wodzisław Śląski i ziemia wodzisławska w czasie II wojny światowej, mps. niepublikowany, Wodzisław Śląski 2010, s. 61.
5  
W skład 38. Armii wchodziły korpusy piechoty: 52, 67, 95, 101, 126 i 127. Dwa z nich
zostały przeniesione na Górny Śląsk z rejonu Murmańska.
6  
Relacja mieszkańca Wodzisławia, imię i nazwisko do wiadomości autora. Archiwum Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (dalej: AMW) sygn. MWS/AM/III/20 i F. Brachmann, Powrót na
Śląsk, „Karta”, nr 26 (1998). Świadkowie nie pamiętają już nazwiska radzieckiego komendanta
2  
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wcześniej do objęcia władzy w „wyzwolonym” mieście. Do czasu zajęcia Wodzisławia przez Sowietów działacze ci przebywali w Knurowie7. Do grupy tej
należeli: Stefan Lorek – robotnik, Stefan Kłys, prezes sądu dr Józef Mac, organizator Milicji Obywatelskiej Józef Serafin8 oraz inni mniej ważni urzędnicy.
W kwietniu 1945 r. zniszczony w 80 % Wodzisław Śląski, wciąż znajdował
się w strefie przyfrontowej, na ulicach unosił się nieprzyjemny swąd spalenizny9. Poruszanie się po mieście w pierwszych chwilach po wkroczeniu Armii
Czerwonej było praktycznie niemożliwe. Na ulicach zalegały tony gruzu i różnego rodzaju zniszczony sprzęt bojowy. Zburzonych zostało ok. 220 budynków, których kubatura wynosiła 287 380 m³. Szacowano, że należy uprzątnąć
około 50 tys. m³ gruzu. Miasto było praktycznie wyludnione, ulice pełne były
prowizorycznych grobów niemieckich i radzieckich żołnierzy. Część ciał, szczególnie żołnierzy niemieckich, została pochowana w nieładzie i pośpiechu. Pomimo prowizorycznych pochówków w wielu miejscach wciąż leżały trupy żołnierzy10. W wyniku ostrzału artyleryjskiego, jak również przeprowadzonych
w dniach 2 lutego–26 marca 1945 r.11 nalotów oraz walk, zginęło co najmniej 73
cywilnych mieszkańców Wodzisławia12. Pomimo opanowania przez żołnierzy
radzieckich samego miasta już 26 marca, walki wokół Wodzisławia trwały aż do
nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1945 r.
W końcu marca i w połowie kwietnia 1945 r. jednostki niemieckie podjęły
rozpaczliwą próbę powstrzymania naporu oddziałów Armii Czerwonej i wspierających ją jednostek czechosłowackich, podejmując kontruderzenie na kierunkach Gorzyce–Rogów i Gorzyce–Turza13. W związku z zagrożeniem mieszkańcy Wodzisławia zostali wykorzystani do przygotowania stanowisk artyleryjskich,
zaś w obliczu wielkich strat wśród czerwonoarmistów budynki poczty, banku,
szkoły oraz niektórych wodzisławskich kamienic zamieniono na tymczasowe
szpitale polowe. Z rejonu Wodzisławia prowadzono ostrzał artyleryjski terenów nadodrzańskich, które wciąż znajdowały się w rękach Niemców. Na półWodzisławia. Również w zachowanych z tego okresu miejskich dokumentach nie pojawia się
nazwisko komendanta.
7  
A. Mrowiec, Zarys dziejów, [w:] Ziemia rybnicko-wodzisławska, Katowice 1970, s. 282 i AMW,
sygn. MWS/AM/III/20.
8  
S. Górski, Wodzisław Śląski w czterdziestoleciu Polski Ludowej, Wodzisław Śląski 1975, mps,
s. 1.
9  
AMW, sygn. MWS/AM/III/17.
10  
AMW, sygn. MWS/AM/III/20.
11  
P. Hojka, Rocznica wyzwolenia. Bombardowania miasta Wodzisławia, „Gazeta wodzisławska”
2009, nr 6, s. 28–31.
12  
P. Hojka, Rocznica wyzwolenia. Bombardowania miasta Wodzisławia, „Gazeta wodzisławska”
2009, nr 6, s. 28–31. Ofiary cywilne wojny w dniach 2 luty–26 marca 1945 r. Dane dotyczą
Wodzisławia w granicach z 1945 r.
13  
P. Hojka, Wodzisław Śląski..., s. 63–65.
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Fot. 1: Wodzisław Śląski, Rynek, lato 1945 r., zniszczona wschodnia pierzeja
(zbiory Muzeum w Wodzisławiu Śląskim)

noc od miasta rozstawione były również radzieckie działa przeciwlotnicze14. Aż
do czasu zakończenia działań wojennych w maju 1945 r. w Wodzisławiu przebywały wojska radzieckie. Na ważniejszych skrzyżowaniach rozlokowano posterunki żołnierzy radzieckich. Żołnierze ci często bez jakiegokolwiek powodu
zabraniali podróży miejscowym mieszkańcom, nawet tym którzy posiadali specjalne pozwolenia15. Ulice Wodzisławia były patrolowane przez oddziały żandarmerii radzieckiej16.
W początkowym okresie całość władzy w mieście spoczywała w rękach radzieckiego komendanta wojskowego, a władze cywilne w zasadzie nie miały
wiele do powiedzenia17.
Już 4 kwietnia 1945 r. o godzinie 15.00, odbyła się pierwsza sesja rady miejskiej Wodzisławia po II wojnie światowej18. Zebraniu przewodniczył Hubert
Tomala i wiceburmistrz Stefan Kłys. Przewodniczącym Miejskiej Rady Naro
dowej miasta Wodzisław został Edmund Kurpisz, jego zastępcą zaś Józef
14  

Relacja ustna mieszkańca Wodzisławia. Imię i nazwisko do wiadomości autora.
AMW, sygn. MWS/AM/ III/ 20.
16  
F. Brachmann, Powrót na Śląsk..., s.26.
17  
AMW, sygn. MWS/AM/ III/ 20.
18  
Tamże, sygn. MWS/AM/VII/05.
15  
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Krzemień . Pierwszym powojennym burmistrzem miasta został Stefan Lorek20, zaś wiceburmistrzem Jan Klose21.
Bardzo szybko zorganizowano również Miejski Komitet PPR [który – P.H.]
rozwijał od pierwszej chwili po odzyskaniu niepodległości ożywioną działalność organizacyjną. Właśnie z jego szeregów wyłoniono pierwszego powojennego burmistrza
Wodzisławia. Przystąpiono do opracowania nowoczesnego planu zabudowy miasta.
Nowy Wodzisław miał być odbudowany według regularnego, starannie przygotowanego planu. Szkody miasta w połowie 1945 r. szacowano na 5 881 801 zł.
Odbudowa Wodzisławia miała zająć około 10 lat22.
1 września 1945 r. rozwiązano tymczasową Miejską Radę Narodową. Nastepnego dnia odbyły się pierwsze konstytucyjne wybory do Miejskiej Rady Narodowej. Polska Partia Robotnicza uzyskała cztery mandaty, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Demokratyczne i Związki Zawodowe również po cztery,
Samopomoc Chłopska jeden, byli więźniowie polityczni dwa i jeden przedstawiciele nauczycielstwa23. Radnymi zostali: dr Ernest Prokop, Edmund Kurpisz,
Jan Dźwigał, Stefan Banko, Jan Buchczyk, Józef Krzemień, Augustyn Tatarczyk, Florian Wita, Jan Binaś, Paweł Prymus, Ludwik Janeta, Stefan Bąkowski,
Stanisław Bąk, Jan Skupień, Hubert Tomala, Stefan Górski, Stefan Lorek, Augustyn Słanina, Antoni Polek i Jan Bugla. Przewodniczącym Miejskiej Rady
Narodowej ponownie został Edmund Kurpisz24.
Magistrat po przejściu frontu tymczasowo znajdował się na probostwie kościoła ewangelickiego, później zaś aż do czasu odbudowy wodzisławskiego Pałacu Dietrichsteinów, w budynku Komunalnej Kasy Oszczędności przy dzisiejszej ulicy Kubsza.
Ówczesne władze uskarżały się, że w całym powiecie rybnickim brakuje
wykwalifikowanych urzędników i samorządowców oraz lekarzy, pielęgniarek
i sanitariuszy. Do końca 1945 r. utworzono w mieście dom starców oraz zdołano
zorganizować Komitet Osadniczy dla przybywających do miasta repatriantów.
19  

Tamże.
Stefan Lorek, działacz PPR pochodzący z Sosnowca znalazł się w Wodzisławiu bardzo
szybko, być może razem z pierwszymi oddziałami Armii Czerwonej. Już po 9 dniach po przejściu frontu oficjalnie został „wybrany” burmistrzem Wodzisławia. W obiegowej opinii późniejszych członków PZPR z Wodzisławia S. Lorek jako burmistrz Wodzisławia był osobą uwikłaną
i ukrywającą różnego rodzaju nadużycia za co po 2 latach został odwołany. Relacja członków
MRN i PRN w Wodzisławiu. Imiona i nazwiska do wiadomości autora.
21  
Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek,
Katowice 2007, s. 131.
22  
P. Hojka, Wodzisław Śląski..., s. 68.
23  
„Trybuna Robotnicza” 1945, nr 203, s . 5.
24  
S. Górski, Wodzisław Śląski w czterdziestoleciu..., s. 2.
20  
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Władzę w mieście przejęli działacze PPR, którzy w większości pochodzili
spoza Wodzisławia25. W radzie miasta zasiadali również przedwojenni wodzisławscy przedsiębiorcy, nauczyciele, związkowcy i komuniści.

Fragment relacji z czasów odbudowy miasta w kontrolowanej przez władze
„Trybunie Robotniczej” z 1945 r., świadczy o opozycji wobec nowej władzy
w Wodzisławiu. Kiedy tow. Lorek rozpoczął wyścig twórczej mrówczej pracy przy odbudowie miasta, panowie stojący z dala od tego co tchnie pracą zaczęli krytykować, wątpić
i bruździć. Można stwierdzić, że nie wszystkim mieszkańcom Wodzisławia podobał się nowy zupełnie nie znany burmistrz i jego urzędnicy. „Trybuna Robo
tnicza” podawała jednak, że tow. Lorek miał pełne wsparcie w zorganizowanym wodzisławskim komitecie PPR na czele z Karolem Musiołem26. Komitet ten
jest często inicjatorem i mózgiem nowych poczynań MRN i zarządu miasta... Aktywnymi
działaczami PPR Wodzisław w tym czasie byli: tow. Klazy, Parzych, Mrozik i Czernota27.
21 sierpnia 1945 r. lustracji Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu dokonał wicewojewoda Jerzy Ziętek. Sprawozdanie z działalności i organizacji urzędu miasta w Wodzisławiu złożył mu burmistrz Stefan Lorek28.
Odbudowy zniszczonego w 80 % Wodzisławia, podjęli się głównie sami
mieszkańcy. Pierwszy dokument dotyczący tego zagadnienia pochodzi z 13 kwiet
nia 1945 r. Jest to sprawozdanie o robotach w mieście: Pracami oczyszczania miasta Wodzisław od gruzów i zabezpieczenia walących się budynków kieruje budowniczy
ob. Zając. Od dnia 7 kwietnia br. do dziś oczyszczono 6 ulic gruzów dla użytku ruchu
publicznego. Zabezpieczono przed zawaleniem 9 budynków i kościół. Przemianowano około
70 % ulic nowymi tablicami w języku polskim. Zabezpieczono przed rozgrabieniem dwa
sklepy: przyborów stolarskich i papieru... Co dnia pracuje około 20 robotników. Pracami
elektryfikacji miasta Wodzisław kieruje ob. Banko od dnia 7 kwietnia 1945 prowadzi się
przede wszystkim demontaż elektr. przewodów napowietrznych około pół km. Nadto zmontowano 600 metrów nowych elektrycznych przewodów napowietrznych oraz przeprowadza się
naprawę transformatora wraz z budynkiem. Co dnia pracuje około 12 robotników. Wodzisław, dnia 13 kwietnia 1945. Podpisano: Lorek. Burmistrz29.
25  

Działacze ci pojawili się w Wodzisławiu po przejściu frontu. Wielu z nich wcześniej nigdy nie miało nic wspólnego z tym miastem.
26  
Karol Musioł, ur. w 1905 r w Biertułtowach, zmarł 21 marca 1983 r. w Opolu. Przed
II wojną światową pracownik Polskiego Monopolu Tytoniowego w Wodzisławiu. Działacz
związkowy. Po II wojnie światowej członek wodzisławskiej PPR. Od 15 października 1949 do
16 czerwca 1950 r był burmistrzem Wodzisławia. W latach 1952–1965 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Opolu. Dziś jest postacią budzącą liczne kontrowersje.
27  
„Trybuna Robotnicza” 1945, nr 203, s .5.
28  
AMW, sygn. MWS/AM/ III/ 20.
29  
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: APR), Powiatowa
Rada Narodowa w Rybniku 1945–1950, sygn. 610, k. 174.
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Fot. 2: Spontaniczne oczyszczanie zniszczonych ulic przez ludność Wodzisławia
(zbiory Muzeum w Wodzisławiu Śląskim)

W lipcu 1945 r. powołano Komitet Odbudowy Miasta. W jego skład weszli:
Wilhelm Prokop, Teofil Zając, Jan Skupień, Antoni Polek i ksiądz Ewald Kasperczyk. Miasto odgruzowali również harcerze30 wspólnie z mieszkańcami.
Spontaniczna akcja odbudowy była tak powszechna, że nie było czasu na odnotowywanie
nazwisk cichych bohaterów pracy31. Akcją odbudowy kierowali: Stefan Banko (urządzenia elektryczne), Konrad Krupa, Jan Wyleżoł i Ryszard Kalus (kanalizacja
i wodociągi), woźnica Franciszek Parma z poświęceniem wykonywał wszelkie
przewozy. Górnicy z Gustawem Siemko skonstruowali prowizoryczną kolejkę
do transportowania gruzów zwalonych budynków32. Przy pracach porządkowych zatrudnieni byli również miejscowi Niemcy: Czyściliśmy rynsztoki, odkopywaliśmy końską padlinę i zakopywaliśmy ją w innym miejscu. Później musieliśmy też wyciągać spod gruzów zwłoki niemieckich żołnierzy...33
8 kwietnia 1945 r. odbyła się pierwsza msza święta w kaplicy cmentarnej.
Odbudowa kościoła postępowała jednak w gorączkowym tempie. Już 4 listopada 1945 r. ks. biskup Stanisław Adamski, odprawił w odbudowanym kościele

30  

Na czele z Karolem Szymurą.
S. Górski, Wodzisław Śląski w czterdziestoleciu..., s. 3.
32  
Tamże.
33  
F. Brachmann, Powrót na Śląsk..., s. 27.
31  
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34

mszę św. We wrześniu tr. odbudowywano szkołę powszechną oraz Pałac Dietriechsteinów. Naprawiono wodociągi i linie elektryczne oraz częściowo uszkodzoną przez bomby kanalizację. W lipcu wznowiono tradycyjne targi, co było
widomym znakiem ożywienia miasta. W listopadzie 1945 r. miały rozpocząć się
pierwsze ekshumacje poległych żołnierzy radzieckich i przenoszenie ich szczątków na wspólny cmentarz zbudowany według najnowszych wymogów urbanistyki35. Cmentarz żołnierzy radzieckich postanowiono urządzić na nadszarpniętym zrębem
czasu oraz poważnie zniszczonym przez nazistów i w wyniku walk, byłym
cmentarzu żydowskim. W latach 1945–1949 z terenu Wodzisławia ekshumowano kilkuset żołnierzy radzieckich36. Początkowo żołnierze niemieccy i radzieccy
pochowani byli w prowizorycznych miejscach dosłownie wszędzie. Ciała żołnierzy radzieckich dość szybko przeniesiono do zbiorowych mogił. W Turzyczce, znajdowało się 180 poległych żołnierzy radzieckich, tam Armia Czerwona
dość szybko uporządkowała teren. Już 16 czerwca 1945 r. nastąpiło uroczyste
pożegnanie, przez opuszczających Wodzisław żołnierzy radzieckich, towarzyszy broni poległych i kolegów pochowanych w tej okolicy37. Powojenne ekshumacje prowadzone były jednak wyjątkowo niestarannie i niechlujnie. Nie starano się o spisywanie danych poległych żołnierzy. Wydział Społeczno-Polityczny
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w piśmie z dnia 28 kwietnia 1947 r., skarcił Starostwo Powiatowe w Rybniku za niechlujne przeprowadzanie ekshumacji
na terenie powiatu rybnickiego. Starostwo zostało wezwane do dokładnej inwentaryzacji mogił i ich opisu38. Jeszcze gorzej było z grobami niemieckich
żołnierzy. Nie wiadomo ilu dokładnie żołnierzy niemieckich pochowano a następnie ekshumowano. Relacje i dokumenty świadczą, że władze nie dbały zupełnie o spisanie danych poległych żołnierzy niemieckich. Znalezione przy żołnierzach dokumenty były zabierane bez spisywania żadnych danych39. Koło
willi dr Mendego poległ niemiecki lekarz wojskowy przy którym znaleziono
wszystkie dokumenty. Pomimo tego jego personaliów nikt nie spisał, a książeczkę wojskową zabrało wciąż obecne w mieście NKWD40.
34  

L. Musioł, Wodzisław, parafia miasto i ziemia w historycznym rozwoju, Muzeum Wodzisław
mps. 1965, s. 93.
35  
W rzeczywistości ekshumację na większą skalę rozpoczęto dopiero w roku następnym.
36  
Według zestawień mogił żołnierzy radzieckich w Wodzisławiu na terenie miasta pochowano ich aż 386. Zobacz: P. Hojka, Wodzisław Śląski..., s. 66.
37  
AP RR, Starostwo Powiatowe w Rybniku 1945–1950, sygn. 81, k. 48.
38  
Tamże, sygn. 82, k. 120.
39  
W dokumentach miejskich nie ma żadnych informacji o nazwiskach lub imionach poległych w Wodzisławiu żołnierzach niemieckich. Część z nich (około 200) w późniejszym czasie
przeniesiono na cmentarz przy ulicy Pszowskiej. Dziś w tym miejscu znajdują się normalne
groby mieszkańców Wodzisławia.
40  
Relacja urzędnika miejskiego w Wodzisławiu w 1945 r. Imię i nazwisko do wiadomości
autora.
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7 maja 1945 r. kierownikiem szkoły w Wodzisławiu, został Rudolf Bonarek.
Wcześniej budynek szkoły był zajęty przez wojsko radzieckie. Po jego opuszczeniu przez żołnierzy rozpoczął się mozolny trud przywrócenia mu użyteczności publicznej. Pozostałością po bombardowaniach były zniszczone obie
klatki schodowe, nieczynna kanalizacja, wodociąg i sieć elektryczna. Z pomocą
społeczeństwa udało się w przeciągu kilku zaledwie dni wyczyścić i umeblować
z grubsza siedem klas lekcyjnych oraz dwie sale przeznaczone na przedszkole41.
Zajęcia rozpoczęły się 15 maja 1945 r. Ogółem rozpoczęło wówczas naukę 504
uczniów, zaś grono nauczycielskie liczyło zaledwie pięciu, a wkrótce potem
siedmiu nauczycieli42. Pierwszy etap powojennego nauczania zakończył się 15 sierpnia
1945 r. Po paru dniach wakacji przystąpiono ponownie do nauki, inaugurując 3 września
1945 roku rozpoczęcie normalnego już r szkolnego. Naukę rozpoczęło 556 uczniów. Uzyskana z województwa dotacja pozwoliła wykonać najpilniejsze remonty43.
Odbudowa miasta z uwagi na potężne zniszczenia postępowała powoli.
Niektóre lokalne gazety nazywały Wodzisław nawet małą Warszawą. Do końca
1945 r. odbudowano szpital, dom starców, ośrodek zdrowia, budynki poczty
i Komunalnej Kasy Oszczędności, sądu oraz staraniem parafian kościół.
Dopiero w II połowie 1946 r. sprowadzono do Wodzisławia 1200 metrów
szyn i wagoniki w celu ostatecznego odgruzowania miasta. Gruzy wywożono
na plac sportowy nad rzeką Leśnicą. Znacznym utrudnieniem była wciąż nieczynna miejska cegielnia, której brak wyjątkowo dotkliwie odczuwano w Wodzisławiu. Wiele maszyn i urządzeń zakładów pracy w Wodzisławiu i okolicy
zostało całkowicie zdemontowanych. Część przez Niemców, część przez żołnierzy radzieckich. Zakładami, które z powodu braku urządzeń nie mogły podjąć pracy były: Państwowa Fabryka Wyrobów Tytoniowych, wodzisławska odlewnia żelaza oraz młyn. Zakłady te uruchomiono dopiero w 1946 r.
Władze miejskie zaczęły planować postawienie pomnika wdzięczności dla
Armii Czerwonej. W tym samym czasie zawiązało się koło pokrzywdzonych
przez III Rzeszę mieszkańców. Planowano również budowę pomnika ofiar
oświęcimskich na Górze Piaskowej.
W w latach 1949–1951 pracami odbudowy miasta kierował późniejszy profesor Politechniki Gliwickiej – Franciszek Maurer. Za symboliczny koniec odbudowy Wodzisławia możemy uznać rok 1963, kiedy to odbudowano ewangelicki kościół pw. Świętej Trójcy.
41  
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Tuż po wojnie poważnym zagrożeniem dla mieszkańców były miny. Uczestnicy kursu minerskiego w Rybniku do połowy 1945 r. zlikwidowali wprawdzie
1500 min w powiecie rybnickim, jednak szczególnie w południowej części powiatu zagrożenie było ogromne. Utrzymywało się ono przez cały 1945 i 1946 r.44
Po wojnie wodzisławski szpital pozostał w zasadzie bez żadnych urządzeń
i sprzętu. Leczono tu najczęściej ofiary wojny oraz wielu chorych na tyfus i inne
choroby zakaźne. Jesienią 1945 r. Starostwo Powiatowe w Rybniku zakupiło dla
szpitala w Wodzisławiu 50 koców. W szpitalu znajdowało się 48 łóżek45. Mimo
dużej liczby mieszkańców chorych na tyfus obowiązkowe szczepienia na tą
chorobę przeprowadzono dopiero w połowie 1946 r.
Mieszkańcy Wodzisławia cierpieli również z powodu niedożywienia. Siostry
zakonne w niezniszczonej części budynku poklasztornego rozdawały darmowe
obiady. Najczęściej były to tylko zupy – kapuśniaki46.
Powoli wracało do miasta również życie kulturalno-sportowe. Już 15 lipca
1945 r. swój pierwszy mecz (z K.S. Błyskawica Kopalnia Emma) rozegrało od
tworzone po wojnie Towarzystwo Sportowe Wodzisław. Wodzisławianie przegrali z jedną z najlepszych ówczesnych drużyn Śląska aż 17:0 (!).
Koniec II wojny światowej niósł za sobą olbrzymie zmiany. Zmianie uległy
przede wszystkim stosunki narodowościowe i społeczne. Po przejściu frontu
rozpoczęły się aresztowania pozostałych w Wodzisławiu Niemców podejrzanych o jakiekolwiek sprzyjanie nazistom. Deportacje niemieckich mieszkańców
miasta zaczęły się bardzo wcześnie, zgodnie z relacją Franza Brachmanna jeszcze w końcu marca 1945 r.47 Niemiecki mieszkaniec Wodzisławia wspominał:
2 kwietnia 1945 r., zjawiło się po mnie dwóch młodych mężczyzn z Loslau [Wodzisław
Śląski – P.H.], wyraźnie zakłopotanych swoją misją. Tłumaczyli, że NKWD zleciło im
odnalezienie mnie i doprowadzenie na posterunek. Kiedy zacząłem przygotowywać się do
drogi, jeden z nich szepnął, że nie chcą mnie do tego zmuszać i że jeżeli mam możliwość
ukrycia się, mogę to spokojnie zrobić. Postanowiłem jednak udać się z nimi. Sowiecki komendant zadał mi kilka pytań, a kiedy odpowiedziałem nie całkiem po jego myśli, stwierdził, że musi mnie zatrzymać. Drugiej nocy wyrwano mnie ze snu i zaprowadzono do komisarza. Pomieszczenie nie było ogrzewane. Na biurku paliły się dwie wielkie świece, które
zabrano z kościoła. Komisarz zapytał mnie, gdzie są mieszkający w Loslau członkowie
partii, których wymienił po nazwisku. Kiedy odpowiedziałem, że nie wiem i że pewnie uciekli w głąb Rzeszy, dodał, że zwolni mnie, jeżeli wyjawię mu kryjówkę piętnastu Niemców.
Wyjaśniłem, że ostatnie dwa dni przed wkroczeniem Rosjan spędziłem w piwnicy swojego
domu i nie miałem z nikim kontaktu... Kolejnej nocy zaprowadzono mnie do niego ponow44  

Podczas rozbrajania pól minowych wokół Wodzisławia zginęło kilku saperów.
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nie. Nie chciałem mu podać żadnych nazwisk. Wtedy komisarz wściekł się i zaczął mi
groz ić, że mnie zastrzeli... Kiedy zakończył spisywać protokół, dał mi go do podpisania...
i chociaż wiele tam było nieprawdy podpisałem48. 7 kwietnia pod silną eskortą żołnierzy radzieckich część Niemców z Wodzisławia została odesłana do Bielska
a następnie do Świętochłowic.
W obawie przed represjami przez wiele lat służba Wodzisławian w Wehrmachcie była przyczyną wstydu i najgłębiej skrywaną rodzinną tajemnicą49.
Dziś wiemy, że większość Ślązaków musiała w nim służyć, tylko po to żeby
przeżyć. Wielu mieszkańców w obawie przed represjami spaliło lub ukryło
wszelkie dowody swojej służby w Wehrmachcie.
Niezwykle trudnym problemem była kwestia rozwiązania sprawy DVL
(Deutsche Volksliste). Według wykazów ludności niemieckiej w Wodzisławiu
z listopada 1949 – marca 1950 r., wśród Niemców w Wodzisławiu było 421
osób z I grupą Volkslisty, 296 osób z II grupą Volkslisty, 11 osób z III grupą
Volkslisty oraz 127 osób bez podanej grupy. Przy 523 nazwiskach zanotowano,
że wyjechali oni do Niemiec50.
O swój los obawiali się nie tylko miejscowi Niemcy. Również niektórzy żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (PSZ) wracający z frontu i działacze Armii Krajowej, często byli inwigilowani i z góry podejrzani jako wrogowie
nowego systemu i element reakcyjny51.
W Wodzisławiu Śląskim utworzono co prawda Komitet Opieki nad zdemobilizowanym żołnierzem, jednakże duża część byłych żołnierzy AK i PSZ podchodziła bardzo nieufnie do działań urzędników. Mieszkańcy Wodzisławia wychodzili na dworzec kolejowy w oczekiwaniu na powrót bliskich obawiając się
ich aresztowania przez milicję lub Urząd Bezpieczeństwa52.
Na całym Śląsku przeprowadzono rehabilitację. Mieszkańcy otrzymywali
i podpisywali specjalne „lojalki”, wobec państwa polskiego. Sprawa rehabilitacji
ludności Wodzisławia wymaga odrębnych badań historycznych. Należy wspomnieć tylko, że proces ten odbywał się na podobnych zasadach jak w innych
miastach Górnego Śląska należących przed 1939 r. do Polski.
W styczniu 1946 r. staraniem dzielnicowego oddziału PPR w Wodzisławiu
odbyła się uroczystość z okazji 1. rocznicy oswobodzenia województwa śląskodąbrowskiego. W miejscowym kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo
48  

Tamże.
P. Hojka, Wodzisław Śląski...
50  
APR, Starostwo Powiatowe w Rybniku 1945–1950, sygn.. 60–64.
51  
Relacje ustne mieszkańców Wodzisławia, byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie.
52  
Relacja wieloletniego mieszkańca miasta. Imię i nazwisko do wiadomości autora.
49  

Wodzisław Śląski w 1945 r.

451

po którym uczestnicy udali się do sali wyremontowanego magistratu. Tam burmistrz miasta Stefan Lorek przedstawił zebranym w jak trudnych warunkach
odbywało się organizowanie administracji publicznej, Karol Musioł oddał hołd
tym którzy zgięli za naszą wolność.
W tym czasie w Wodzisławiu uruchomiono zniszczoną w marcu 1945 r.
odlewnię żeliwa. Przygotowywano się do uruchomienia innych nieczynnych
jeszcze zakładów.
Ówczesny powiat rybnicki, który według doniesień lokalnych gazet najbardziej ucierpiał w wyniku walk spośród powiatów Górnego Śląska potrzebował
więcej czasu na odbudowę. Jego najbardziej zniszczona południowa część powoli dźwigała się z gruzów. Duża zasługa w tym lokalnej społeczności, harcerzy i powracających do Wodzisławia zdemobilizowanych żołnierzy. W odbudowę zniszczonych miast i wiosek włączyły się duże zakłady pracy na Górnym
Śląsku.
Pod koniec 1945 r. miasto liczyło zaledwie 4200 mieszkańców czyli o około
1000 mniej niż w 1939 r.

Ewa Kulik (Rybnik)
Akcja rehabilitacyjna w małej miejscowości
na Górnym Śląsku na przykładzie Popielowa
Objęcie władzy w województwie śląskim w pierwszych miesiącach 1945 r.
wiązało się z koniecznością rozwiązania problemów społecznych, m.in. trudnego i skomplikowanego problemu ludności wpisanej na niemiecką listę narodowościową (Deutsche Volksliste – DVL). Władzom brakowało znajomości specyfiki lokalnej, a labilność w podejściu do kwestii narodowościowej miejscowej
ludności oraz silne nastawienie antyniemieckie po okresie wojny dodatkowo
komplikowały tę i tak trudną kwestię, dotyczącą licznej grupy Ślązaków1.
Problem ten niejednokrotnie rozpatrywano w literaturze, bowiem była to
jedna z podstawowych kwestii, z jakimi musiały się zmierzyć nowe władze.
Przede wszystkim jednak analizowano go w skali całego województwa, ewentualnie powiatu2. Problem rehabilitacji czy szerzej, kwestii narodowościowych,
badany z perspektywy mniejszych jednostek, gmin i pojedynczych miejscowości, jak dotąd nie był poruszany. Wydaje się jednak, że warto to zagadnienie
poddać analizie na przykładzie małej gminy wiejskiej, bowiem z tej perspektywy przestaje być to kwestia liczb, a nabiera charakteru indywidualnego. Przykładem może być obecna dzielnica Rybnika – Popielów, wówczas samodzielna
gmina.
Podstawy prawne rozwiązania kwestii narodowościowych przychodziły
z opóźnieniem w stosunku do rozwijającej się sytuacji. Dekret z 28 lutego
1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów, dawał osobom wpisanym do III i IV grupy DVL pełnię praw obywatelskich, o ile zostali wpisani
pod przymusem, a jako formalność powinni złożyć deklarację wierności3. Dekret ten po krytyce nie wszedł w życie. Kolejnym aktem prawnym w tej sprawie
była ustawa Krajowej Rady Narodowej z 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeń1  

E. Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945 roku, [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław
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[w:] Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek,
Katowice 2007, s. 541; Z. Boda-Krężel, Sprawa volkslisty na Górnym Śląsku. Koncepcje likwidacji
problemu i ich realizacja, Opole 1978, s. 80.
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w latach 1945–1946, [w:] Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej, red. B. Kloch, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 8, Rybnik 2009, s. 223–234.
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stwa polskiego wrogich elementów . W myśl jej postanowień osoby z III i IV grupy
miały otrzymać prawa obywatelskie. W ciągu rocznej akcji złożono na terenie
powiatu rybnickiego 13 448 deklaracji wierności, a zatem te osoby otrzymały
pełnię praw obywatelskich. Zauważono jednak, że dane te nie pokrywają się
z niemieckimi danymi sumarycznymi z 1943 r., wedle których do III i IV grupy
zaliczono ponad 178 tys. ludzi5.
4

Wydaje się, że przy tak dużej liczbie spraw decydowano się mniej kontrowersyjne przypadki rozstrzygać na niskim szczeblu w okręgach rehabilitacyjnych.
Popielów i Radziejów włączono do okręgu rehabilitacyjnego w Niedobczycach,
którego kierownikiem został Augustyn Wojak. Akcję rehabilitacyjną w Niedobczycach, Niewiadomiu i Popielowie rozpoczęto 24 lipca 1945 r., ale prace komisji trwały różnie: w Niedobczycach osiemnaście dni, w Niewiadomiu pięć,
a w Popielowie trzy. Wydaje się zatem, że w Popielowie wniosków do rozpatrzenia było najmniej, ale też mogły one być dość jasne, a komisja pracowała
bardzo sprawnie. Sama komisja składała się pięciu osób, zamieszkałych w Popielowie, nie posiadających żadnej grupy DLV, w dodatku wszyscy pracowali
w szkolnictwie. Byli to Stanisław Pyzik, Stanisława Pyzik, Augustyn Rumpel,
Bronisław Ostafnijczuk i Gerhard Holona6.
Posiadacze II grupy musieli przed sądami grodzkimi udowodnić polską odrębność narodową. Termin składania wniosków o rehabilitację przedłużano.
Najpierw miał się on zakończyć 31 sierpnia 1945 r., potem zakończenie przyjmowania ich przesunięto do 31 października tr., wreszcie do 31 lipca 1946 r.
Ustawodawca zakładał, że wnioski o rehabilitację będą nieliczne, tymczasem
okazało się, że zaczęły spływać masowo. W samym powiecie rybnickim do II
grupy DVL zaliczono 19 200 osób7. Oba akty normatywne z procesu rehabilitacji wykluczały ludność posiadającą I grupę DVL.
Jednym z istotnych elementów polityki narodowościowej był system obozów (karnych, wysiedleńczych, pracy), do których trafiali obywatele Rzeszy
Niemieckiej (Reichsdeutsche) oraz Volksdeutsche I i II grupy. Skomplikowana
sytuacja narodowościowa na Górnym Śląsku sprzyjała nadużyciom, gdy donos
sąsiedzki lub podejrzenia wystarczyły, aby kogoś osadzić w więzieniu lub obozie8.
4  
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Można jedynie przyjąć, że w Popielowie stworzono komisję, która miała
zajmować się sprawą rehabilitacji osób z II grupy DLV, tak samo, jak założyć,
że miejscowe stowarzyszenia i organizacje mogły zaświadczać o zachowaniu
w czasie wojny. Na pewno Związek Weteranów Powstań Śląskich był taką organizacją, ale okazało się, że na przykład w sąsiednim Zamysłowie Zarząd grupy
nie miał dotychczas żadnych wniosków o zaopiniowanie osób mających być wyłączonymi
z społeczeństwa polskiego9. Zapewne chodziło o osoby, które nie przeszły weryfikacji. Nie można jednak mieć pewności, że w Zamysłowie ich nie było. Jedynie
miejscowe koło ZWPŚl nie otrzymało wniosków do zaopiniowania. Podobnie
mogło być i w gminie Popielów–Radziejów.
W więzieniu w Rybniku do 1 sierpnia 1945 r. znalazło się 162 Volksdeutchów10. Część z nich zapewne trafiła tam po złożeniu donosu.
Kwestia narodowościowa była trudna do rozwiązania. Motywacje, jakimi
kierowała się ludność przy wypełnianiu formularzy, na podstawie których władze niemieckie decydowały o nadaniu odpowiedniej grupy DVL bywały bardzo
różne, od pełnej świadomości niemieckiej odrębności narodowej, poprzez powody ekonomiczne aż do nieświadomości, czego dotyczą dokumenty. O takiej
nieświadomości pisała Wiktoria Sierny we wniosku o przyznanie z powrotem
obywatelstwa polskiego. Jej ojciec był działaczem polskim w Popielowie, określanym jako król polski, komendantem POW. Wiktoria wraz z siostrą straciły
pracę na Paruszowcu, obawiały się też o życie z powodu aktywności ojca, wyjechały więc do Zabrza, gdzie otrzymały świadectwo Reichsdeutsz, ale zainteresowana nie wiedziała, jakie dokumenty właściwie podpisała. Jej wniosek sygnowało trzech mieszkańców Popielowa mających IV grupę DVL11. Ten przykład
potwierdza, że podpisując listy DVL nie kierowano się bynajmniej świadomością narodową.
Władze gminne zapewne mogły w pewnym stopniu ją określić, mając rozeznanie w miejscowej sytuacji. W Popielowie zapewne miano wydać opinię co
do faktycznej orientacji narodowej zatrzymanych osób.
W skład komisji rehabilitacji osób wpisanych do II grupy DVL, wybranej
1 sierpnia 1945 r. weszło sześciu ławników: Gerhard Holona, Kowalski, Wacław Mierzwiński Alojzy Mańka, Józef Furtak i Wiktor Trybuś12. Ich zadaniem
było wydanie opinii o osobach z gminy Popielów–Radziejów wysłanych do
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obozu pracy . Lista obejmowała trzydzieści siedem osób14. Dwie z nich podlegały innym jednostkom (Wodzisław, Niedobczyce). Przy nazwiskach kolejnych
zanotowano, że należy uwzględnić, co zapewne oznacza przychylne rozpatrzenie
wniosku. Wśród nich był m.in. przedwojenny kierownik USC w Popielowie,
Zacheusz Trybuś. Trzynaście osób uznano za Niemców, w tym ławnika przedwojennej gminy Józefa Poloniusa. O jednym z tych ludzi napisano, że nie szkodził Polakom, zaś przy jednym nazwisku zaznaczono przynależność do partii15.
Jest to tym ciekawsze, że podczas procesu Franciszka Oślizłego z Popielowa,
oskarżonego o pełnienie funkcji blockleitera NSDAP, podsądny zeznawał, że na
terenie gminy członków partii było piętnastu, a blockleiterem był niejaki Syrek,
który jest obecnie w domu16. Wprawdzie na liście rozpatrywanej przez radę gminną
pojawiały się dwie osoby o nazwisku Syrek, ale obie zostały uznane za lojalne
wobec Polski. Tymczasem prawie 60 % ludzi z tej gminy, którzy znaleźli się
w obozie pracy, mogła uzyskać pełne prawa obywatelskie.
Można przypuszczać, iż względem osób, które komisja rehabilitacyjna
w gminie określiła jako Polaków, podjęto starania o zwolnienie z obozów pracy.
Listy zatrzymanych, jakie otrzymało starostwo rybnickie, zawierała wszystkie
nazwiska17, uwzględnione przez komisję. Lista zatrzymanych przez Armię
Czerwoną pracowników kopalni „Rymer” z terenu gminy, osadzonych w obozach w Oświęcimiu i Krakowie–Płaszowie, obejmowała czternaście nazwisk.
Cztery nazwiska powtórzyły się na obu listach18. Do tego należałoby także doliczyć więźniów, którzy zmarli w obozie w Świętochłowicach–Zgodzie, a były
to cztery osoby, zamieszkujące Popielów w chwili zatrzymania.
Kolejnym problemem było „odniemczanie”, które w szerokim zakresie
oznaczało eliminowanie wszelkich śladów niemieckiej obecności na Górnym
Śląsku. Władze lokalne energicznie przystąpiły do tego zadania. Podstawą
prawną było zarządzenie Aleksandra Zawadzkiego z 29 stycznia 1945 r.19 Akcja
przybrała na sile w połowie 1947 r., a jedną z jej najważniejszych kwestii była
sprawa imion i nazwisk niemieckich. Do końca 1947 r. tzw. polonizacja imion
i nazwisk objęła ponad 35 tys. osób z terenu dawnego województwa śląskiego20.
13  

Tamże, s. 84–87.
APR, Akta gminy, sygn. 1, s. 89–90.
15  
APR, Akta gminy, sygn. 2, s. 89–90.
16  
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Sąd Okręgowy w Raciborzu,
sygn. 90 (informacja udostępniona przez A. Dziuroka).
17  
APR, St. Pow. Ryb., sygn. 17, s. 117.
18  
Tamże, sygn. 14, s. 494, 496, 498–499.
19  
„Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1945, nr 1, s. 9: Zarządzenie Pełnomocnika Rządu Tymczasowego na województwo śląskie z 29 I 1945 r.
20  
A. Dziurok, Problemy narodowościowe..., s. 587.
14  
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Tutaj warto zauważyć, że chociaż zmiana niemieckich nazwisk była masowa,
niejednokrotnie odbywała się na zasadzie uznaniowości. Można podać przykład z Zamysłowa. Do zmienienia niemieckiego nazwiska na polskie upomniałem delikatnie następujących obywateli: Bittner, Zoig, Berger 1, Berger 2, Buchert Zofija, Buchert
Józef, Fuchs, Vorreiter, Koch (kobiety), Koch Józef (po prostu odmówił), Weissmann, Richter, Brachmann. Tego przemianowałem w okamgnieniu na „Brachmański” z czego się ucieszył21. Z krótkiego cytatu widać, jak różne były postawy ludność wobec tej kwestii. Z jednej strony odmawiali, z drugiej wykazywali entuzjazm. Warto przy
okazji przytoczyć przykład związany z nazwiskiem Bittner. Chodziło tutaj
o Wilhelma Bittnera22 oraz jego siostry Bertę i Alojzję. Pomimo sugestii ani
Wilhelm, ani Berta nie zmienili „niemieckiego” nazwiska. Uczyniła to Alojzja,
przyjmując nazwisko Bilińska. Żeby zaś uzupełnić ten wątek, warto dodać, iż
ich ojciec Augustyn Bittner, w 1907 r. dokonał zmiany nazwiska, które wcześniej brzmiało „Biczyk”23. Ten przykład pokazuje, jak skomplikowana mogła
być sytuacja konkretnych osób.
Odrębną sprawą była kwestia majątku poniemieckiego. Wprowadzenie
przepisów o konfiskacie mienia otwierało możliwości do nadużyć. Ich skala
była wysoka, trudno jednak ocenić jaka w wypadku Popielowa, ponieważ dotarcie do materiałów dotyczących ludności niemieckiej na terenie gminy okazało
się niemożliwe.
Wiele osób, które otrzymały II grupę DVL, w procesach rehabilitacyjnych
uzyskało potwierdzenie przynależności do narodu polskiego. Tym samym
otwarła się dla nich droga do odzyskania gospodarstw. Gospodarstwa te były
już bowiem zajęte przez repatriantów, przesiedleńców, przede wszystkim jednak ludność miejscową. W powiecie rybnickim takich spornych gospodarstw
było najwięcej w całym ówczesnym województwie, bo aż 1349. Najwięcej też
z nich zostało wspólnie użytkowanych przez zrehabilitowanego właściciela i no
wego osadnika (1013)24.
W przypadku Popielowa za majątek poniemiecki uznano w zasadzie kilka
nieruchomości, w tym także budynek należący do Müllera, wraz z ogrodem
oraz gospodarstwa Poloniusa i Ulbrycha25. Przejęcie uchwalano stopniowo, być
może czekając na wiążące decyzje sądowe. Sytuacja ze wspomnianymi gospo21  

Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/
ADH/1692/194 b, s. 51.
22  
L. Musiolik, Rybniczanie. Słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 21; J. Klistała, Martyrologium
mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939–1945. Słownik Biograficzny, Bielsko-Biała 2006, s. 32.
23  
APR, USC Popielów, sygn. 288, spis. 6 poz. 90, nr 5.
24  
A. Dziurok, Problemy narodowościowe, s. 564.
25  
APR, Akta gminy, sygn. 2, s. s. 64–70, 71–78.
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darstwami wskazuje na próbę zabezpieczenia nieruchomości Poloniusa przez
władze gminne. Z protokołu wynika, że ewentualni osadnicy mieli zostać skierowani do gospodarstwa Ulbrycha, natomiast naczelnik gminy nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zostali zaprowadzeni do gospodarstwa Poloniusa26. Wyjaśnienie tej sytuacji jest bardzo trudne, można jedynie przypuszczać, że doszło do
nieporozumienia, ale nie da się całkowicie wykluczyć złej woli.
Poza przejęciem nieruchomości gmina przejęła również sieć elektryfikacyjną, należącą do Müllera27. Sieć ta powstała w latach 1923–1928, a Paweł Müller
był właścicielem firmy, która ją zbudowała i administrowała28. Odebranie sieci
dotychczasowemu właścicielowi oznaczało konieczność rozpisania konkursu
na specjalistę, który miał przejąć zadania związane z utrzymaniem sieci29.
Powyższe rozważania, skupiające się na zaledwie jednej gminie, potwierdzają złożoność problemów, jakie pojawiły się podczas realizacji akcji rehabilitacyjnej, pokazując je w perspektywie małej miejscowości. Można jedynie domyślać
się, iż zasadniczo wpływały na atmosferę i jakość życia publicznego, gdzie do
nierozstrzygniętych konfliktów z okresu wojny, dochodziły nowe. Trudno nie
zauważyć, iż konsekwencje dotykały ludzi, którzy brali udział w administrowaniu gminą jeszcze w okresie przedwojennym. Aresztowanie pracowników kopalni „Rymer” przez Armię Czerwoną wpisuje się w szerszy problem wywózek
górników do Związku Radzieckiego. Zatrzymania dotykały część ludności, która mogła korzystać z pełni praw obywatelskich, a w przypadku gminy Popielów–Radziejów stanowili oni ok. 60 %, a być może więcej uwięzionych.

26  
27  
28  
29  

APR, Akta gminy, sygn. 2, s. 64–70.
Tamże.
APR, Akta gminy, sygn. 1, s. 151, 156, 252.
APR, Akta gminy, sygn. 2, s. s. 64–70.

Damian Halmer (Zabrze)
Epizody z dziejów badań archeologicznych
w Rybniku i okolicy w latach 1945–1989
Rybnik należy do tych górnośląskich miast, których dzieje wielokrotnie były
już podejmowane przez różnych badaczy. Szczególnie ważne jest w tym kontekście zainteresowanie dziejami najstarszymi, a więc obejmującymi czasy do
końca XIV w. Okres ten został bardzo szeroko zakreślony w pracy Bogdana
Klocha pt. Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV
wieku, która nie tylko zebrała i usystematyzowała dotychczasową wiedzę na ten
temat, ale także rozszerzyła ją o wiele wątków1. Informacji na temat najstarszej
części historii miasta i bliskiej okolicy szukać można również w artykułach
i przyczynkach autorstwa Antoniego Barciaka2, Damiana Halmera3, Bogdana
Klocha4, Waltera Kuhna5, Idziego Panica6, Georga Raschke7, Jerzego Szydłow
skiego8 i Urszuli Zgorzelskiej9, a także z szerszych monografii i artykułów
1  

B. Kloch, Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku,
Rybnik 2002.
2  
A. Barciak, Uwagi o roli Rybnika w XIII wieku w świetle współczesnych źródeł dokumentowych,
[w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler--Mackiewicz, Rybnik 2003; tenże, Sacrum a średniowieczny Rybnik, [w:] tamże.
3  
D. Halmer, W poszukiwaniu średniowiecznego Zalesia. Przyczynek do badań nad osadnictwem ziemi
rybnickiej w średniowieczu, [w:] Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, red. H. Honysz, J. Mokrosz, Katowice–Rybnik 2007; tenże, Uwagi na temat umiejscowienia przedlokacyjnego centrum osadniczego na terenie
miasta Rybnik, [w:] Trudne bogactwo pogranicza, red. J. Mokrosz, Katowice–Rybnik 2008.
4  
B. Kloch, Rola Rybnika jako ośrodka parafialnego, administracyjnego i gospodarczego w średniowieczu (przyczynek do badań nad miastami górnośląskimi), [w:] Etnografia miasta jako przedmiot zainteresowań muzealnictwa polskiego, red. G. Grabowska, A. Stawarz, Warszawa–Rybnik 2002; tenże, Rybnik na przełomie XIII i XIV wieku. Kierunki rozwoju miejscowości, [w:] Sacrum i profanum...
5  
W. Kuhn, Geschichte des Rybniker Kreisgebietes bis 1526, [w:] Chronik von Rybnik O/S, Dorsten
1971.
6  
I. Panic, Ze studiów nad wspólnotami społecznymi Górnego Śląska w średniowieczu. Okolice Rybnika
i Wodzisławia Śląskiego, [w:] Wspólnota i odrębność regionalna, t. 1, red. J. Bukowska-Floreńska,
Rybnik 1994; tenże, Rybnik w XII wieku: centrum regionu, czy jego peryferie, [w:] Sacrum i profanum...
7  
G. Raschke, Südoberschlesien der Kreise Ratibor und Rybnik im vorletzten Jahrtausend, [w:] Chronik von Rybnik...
8  
J. Szydłowski, Najstarsze osadnictwo w świetle badań archeologicznych, [w:] Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligęza, Katowice 1970; tenże, Przeszłość pradziejowa ziemi rybnicko-wodzisławskiej
– osiągnięcia i potrzeby, „Kroniki Rybnickie”, Nr 1, Rybnik 1983.
9  
U. Zgorzelska, W zamierzchłej przeszłości i średniowieczu, [w:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od
czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986.
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monograficznych autorstwa Franza Idzikowskiego10 i Alfonsa Mrowca11 oraz
wielu innych mniejszych lub większych opracowań. Szczególnie zaś, ze względu
na temat niniejszego szkicu, podkreślić należy znaczenie pracy Sławomira Kulpy i Mirosława Furmanka, którzy zebrali i scharakteryzowali dotychczasowe
badania archeologiczne na terenie miasta Rybnika prowadzone od XIX w. aż do
pierwszych lat wieku XXI12.
Ilość wspomnianych tu prac wskazywać może na to, że ten fragment historii
należy do bardzo dobrze poznanych. Jest to jednak wrażenie mylne. Wiedza na
temat dziejów Rybnika i okolicy do XIV w. opiera się bowiem jedynie na kilku
źródłach pisanych typu dokumentowego, w dodatku często enigmatycznych
lub też jedynie lakonicznie wspominających o tym terenie. Pomimo sporej liczby różnego rodzaju prac, nadal jeszcze nie wszystko jest wiadome, poznane
i stwierdzone, a wiele pytań badawczych nadal pozostaje bez odpowiedzi. Problemy z badaniem najdawniejszej części dziejów miasta bardzo trafnie scharakteryzował Idzi Panic: Mówienie o dziejach miejscowości w czasach, które w żadnym
stopniu nie są oświetlone przez przekazy pisane, jest zajęciem wielce ryzykownym. Ryzyko to
jest tym większe, jeśli w ślad za brakiem źródeł pisanych idzie również brak zabytków archeologicznych. Z takim właśnie przykładem spotykamy się w odniesieniu do Rybnika13.
Brak dokładnych i zorganizowanych badań archeologicznych na terenie
miasta i najbliższej okolicy nie jest jedyną przeszkodą w odtwarzaniu historii.
Równie wielką przeszkodą, jak brak wyników dawnych badań, jest niemożność
prowadzenia ich obecnie. Zwarta zabudowa, infrastruktura miejska i drogowa
oraz ścisłe zagospodarowanie terenu miasta (a szczególnie śródmieścia) sprawiają, że obecnie podejmowanie poszukiwań w wielu miejscach jest po prostu
niemożliwe. Trudno przecież „kopać” pod blokami mieszkalnymi czy kluczowymi dla miasta drogami. Natomiast w miejscach, gdzie badania są możliwe,
przemieszanie warstw oraz wielokrotne naruszenia pierwotnego kontekstu
przez modernizacje zabudowań oraz różnego rodzaju prace ziemne dodatkowo
komplikują sytuację. Przez to opisując najstarsze dzieje Rybnika historyk, pozbawiony pomocy i informacji płynących ze źródeł archeologicznych, zmuszony jest do częstego powtarzania słów „prawdopodobnie”, „możliwe”, „być
może”, „wydaje się” oraz „niewykluczone”.

10  

1861.

11  

F. Idzikowski, Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien, Breslau

A. Mrowiec, Zarys dziejów, [w:] Ziemia rybnicko-wodzisławska...
M. Furmanek, S. Kulpa, Stan i potrzeby badań archeologicznych nad początkami i rozwojem
Rybnika, [w:] Sacrum i profanum...
13  
I. Panic, Rybnik w XII wieku..., s. 17.
12  
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Historia badań archeologicznych na terenie samego miasta jak i jego obecnych dzielnic sięga czasów dość odległych, mianowicie XIX stulecia. Pierwsze
luźne znaleziska, bo właściwie tak należy je określać, miały charakter przypadkowy. Część z nich zamiast badań doczekała się zresztą nieco legendarnych
interpretacji i omawiana może być dziś bardziej w kategoriach ciekawostki niż
materiału źródłowego, a podejmowane wówczas prace pseudo-wykopaliskowe
często prowadzone były na miejscach znanych z miejscowych legend i podań14.
Do intensyfikacji prac archeologicznych doszło dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Rybnik wraz z dużą częścią dawnego powiatu rybnickiego włączony został w skład Polski. Ówczesne badania, napędzane dodatkowo atmosferą polityczno-ideologicznej rywalizacji naukowej
w sporach o „słowiańskość” czy też „germańskość” Śląska, zyskały nie tylko
rozmachu ale także profesjonalizm. W niektórych miejscach (grody w Syryni i
Lubomi) badania te przybrały postać wielosezonowych i zakrojonych na szeroką skalę prac wykopaliskowych, których efekty ogłoszone zostały drukiem15.
Wówczas też w okolicach Rybnika coraz częściej gościli archeolodzy a ich odkrycia, zarówno z prac powierzchniowych jak i wykopaliskowych, zaczęły się
w miarę często pojawiać na łamach czasopism archeologicznych16.
Zakończenie II wojny światowej i włączenie Górnego i Dolnego Śląska do
Polski spowodowało nasycenie wątkami ideologicznymi i politycznymi prac historyków i archeologów. Głównym motorem tych działań była potrzeba uzasadnienia polskich praw do ziem zachodnich. Badacze wielokrotnie więc w swych
dziełach zamieszczali tezy o rodzimym słowiańskim i polskim charakterze tzw.
Ziem Odzyskanych17. Do ich zadań należało także budzenie w szerokich kręgach
społeczeństwa polskiego świadomości historycznych praw Polski do Śląska. [...] W tych
14  

M. Furmanek, S. Kulpa, Stan i potrzeby..., s. 25–26. Zob. także: Muzeum Górnośląskie w
Bytomiu, Archiwum Działu Archeologii (dalej: MGŚ, DA), teczka 63 (materiały dot. pierwszych badań na terenie miasta, w tym prób lokalizacji rybnickiego zamku).
15  
J. Szydłowski, Przeszłość pradziejowa..., s. 14–16; M. Furmanek, S. Kulpa, Stan i potrzeby...,
s. 25. Tam starsza literatura.
16  
J. Fitzke, Druga wycieczka archeologiczna Koła Prehistoryków U. J. w Krakowie na Śląsk,
„Z otchłani wieków. Dwumiesięcznik poświęcony pradziejom Polski”, R. VI, 1931; J. Kostrzewski, Nowe materjały do pradziejów Górnego Śląska, „Przegląd Archeologiczny”, R. 10, 1928,
t. IV, z. 1, s. 85 i nast.; tenże, Badania prehistoryczne w pow. tarnogórskim, lublinieckim, pszczyńskim
i rybnickim w r. 1934, [w:] Badania Prehistoryczne w województwie śląskiem w latach 1934–1935, oprac.
J. Żurowski, R. Jakimowicz, J. Kostrzewski, Kraków 1936.
17  
Szerzej na ten temat zob. R. Stobiecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna... ale skomplikowana, Warszawa 2007, s. 125, 139–142. Zob. także M. Benysek, Archeologia jako
narzędzie propagandy, [w:] Współczesna przeszłość, red. U. Stępień, Poznań 2009.
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pierwszych latach każda praca świadcząca o dawności i ciągłości naszego bytu na Śląsku
spełniała bardzo pożyteczną rolę polityczną i oświatową18. Nic więc dziwnego, że właśnie w tym czasie spod pióra uznanych archeologów wyszły pozycje o tak wymownych tytułach jak Kłamstwa nauki niemieckiej o Słowianach19 czy też Na wschód
od Odry i Nysy Łużyckiej jest Polska20. Sytuacja ta, dla nauki w ogólności, a archeologii w szczególności, była po części szczęśliwą. Naciski ideologiczne i potrzeba udowadniania niosły ze sobą duże możliwości finansowania kolejnych
przedsięwzięć badawczych. Począwszy od 1949 r. wielkie fundusze przeznaczano na zainicjowane przez Witolda Hensla badania milenijne, trwające do 1966 r.,
które na każdym kroku i przy okazji każdych badań wykopaliskowych podkreślały słowiańskie korzenie Śląska i jego związki z pozostałymi ziemiami. Badania te przyniosły ogromną ilość materiału, w dużej części do dziś dzień nie
opracowanego. Przyniosły jednak także swoistą „modę” na pradzieje21.
Miasto Rybnik, znajdujące się we wschodniej części historycznego Górnego
Śląska, również wpisywało się w tony odgórnej propagandy historycznej, co
przy wielu okazjach bywało podkreślane. I tak na przykład w roku 1974 zorganizowano (nie wiedzieć dlaczego akurat wtedy) obchody 750-lecia miasta Rybnika połączone z rocznicą 30-lecia PRL, a w roku 1983 zrekonstruowano
przejazd przez Rybnik ruszającego na Wiedeń Jana III Sobieskiego (choć
w rzeczywistości trasa przemarszu wojsk polskich sprzed 300 lat miasto omijała). Jako ciekawostkę można w tym miejscu przywołać także informację, że na
terenie ośrodka wypoczynkowego w Kamieniu postawiono drewnianą replikę
dawnego, piastowskiego grodu22. Wydawnictwa poświęcone lokalnej historii
również skrzętnie realizowały nakreśloną po 1945 r. wizję rekonstrukcji najstarszych dziejów. I tak przeczytać można m.in. o tym, że bogata w wydarzenia historyczne ziemia rybnicka, sławna z dziejowych potyczek w obronie polskości, szczycąca się
przez wieki zamożnością swych grodów, już od zarania polskiej państwowości zaznaczyła
swoją obecność w najstarszych źródłach, związana była nieodłącznie wraz z całym Śląskiem
z Polską Piastów23.
18  

W. Korta, Badania nad średniowiecznym Śląskiem w polskiej historiografii w latach 1945–1980,
„Śląski Kwartalnik Historyczny ››Sobótka‹‹”, R. 43, 1988, nr 2, s. 159. Zob. także: L. Leciejewicz,
Wczesne średniowiecze Śląska w badaniach polskich po II wojnie światowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny ››Sobótka‹‹”, R. 41, 1986, nr 3, s. 330 i nast.
19  
W. Hensel, Kłamstwa nauki niemieckiej o Słowianach, Łódź 1947.
20  
J. Kostrzewski, Na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej jest Polska, Londyn 1961.
21  
M. Benysek, Archeologia jako narzędzie..., s. 198–199. Por. L. Górska i in., Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944–1964, Wrocław 1965.
22  
B. Kloch, D. Keller, Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.), „Zeszyty Rybnickie” 7, Rybnik
2008, s. 76–77, 79.
23  
W. Kiczan, Sławna przeszłość, bogata przyszłość ziemi rybnicko wodzisławskiej, [w:] Ziemia
rybnicko-wodzisławska..., s. 11.
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Gorliwość ideologii i chęć dalszego udowadniania obecności Prasłowian na
Śląsku, w tym i na ziemi rybnickiej, napotkała jednak na obiektywne przeszkody. Były nimi głównie straty w przedwojennej dokumentacji oraz braki kadrowe
wśród archeologów. Wyniki badań sprzed II wojny światowej częściowo zaginęły, częściowo uległy rozproszeniu (głównie między Bytom i Racibórz). Natomiast te zachowane częstokroć były źle opisane, bez uwzględnienia nie tylko
głębokości odkrycia czy kontekstu archeologicznego, ale często także bez oznaczenia stanowiska czy nawet orientacyjnego miejsca odkrycia (często podawana
była jedynie nazwa wsi). Problemy pierwszych archeologów zajmujących się
opisywanymi terenami po II wojnie światowej szeroko opisała w roku 1953 Danuta Hanulanka, kustosz Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w By
tomiu. Zbierając zachowane w tamtejszym muzeum informacje oraz opierając
się na badaniach z lat międzywojennych przygotowała referat podsumowujący
ówczesną wiedzę na temat pradziejów ziemi rybnickiej i problemy wpływające
na tak słaby stan badań24. Przywołała m.in. kilka przykładów, w których materiał archeologiczny trafiał w ręce badaczy w bardziej niż szczęśliwych okolicznościach25.
Z powodu opisanych tu przeszkód, rozpoczęcie szczegółowych badań na
terenie powiatów rybnickiego i wodzisławskiego możliwe było dopiero po
1955 r.26 Początkowo jednak postanowiono głównie kontynuować prace wykopaliskowe rozpoczęte jeszcze przed wojną. W następnych dwóch dekadach
miejscem kilkusezonowych badań stał się rozpoznany wstępnie już w latach
trzydziestych XX w. wczesnośredniowieczny gród w Lubomii27. Wciąż jeszcze
pojawiały się co jakiś czas znaleziska przypadkowe. I tak w roku 1959 inż.
Tchórzewski informował, że w czasie prowadzenia prac ziemnych na dawnym
24  

D. Hanulanka, Najstarsza przeszłość powiatu rybnickiego w świetle badań archeologicznych, mps,
Bytom 1953 (MGŚ, DA, teczka 68, s. 155–164).
25  
Pisząc o charakterystycznych dla wcześniejszych lat znaleziskach przypadkowych D.
Hanulanka argumentowała, że przypadkowi znalazcy najczęściej nie mają pojęcia co to za przedmioty. Do
niedawna wiązano je nawet z czarami i zabobonami. Przypisywano je cudownym darom z nieba i wierzono, że
posiadają własności lecznicze. Bardzo charakterystyczny przykład tego stanowi wypadek, jaki miał miejsce ok.
50 lat temu [a więc w pierwszych latach XX w. – D.H.] we wsi Pogrzebień w pow. Rybnickim. Jeden
z tamtejszych mieszkańców, niejaki Porwoł znalazł w polu krzemienny toporek, o którym twierdził, że spadł
z nieba podczas burzy i utrzymywał go dla odegnania chorób. Toporek ten zauważył u niego ówczesny nauczyciel Burdzik, który poznał się na jego wieku i ocenił jako narzędzie młodszej epoki kamiennej [...], nie udało
się mu jednak wydobyć go od starego wieśniaka. Po śmierci Porwoła toporek gdzieś zaginął. Ten sam Porwoł
z Pogrzebienia podczas rudowania pni w lesie znalazł skarb monet miedzianych z okresu rzymskiego [...].
Nieświadom ich naukowej wartości dał je do zabawy dzieciom – tamże, s. 156.
26  
J. Szydłowski, Najstarsze osadnictwo..., s. 73–74; tenże, Przeszłość pradziejowa..., s. 13–16.
27  
Literatura na ten temat: Tenże, Przeszłość pradziejowa..., s. 23, przypisy 6–7, 12 (zbiór ten
zawiera ponad 25 prac, przez co zrezygnowano z ich wymieniania także w tym miejscu. Zainteresowanych autor odsyła do cytowanej pracy J. Szydłowskiego).
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grodzisku w Jankowicach Rybnickich znaleziono gwóźdź żelazny, część obręczy żelaznej i fragmenty ceramiki. Informował także, że w tym miejscu jego
zdaniem znalazłoby się jeszcze wiele cennego materiału archeologicznego. Archeolodzy
z Bytomia nie podjęli jednak wówczas szczegółowych badań w tym miejscu28.
Pierwsze dobrze przygotowane i realizowane z uwzględnieniem zasad metodyki badania wykopaliskowe rozpoczęły się w latach sześćdziesiątych XX w.
I tak we wrześniu 1963 r. przeprowadzono pod kierunkiem Jerzego Szydłowskiego badania sondażowe znajdującego się w Gierałtowicach (wówczas jeszcze leżących w pow. rybnickim) kościółka p.w. św. Katarzyny29. Prowadzone
były także wykopaliska na stanowiskach w Gorzyczkach30, Gołkowicach31
i Książenicach32. Badaniami objęte zostały także śródmieścia Wodzisławia Śląskiego33 oraz Żor34.
Okres wzmożonego zainteresowania archeologów ziemią rybnicką w latach
sześćdziesiątych przyniósł nie tylko kilka ważnych znalezisk, ale spowodował
także większe zainteresowanie pradziejami ziemi rybnickiej. Także wspomniane
już zbliżające się obchody milenium państwa polskiego sprzyjały zainteresowaniu lokalną przeszłością, a przypadkowe znaleziska coraz częściej zgłaszane
były właściwym służbom. Przyczyniło się do tego m.in. powołanie Zbiorów
Muzealnych Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej, poprzednika rybnickiego muzeum. W poszukiwaniu nowych eksponatów do kolekcji zainteresowano się
wówczas także materiałami archeologicznymi i nawiązano współpracę ze ślą-

28  

MGŚ, DA, teczka 65.
J. Szydłowski, Sprawozdanie z badań sondażowych przeprowadzonych w dniach 17 i 23 IX 1963
na terenie kościółka drewnianego w Gierałtowicach, pow. Rybnik, mps, Bytom 1963, MGŚ, DA, teczka
65.
30  
W. Galosińska-Hrebenda, Gródek w Gorzyczkach, pow. Wodzisław Śląski, [w:] Informator
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo katowickie za lata 1966–1970,
Katowice 1971; taż (jako W. Hrebenda), Gorzyczki, pow. Wodzisław Śl., „Muzeum Górnośląskie
– Komunikat” (Dalej: MG-K), 1970; taż, Gorzyczki, pow. Wodzisław Śląski, MG-K, 1973.
31  
Taż, Gołkowice, pow. Wodzisław Śląski, stanowisko 1, MG-K, 1973.
32  
MGŚ, DA, teczka 65. Szerzej na ten temat zob. M. Furmanek, Znalezisko amfory typu „A”
kultury ceramiki sznurowej z Książenic, woj. śląskie a niektóre problemy osadnictwa neolitycznego we wschodniej części Górnego Śląska, „Sprawozdania Archeologiczne”, nr 55, 2003, s. 20–23.
33  
W. Pierzyna, Wodzisław Śląski – Stare Miasto, MG-K, 1970; tenże, Wodzisław Śląski – Stare Miasto, stanowisko III, MG-K, 1971.
34  
U. Skibińska, W. Wiśniewski, Badania architektoniczne murów obronnych w Żorach – 1970,
mps 1970; J. Kozak, Żory, pow. Rybnik. Mury obronne. Opracowanie wyników badań archeologicznych
prowadzonych w roku 1972, mps, Kraków 1972 (obydwa opracowania w zbiorach Archiwum dokumentacji i akt byłego Oddziału Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie).
29  
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skimi archeologami . Ważną rolę w popularyzowaniu badań archeologicznych
spełniała także redakcja lokalnych „Nowin”.
Dnia 17 grudnia 1965 r. Komitet Zbiorów Muzealnych Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej zwrócił się do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z prośbą
o rozpoczęcie badań archeologicznych na terenie cegielni w Wielopolu, gdzie
podczas prac ziemnych natrafiono na domniemane znalezisko archeologiczne.
Jak wynika z powstałej wówczas korespondencji miejscowa prasa [tj. redakcja
„Nowin” – D.H.] jest tą sprawą mocno zainteresowana i łatwo mogłaby podać niewłaściwe informacje36. Reakcja ze strony Muzeum Górnośląskiego była bardzo szybka i
jeszcze 23 grudnia na miejscu znaleziska pojawili się archeolodzy. I chociaż
znalezisko okazało się jedynie drewnianą studzienką melioracyjną, nie przedstawiającą ich zdaniem wartości archeologicznych, to jednak w odpowiedzi na
korespondencję poprosili o informowanie o różnych tego typu odkryciach37.
Czasami jednak, mimo dobrych chęci, badania podejmowane w terenie kończyły się fiaskiem. Warto w tym celu zacytować sprawozdanie Jerzego Szydłowskiego sporządzone w 1965 r. po jednym z wyjazdów badawczych w okolice
Rybnika: W ślad za wiadomością o odkryciu dużej ilości monet średniowiecznych w Łukowie, pow. Rybnik przeprowadzono wraz z mgr. Cz. Witkowskim dochodzenie w tej sprawie.
Okazało się, że jest to przekoloryzowana plotka mająca swe źródło w Czernicy, pow. Rybnik, gdzie na polu ob. Józefa Kachla przy usuwaniu dużego głazu z śladami obróbki (bez
wartości archeologicznej) znaleziono w pobliżu jedną monetę austriacką Marii Teresy, która
zresztą już dłuższy czas temu zaginęła38.
W przyspieszonym tempie
Pomimo trudnych początków badań na terenie ziemi rybnickiej, warto jednak odnotować, że w latach sześćdziesiątych minionego stulecia przeprowadzona została pierwsza po 1945 r. zakrojona na szeroką skalę ekspedycja archeologiczna na te tereny. I choć jej wyniki nie były oszałamiające, to jednak z racji
podejmowanego tu tematu nie sposób tych wydarzeń pominąć.
Jedną z ważniejszych inwestycji budowlanych podejmowanych na terenie
całego Rybnickiego Okręgu Węglowego była budowa nowej elektrowni. Wraz
35  

Zob. Także: G. Grabowska, Muzeum w Rybniku, „Kroniki Rybnickie”, nr 1, Rybnik 1983,
s. 384; Muzeum w Rybniku. Informator, red. taż, Rybnik 2000, s. 9–10.
36  
MGŚ, DA, teczka 68, b.p.
37  
Tamże.
38  
J. Szydłowski, Sprawozdanie z wyjazdu do Suminy i Czernicy, pow. Rybnik w dniu 20 X 1965,
Bytom 1965, tamże, teczka 64, b.p.
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z nią na rzece Rudzie wytyczony miał być potężny zbiornik, którego wody służyć miały do chłodzenia zainstalowanej w elektrowni aparatury. Powierzchnia
projektowanego zbiornika wodnego osiągnąć miała 5,55 km2 (wraz z bocznymi
zbiornikami Pniowiec i Gzel) obejmując nieckowatą dolinę rzeki Rudy o szerokości około 800 metrów39. Tak potężna inwestycja i widmo zatopienia niezbadanych dotąd terenów niosło duże prawdopodobieństwo bezpowrotnego
zniszczenia ewentualnych stanowisk archeologicznych na tym terenie. Dlatego
też przed rozpoczęciem prac ziemnych zaczęły się pojawiać apele o gruntowne
przebadanie terenu przyszłej inwestycji. Dużą rolę po raz kolejny odegrała redakcja „Nowin”40.
Badania rozpoczęły się 17 kwietnia 1967 r. Udział w nich wzięła czteroosobowa grupa archeologów z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Muzeum
w Gliwicach pod kierownictwem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Archeologicznych, mgr Wandy Galasińskiej-Hrebendy. Całość przeprowadzonych badań sfinansowana została z funduszy Konserwatora, a uczestnicy podkreślali przychylność władz miejskich, powiatowych oraz pomoc ze
strony Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Koszty ekspedycji,
szacowane przed jej rozpoczęciem na 5 tys. zł, zostały przekroczone.
Badania powierzchniowe, prowadzone w wyjątkowo nieprzyjaznych warunkach
atmosferycznych, objęły imponujący teren obejmujący pradolinę rzeki Rudy między Stodołami, Wielopolem i Kamieniem, w promieniu 3–5 km od koryta rzeki, a zatem na terenie o wiele większym niż planowany zbiornik. Badania zakończyły się po tygodniu, 23 kwietnia 1967 r. Prowadzący je archeolodzy
podkreślali, że dzięki zaangażowaniu i pomocy mieszkańców całość prac przebiegała sprawnie i szybko41. Wyniki badań nie były jednak zbyt imponujące.
Efektem penetracji było bowiem odkrycie ledwie kilku stanowisk, w przeważającej większości śladów osadnictwa. Sporą część materiału stanowiły odnalezione głównie na lewym brzegu rzeki Rudy, rozproszone między Stodołami
a Wielopolem materiały krzemienne z epoki kamienia. Pozostałą część znalezisk stanowiły datowane na XII–XIV wiek drobne zabytki z czasów średniowiecza rozproszone między Chwałowicami a Wielopolem. Pochodzące ze średniowiecza (XIII w.) zabytki zostały odnalezione także na terenie Orzepowic,
gdzie zdaniem badaczy można by doszukiwać się osady typu otwartego. Zdecydowanie skromniejszy materiał odnaleziony został na prawym brzegu rzeki,
39  

A. Kuczera, K. Majda, Rola Zbiornika Rybnickiego w systemie wodnym Parku Krajobrazowego
„Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich”, „Scripta Rudensia”, nr 12, 2003, s. 8, 15.
40  
[W. Galasińska-Hrebenda], Czy rybnicki Asuan kryje tajemnice przeszłości? Badania archeologiczne terenów przyszłego zalewu, [1967]; [taż], Sprawozdanie z archeologicznych badań powierzchniowych
przeprowadzonych w północnej części powiatu rybnickiego, [1967]; Niedatowana notatka W. GalasińskiejHrebendy, [1967] – wszystkie materiały ze zbiorów MGŚ, DA, teczka 68, b.p.
41  
Tamże.
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gdzie w okolicach Wielopola natrafiono jedynie na ślady osadnictwa ludności
kultury łużyckiej.
Podsumowując, tereny objęte poszukiwaniami okazały się zdaniem archeologów rejonem charakteryzującym się słabym osadnictwem pradziejowym
i wczesnohistorycznym, a niewielka ilość odnalezionych zabytków, w odniesieniu do tak dużego terenu, zdawała się w pełni to potwierdzać. Aby jednak nie
wyciągać jedynie pesymistycznych wniosków W. Galasińska-Hrebenda podkreśliła, że dla archeologa negatywne wyniki mają jednak wartość naukową. Zaznaczyła
również, że dotychczasowe skromne wyniki badań powierzchniowych nie wykluczają istnienia osadnictwa pradziejowego w tej części płaskowyżu rybnickiego. Dalsze badania, bez względu na wyniki, są korzystnym zjawiskiem, rzadko dotąd stosowanym przed rozpoczęciem
prac ziemnych przez inwestora. W ten bowiem sposób z większym spokojem możemy patrzeć
na nasz rybnicki Asuan, który nie zaleje żadnych zabytków naszej Kultury Materialnej. Po
tych powierzchniowych badaniach zajdzie niewątpliwie konieczność nadzoru archeologicznego
w trakcie prac przy zbiorniku42.
Entuzjastyczne podsumowanie, mimo skromnych przecież wyników daje
wrażenie, że rozpoczęta 17 kwietnia 1967 r. ekspedycja zakończyła się sukcesem. Patrząc na nią z perspektywy czasu warto jednak zastanowić się, czy badania nie były prowadzone zbyt szybko, a wnioski wyciągnięte zbyt wcześnie. Co
prawda pod względem metodyki prowadzenia archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzone wówczas badania wydają się być dobrze
przygotowane, zarówno pod względem wyboru czasu badania, jak i liczebności
i składu badającej grupy43. Warto jednak zastanowić się, czy realnym było sumienne przeszukanie tak pokaźnego terenu w zaledwie 7 dni.
Obszar objęty penetracją, jak już pisaliśmy, objął swym zasięgiem tereny
między Stodołami a Wielopolem w promieniu od 3 do 5 km od brzegu rzeki
Rudy, co w przybliżeniu daje obszar ponad 40 km2. Wedle przybliżonych wyliczeń metodycznych przeprowadzanie badań powierzchniowych w terenie
otwartym przez grupę pięcioosobową przy zachowaniu optymalnego tempa
pozwala na przeczesanie w ciągu godziny 0,7 km2 terenu. Oczywiście bez wliczania prac na odkrytych stanowiskach oraz prowadzenia wywiadu wśród
mieszkańców44. Warto w tym miejscu podkreślić, że badania nie były prowadzone w sposób ciągły, a teren objęty poszukiwaniami został znacznie powięk42  

[Taż], Czy rybnicki Asuan...
R. Mazurkowski, Metodyka archeologicznych badań powierzchniowych, Warszawa – Poznań
1980, s. 45–52. Zob. także: Instrukcja ewidencji stanowiska archeologicznych metodą badań powierzchniowych (Archeologiczne Zdjęcie Polski), oprac. M. Konopka, Warszawa 1984, s. 8–10, 12; J. Kruk,
Przyczynek do metodyki badań powierzchniowych, „Sprawozdania Archeologiczne”, nr 27, 1975,
s. 248.
44  
R. Mazurkowski, Metodyka..., s. 54–55.
43  
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szony. Jak bowiem wynika ze sprawozdań, przy okazji prowadzonych badań penetracyjnych jeden dzień poświęcono na weryfikację grodziska w Gorzyczkach, pow. Wodzisław
Śl., oddalonego w zasadzie od interesującego nas terenu. Również „przy okazji” przebadano tereny położone między Wielopolem a Kamieniem, przeznaczone pod
budowę linii kolejowej na użytek Elektrowni „Rybnik”, przez co badacze spenetrować musieli dodatkowo ok. 3 km trasy w dużej części w trudnym, lesistym
terenie45. Na tej podstawie można więc domniemywać, że albo nie cały założony obszar został zbadany, albo też tyraliera naukowców poruszała się po nim
zbyt szybko.
Analizując wyniki penetracji z 1967 r. warto również porównać je z wynikami poszukiwań, jakie w dorzeczu rzeki Rudy prowadzone były w latach następnych. Podjęte w latach 1984–1985 badania powierzchniowe w ramach AZP
wykazały bowiem sporą ilość nowych znalezisk, przecząc nieco tezie o słabym
osadnictwie doliny rzeki Rudy. Jeszcze bardziej miażdżące dla tej tezy okazały
się wyniki kolejnych badań, przeprowadzonych w październiku 1994 r. Archeolodzy odkryli wówczas na terenie Stodół, Chwałęcic, Grabowni i Orzepowic
wiele śladów osadnictwa datowanego nie tylko na średniowiecze, ale pochodzących także z paleolitu, mezolitu, neolitu oraz z epoki brązu. W samych tylko
Chwałęcicach odnaleziono wówczas 27 fragmentów naczyń średniowiecznych,
a w Stodołach aż 145 skorup datowanych na ten okres46. Wydaje się więc bardzo prawdopodobnym, że ekspedycja badawcza z roku 1967 (nie ujmując oczywiście niczego prowadzącym ją archeologom) niezbyt rzetelnie przeprowadziła
swe badania, a wystosowana wówczas teza o słabym zaludnieniu terenów doliny rzeki Rudy na odcinku między Stodołami a Wielopolem wynikała nie tyle
z analizy źródeł, co z pośpiechu w prowadzeniu penetracji na tak rozległym
terenie. Sami zresztą przeprowadzający je badacze wspominali, że są to dopiero
pierwsze z planowanych poszukiwań47, do których jednak ostatecznie nie doszło. Ryzyko, że zalewane począwszy od grudnia 1971 r. tereny48 kryją w sobie
jeszcze sporą ilość materiału archeologicznego jest zatem poważne.

45  

Niedatowana notatka...
E. M. Foltyn i in., Wyniki badań powierzchniowych nad rzeką Rudą, [w:] Badania archeologiczne
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, red. E. Tomczak, Katowice 1997, s. 394–
415.
47  
[W. Galasińska-Hrebenda], Sprawozdanie z archeologicznych badań...
48  
A. Kuczera, K. Majda, Rola Zbiornika..., s. 11. Budowa samej Elektrowni rozpoczęła się
w roku 1973 – B. Kloch, D. Keller, Zarys dziejów..., s. 90.
46  
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Badania terenów przeznaczonych pod powstający powoli Zbiornik Rybnicki, choć prowadzone bardzo pospiesznie i chyba nie do końca zakończone sukcesem, to jednak należy uznać za pozytywny przejaw zainteresowania najstarszymi dziejami ziemi rybnickiej. Do tej pory, co zresztą podkreślali sami
uczestnicy tamtych badań, gruntowne poszukiwania powierzchniowe na terenach przyszłych inwestycji były rzadkością49. Zazwyczaj koparki i ekipy budowlańców wyprzedzały archeologów i wcześniej pojawiały się na miejscu mieszając warstwy i niejednokrotnie niszcząc cenne stanowiska archeologiczne. Co
prawda także na terenie przyszłego zbiornika badaczy wyprzedziły w niektórych miejscach prace ziemne i w okolicach Wielopola prowadzili oni rozeznanie
w terenie gdzie kopie się obecnie rowy melioracyjne50. W odniesieniu do całego wielkiego obszaru można to potraktować incydentalnie. Nieco inaczej sprawa rysowała się w innych miejscach.
W dniach 9, 12 i 13 listopada 1974 rr. Werner Pierzyna, Kierownik Działu
Archeologii Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, przeprowadził badania penetracyjne w miejscowości Rój. Teren przeprowadzonych badań obejmował obszar
budowy przyszłej Kopalni Węgla Kamiennego „ZMP” (później KWK „Żory”).
Tym razem jednak scenariusz był nieco inny i to nie archeolodzy pojawili się na
tym terenie pierwsi. Warto więc zacytować dość obszerne fragmenty powstałego wówczas sprawozdania by zapoznać się z warunkami badań: Ogółem spenetrowano ponad 35 ha powierzchni. Na odsłoniętych przez spychacze profilach nie zaobserwowano żadnych śladów przeciętych warstw kulturowych. Prawie z reguły pod warstwą orną
o różnej miąższości wystąpił lity calec w postaci piasku bądź gliny przemieszanej z piaskiem.
Na powierzchni również nie zaobserwowano żadnych śladów ewentualnie zniszczonych [podkreślenie – D.H.] warstw kulturowych51. Gdyby jednak na terenie niwelowanym przez spychacze przed rozpoczęciem badań występowały ślady osadnictwa pradziejowego, zostałyby albo zniszczone, albo doszczętnie przemieszane.
Tym razem możemy więc mówić o szczęściu, że z wyjątkiem kilku skorup późnośredniowiecznych52 nie udało się żadnych zabytków odnaleźć.
W dziejach rybnickiej archeologii w opisywanym okresie doszło jednak do
wydarzeń na tyle sprzecznych z metodyką badań archeologicznych, że nie spo49  

[W. Galasińska-Hrebenda], Czy rybnicki Asuan...; Zob. także J. Kruk, Przyczynek do metodyki..., s. 247–248.
50  
Tamże.
51  
W. Pierzyna, Sprawozdanie z przeprowadzonych badań penetracyjnych w miejsc. Rój, pow. Rybnik,
mps, 1974, MGŚ, DA, teczka 67, b.p.
52  
Tamże.
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sób tego epizodu pominąć. I także tym razem w głównej roli wystąpiły koparki.
Tym razem jednak ich użyciem kierowały osoby reprezentujące świat nauki.
W sierpniu 1978 r. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Katowicach, którym był wówczas Jacek Pierzak, wpłynęło pismo
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań o charakterze sondażowym. Ich
wykonawcą miał być doc. dr Franciszek Maurer z Wydziału Architektury Politechniki Gliwickiej a nadzór archeologiczny objąć miał W. Pierzyna. Planowane
wówczas badania miały być zakrojonymi na szeroką skalę poszukiwaniami prowadzonymi na do tej pory niezbadanych archeologicznie terenach miasta Rybnika. Wykopy miały objąć tereny w rejonie budynku Sądu Rejonowego (a więc
rybnickiego zamku), zabytkowej kaplicy na terenie dawnego cmentarza (dawny
kościół NMP, obecnie kaplica akademicka) przy ul. Gliwickiej oraz na terenie
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, również przy ul. Gliwickiej. Ostatecznie Konserwator nie wydał jedynie zgody na podjęcie prac na terenie szpitala. Jedynym zastrzeżeniem był obowiązek ścisłej współpracy z Muzeum
w Wodzisławiu w kwestii planowania oraz prowadzenia badań53. Aby formalnościom stało się zadość W. Pierzyna w piśmie skierowanym bezpośrednio do
F. Maurera z dnia 23 sierpnia 1978 r. przypomniał o obowiązku konsultacji
terminu i zakresu badań na terenie zabytkowego kościółka54.
Pomimo szczegółowych uzgodnień dotyczących warunków rozpoczęcia
i prowadzenia badań, zainicjowane przez F. Maurera i prowadzone przez jego
studentów prace na terenie dawnego cmentarza parafialnego na tzw. wzgórzu
kościelnym w Rybniku rozpoczęły się na długo przed przybyciem na miejsce
nadzoru archeologicznego i w dodatku bez poinformowania o tym fakcie. O sy
tuacji tej pisał W. Pierzyna w sporządzonym 10 października sprawozdaniu: Na
miejscu w Rybniku zastano długi wykop prowadzony wzdłuż domniemanej linii murów.
Wykop miał długość około 25 m, głębokość średnia wahała się w granicach 3,5 m. Na
miejscu dowiedziano się, że wypełnisko wykopu eksplorowano koparką. Nie stosowano żadnych metod archeologicznych do odsłaniania poszczególnych warstw. Pochówki ludzkie
w związku z zastosowaniem ciężkiego sprzętu zostały zniszczone. W dolnych partiach wykopu natrafiono na skupisko kamieni, które mogły być podstawą stopy fundamentowej.
Natrafiono na kilka skorup średniowiecznych, których przydatność do datowania znikoma,
ze względu na nie archeologiczne metody badawcze. Profile wykopu nieregularne, nieczytelne,
linia zarysu zakłócona [...] Tok robót ziemnych został wykonany o wiele wcześniej, bez
powiadomienia Działu Archeologii Muzeum w Wodzisławiu Śl. Jedynymi odkryciami,
53  

Pismo Wojewódzkiego Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych Jacka Pierzaka z dn. 22 IX
1978 r. skierowane do Wydziału Gospodarki Terenowej Urzędu Miejskiego w Rybniku, mps, Korespondencja ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (Dalej MW), b.p.
54  
Pismo Wernera Pierzyny z dn. 23 VIII 1978 r. skierowane do doc. dr Franciszka Maurera, mps,
MW, b.p.
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prócz wspomnianych skorup, były zniszczone trumny i szkielety pochowanych
na cmentarzu osób55.

Szczęściem w nieszczęściu, bo tak chyba wypada mówić o opisanej tu sytuacji, była bardzo szybka reakcja zarówno ze strony W. Pierzyny jak i J. Pierzaka.
W piśmie z dnia 19 października Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych jeszcze raz szczegółowo wyliczył błędy, jakie popełnione zostały
przez pracującą ekipę:
[...] badania zostały rozpoczęte przed przybyciem na teren wykopalisk archeologa, sprawującego nadzór, z którym należało uzgodnić lokalizację wykopów i zakres badań,
Zastosowanie do prac wykopaliskowych ciężkiego sprzętu budowlanego – koparki jest
niedopuszczalne, niezgodne z obowiązującą metodyką badań,
Zakładanie wykopów archeologicznych wzdłuż domniemanej linii przebiegu murów koliduje również z metodyką badań archeologicznych. Wykopy te powinny być usytuowane
prostopadle do murów, w wyniku czego uzyskuje się powiązanie układu warstw z odkrytymi
reliktami murów.
Jednocześnie cofnął także zezwolenie na prowadzenie dalszych prac na terenie cmentarza, a gliwiccy badacze zostali zobligowani do przywrócenia rejonu kaplicy do dawnego wyglądu, tj. zasypania przez ekipę wykopów. Cofnięte zostało także
zezwolenie na prowadzenie prac na terenie Sądu Rejonowego56, co być może
w pewnym sensie „uratowało” ten teren przed przemieszaniem materiału
i sprawiło, że badania prowadzone na początku lat dziewięćdziesiątych przez
Błażeja Muzolfa, tym razem już z poszanowaniem wszelkich zasad metodyki
prac wykopaliskowych, przynieść mogły wiele ważnych ustaleń na temat dawnego zamku rybnickiego57. Okolice najstarszej rybnickiej świątyni tyle szczęścia
już nie miały. Kierowane przez F. Maurera badania nie odpowiedziały na wiele
ważnych pytań dotyczących tego obiektu. Stworzyły za to dotkliwe braki
w naszym stanie wiedzy, gdyż poczynione wówczas przekształcenia i zniszczenia sprawiają, że nawet przy podjęciu nowych, szeroko zakrojonych badań, ich
wyniki nie byłyby miarodajne.
55  

[W. Pierzyna], Sprawozdanie z oględzin badań prowadzonych przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach na cmentarzu starym w Rybniku, mps, Wodzisław 1978, MW, b.p.
M. Furmanek, S. Kulpa, Stan i potrzeby..., s. 27.
56  
Pismo Wojewódzkiego Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych Jacka Pierzaka z dn. 19 X
1978 r. skierowane do doc. dr Franciszka Maurera, mps, MW, b.p.
57  
Por. B. Muzolf, Wyniki badań zamku książęcego w Rybniku (siedziba sądu rejonowego), województwo katowickie, w 1991 roku, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991–1992, red. E. Tomczak, Katowice 1994; Tenże, Zamek książęcy w Rybniku,
województwo katowickie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993
roku, red. E. Tomczak, Katowice 1997.
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Rybnik i okolice przez niemal cały okres PRL znajdował się na archeologicznym marginesie. Wszak nie licząc szeroko zakrojonych badań nad grodem
w Lubomii, brak na tej ziemi wielkich odkryć, co też wpływało na mniejsze
zainteresowanie w porównaniu do nieodległej doliny Odry w okolicach Raciborza czy też nieco dalej na zachód położonego Płaskowyżu Głubczyckiego.
Stąd też nie zawsze tereny te były badane z należytą starannością. Przykład
badań prowadzonych przez architektów z Politechniki Śląskiej wskazuje natomiast, że ówcześni badacze, zamiast zbliżać nas do poznania przeszłości, niekiedy niszczyli jej ślady, jedyne relikty mogące służyć uzyskaniu odpowiedzi na
nurtujące pytania.
Niniejsza praca nie jest ani też nie pragnie aspirować do rangi syntezy zbierającej wyniki wszystkich badań archeologicznych prowadzonych w latach
1945–1989 na opisywanych terenach. Jest jedynie popularnym zbiorem informacji, na granicach eseju. Stąd też autor pragnie, aby wygłoszone tu sądy
i przytoczone wydarzenia nie stanowiły u czytelnika błędnej wizji ciągłych porażek badań podejmowanych w Rybniku i okolicach po II wojnie światowej.
Okres ten przyniósł między innymi szeroko zakrojone prace związane z opracowywaniem Archeologicznej Mapy Polski czy też wiele cennych znalezisk jak
chociażby w Lubomii. Pomimo tego, że badania prowadzono na niewielkich
stanowiskach, to badacze w ten sposób znacznie wpłynęli na powiększenie się
naszego stanu wiedzy na temat pradziejów ziemi rybnickiej. Przedstawione zaś
powyżej epizody, a właściwie incydenty, są jedynie uzupełnieniem i w pewnym
sensie także odpowiedzą na pytanie: dlaczego ciągle tak mało wiemy o najstarszych dziejach Rybnika i okolic?

Bogdan Kloch (Muzeum Rybnik)
Konflikty „swój” – „obcy”
na terenie powiatów rybnickiego i wodzisławskiego
w latach 1957–1958 w świetle doniesień tygodnika „Nowiny”
Zakończenie II wojny światowej spowodowało ogromne zmiany w powiecie rybnickim. Przemiany ludnościowe, głównie w miastach, koncentrowały się
na usunięciu pozostałej ludności niemieckojęzycznej, z jednoczesnym postawieniem na szybki rozwój przemysłu ciężkiego, w tym górnictwa, którego jednym z filarów musiały stać się nowe masy robotnicze. Rejon rybnicki pod
względem eksploatacji górniczej (a także hutnictwa) miał już spore tradycje
sięgające XVIII i XIX w.1 Szybki rozwój nastąpił dopiero na przełomie XIX
i XX w., a ciągle pod tym względem nie osiągnięto jeszcze maksymalnych możliwości regionu. Wraz z tym procesem zmieniała się struktura społeczna. Dominujące chłopstwo coraz bardziej przekształcało się w chłopo-robotników
i robotników oraz wąskie środowisko inteligencji technicznej. Do przemysłu
podążała cała nadwyżka ludnościowa wsi górnośląskich z najbliższej okolicy ale
także i z dalszych stron2. Ludność napływająca zasiedlała powstające osiedla
górnicze oraz hutnicze, jak również na wykupionych gruntach budowała własne domki w koloniach robotniczych lub pojedyncze domostwa na obrzeżach
miast i osad przemysłowych. W powojennej rzeczywistości, gdy planowano budowę co najmniej kilku nowych kopalń i intensyfikowano rozbudowę starszych,
braki kadrowe były nad wyraz duże i dokuczliwe. Kolejna fala ludności napływająca na ten teren w pierwszych latach powojennych musiała zapełnić, przynajmniej w części, niebezpieczną lukę.
Wielkie plany wobec górnictwa w rejonie Jastrzębia Zdroju, Boguszowic,
Chwałowic, Czerwionki, Dębieńska, Niedobczyc, Radlina, Rydułtów i Wodzisławia, częściowo jeszcze z przełomu XIX i XX w., wymagały zatrudnienia
znacznej liczby osób, głównie mężczyzn, do pracy w górnictwie i przedsiębior1  

A. Frużyński, Historia górnictwa w powiecie rybnickim do 1945 r., [w:] Z kart historii powiatu
rybnickiego, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 6, Rybnik 2008, s. 185–188; tenże, Historia hutnictwa żelaza w Rybniku do 1945 roku, [w:] Historia gospodarcza Rybnika i powiatu rybnickiego w XIX
i XX wieku, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 9, Rybnik 2010, s. 15–46.
2  
O napływie ludności z ziem graniczących z Górnym Śląskiem dobrze świadczą: Życiorysy
górnicze, opr. M. Żywirska, Katowice 1949, s. 43 i n.; w przestrzeni lokalnej – górnośląskiej –
doskonale problem ilustruje Edward Jeleń z Dębieńska w swoim pamiętniku (E. Jeleń, Pamiętnik górnika. Pisanym w siedemdziesiątym piątym roku życia od 1 października 1930 roku, Kraków
2002).
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stwach kooperujących . Od końca lat czterdziestych XX w. rozpoczyna się
przekształcanie i powstawanie nowych jednostek administracyjnych – Osiedli,
a w dalszej kolejności małych przemysłowych miast. Część ludności napływowej lokowano w budowanych z różnym skutkiem i tempie osiedlach. Tam
głównie trafiały młode rodziny robotnicze, tu założone lub przybyłe z innych
obszarów powojennej Polski. Pierwsze osiedla bloków wraz z skromną infrastrukturą handlowo-kulturalną powstawały na obrzeżu starych górnośląskich
wsi (np. Boguszowice, Niedobczyce, Chwałowice, rejon Jastrzębia Zdroju i oko
licznych wsi), co rodziło różnego rodzaju konflikty, o podłożu kulturowym
i obyczajowym. Wejście do tych osiedli grup ludności górnośląskiej nieco rozładowywało napięcia, ale i dziś dostrzec można wzajemne animozje, chociażby
na tle samoświadomości4.
Jednakże najbardziej trudnym problemem były pojedyncze miejsca, dziś już
nie wywołujące emocji, lecz pół wieku temu będące często złowrogimi przestrzeniami, wywołującymi niejednokrotnie uzasadniony strach u okolicznej ludności. Były to Domy Młodego Górnika oraz Domy Młodego Robotnika. Te
obiekty mające być namiastką normalnego domu rodzinnego dla wielu młodych
mężczyzn z różnych stron powojennej Polski na wiele lat urosły do rangi miejsc,
w których łatwo było o degradację moralną. W latach pięćdziesiątych za sprawą
mieszkańców tych przemysłowych noclegowni zauważono na forum publicznym, iż pojęcie „swój” i „obcy” – „Gorol” i „Hanys” – nabrało kolejnego wymiaru realnego konfliktu. Nie należy jednak zapominać, iż w okresie przedwojennym bójki i wielkie bijatyki w śląskich wsiach (tamtejszych szynkach) były
realnym zjawiskiem i nie wynikały z konfliktu „Gorol” i „Hanys”5. Tym samym
społeczność autochtoniczna nie była wolna od bolączek pijaństwa i awanturnictwa. Ta cecha miała w omawianym okresie spore znaczenie, gdyż opór prowokować miał jeszcze większą agresję.
Powiat rybnicki w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych uległ okrojeniu, poprzez wydzielenie odrębnego powiatu wodzisławskiego (1954 r.), niemniej potocznie przyjęto terytorium obu powiatów określać mianem ziemi rybnicko-

3  

Zobacz przypis 1 i 2; stalinowski obraz przemian na Śląsku (w tym w sferze napływu
ludności do pracy w przemyśle) z nacjonalistycznym polskim nadęciem przedstawił E.J. Omańczyk, Śląsk w Polsce Ludowej, Warszawa 1953.
4  
B. Morcinek-Cudak, Wizerunek Gorola w trzech odsłonach, [w:] „My som tukej”. Kilka szkiców
o przestrzeniach Śląska, red. W. Kalaga, Katowice 2004, s. 99 i n.
5  
B. Kloch, Zarys dziejów Leszczyn. Od wsi rycerskiej do miasta epoki PRL-u (do 1975 roku), Katowice 2010, s. 127, 171. Ukazanie się pracy: Boguszowice (Boguszowice 2008), autorstwa Mieczysława Kuli wywołało dyskusję, z której wynikało, iż część społeczności Boguszowic–Osiedla poczuła się pominięta i potraktowana w pracy dość marginalnie.
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wodzisławskiej . Na tym obszarze swoją działalność w poststalinowskiej
rzeczywistości rozpoczął tygodnik „Nowiny”7. Na łamach tej gazety w latach
1957–1958 rozwinęła się dyskusja, która wydaje się ciekawą ilustracją obrazującą problemy ówczesnych stosunków społecznych. Jej pojawienie się było sprowokowane całym ciągiem tragicznych wydarzeń. Już w styczniu 1957 r., zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu wydawania „Nowin”, pojawił się polemiczny
artykuł nawiązujący do tekstu St. Roszkiewicza Prawo i krew, który ukazał się
w „Przemianach”8. Tekst przedstawiał problem mieszkańców Domów Młodego Górnika oraz Domów Młodego Robotnika; młodych mężczyzn przybywających za pracą w przemyśle górnośląskim. Autor tekstu zamieszczonego
w „Przemianach” wyraźnie starał się złagodzić problem i ukazać społeczeństwu młodych ludzi z domów robotniczych w nieco jaśniejszych barwach.
Treść artykułu, jak i fakt, iż ośmielono się wprost pisać o tej wstydliwej sprawie,
zainicjowały dyskusję, która szybko doczekała się materializacji w postaci tekstów na lamach lokalnej prasy. Artykuł polemiczny – Chuligan – wróg publiczny nr 1
nie pozostawiał wątpliwości, że na terenie obu powiatów narastało napięcie9.
Autor bez ogródek napisał, iż Domy Górnika w Czerwionce, Dębieńsku, Jastrzębiu, Boguszowicach, Chwałowicach, Niedobczycach i Radlinie stały się
rozsadnikiem pijaństwa oraz zorganizowanego bandytyzmu, realizowanego
z pomocą wszelkiego arsenału narzędzi – noży, kastetów i brzytew. Uzbrojeni
w nie młodzi mieszkańcy Domów Górnika terroryzowali okoliczną ludność,
a miejscem ich akcji były zabawy taneczne, na których prowokowali bójki. Choć
artykuł wspominał o tym w sposób dość ogólny, to wskazywał, że wśród ludności napływowej szerzyły się przejawy wzmagającej się agresji, podsycanej alkoholem. W efekcie agresywnych zachowań rany odnosiło wiele osób. Co warto
dodać, autor tekstu proponował dość jednoznaczne panaceum na te zagrożenie.
Radykalnym rozwiązaniem problemu miało być dla uczestników burd wprowadzenie zakazu zatrudnienia i zamieszkiwania na terenie okręgu przemysłowego.
Tekst niejako „wywołał wilka z lasu”, gdyż czas w jakim się ukazał musiał już
od kilku lat być przestrzenią szczególnego zagrożenia aktami bandytyzmu
i wandalizmu.
Artykuł był zapowiedzią wydarzeń z okresu karnawału 1957 r. Nim wątek
karnawałowy ujawnił z całą siłą skalę problemu doszło do innych wręcz tragikomicznych zajść. „Nowiny” z 20 stycznia donosiły o masowej bójce na stacji
kolejowej w Szczygłowicach, gdzie chuligani opóźnili odjazd pociągów o dwie
6  

W okresie po ustanowieniu powiatu wodzisławskiego w publikacjach lokalnych pojawia
się termin ziemia rybnicko-wodzisławska: m.in. Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej, opr.
I. Libura, Katowice 1965.
7  
Rozpoczęcie wydawania tygodnika przypadło na grudzień 1956 r.
8  
„Nowiny” 1957, nr 3.
9  
Tamże.
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godziny . Jak się okazało, kilkunastu pijanych pracowników Państwowego
Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 8, zainicjowało burdę w pociągu. Interwencja milicji przerwała starcie, które mogło się przerodzić w rzeź. Pasażerowie w panice uciekali z wagonów składu osobowego, parę osób poturbowano.
Aresztowano sześciu uczestników bójki. Niedługo potem niecodzienne zajście
miało miejsce w Turzy, gdzie grupa „zniecierpliwionych” podróżnych oczekujących w mroźny dzień na pociąg pobiła kolejarza obwiniając go o opóźnienie
pociągu (w rzeczywistości przyczyną opóźnienia było pęknięcie szyny)11. To był
tylko przedsmak kolejnych zdarzeń.
„Nowiny” z dnia 2 lutego przyniosły dramatyczny tekst zatytułowany Krwawy epilog zabawy w Popielowie. 23 nożowników pod kluczem 11 rannych i 1 zabity12.
Dokładnie 27 stycznia odbyła się karnawałowa zabawa taneczna w Popielowie,
części miasta Niedobczyce. W trakcie wieczoru na salę wpadła grupa 23 pod
pitych mężczyzn, którzy po krótkim czasie wszczęli krwawą bijatykę. Rannych
zostało 11 osób. Wkrótce potem musieli ustąpić. Grupa napastników wycofała
się celem ściągnięcia posiłków. W trakcie przemarszu napadli i ze skutkiem
śmiertelnym pobili Łucjana Reclika, mieszkańca Niedobczyc. W ciągu niewielu
minut większość z agresorów została pojmana przez naprędce zorganizowaną
obławę składająca się z grupy mieszkańców oraz oddziału Milicji Obywatelskiej. Aresztowano prowodyrów – wszyscy byli mieszkańcami Domów Młodego Górnika (gazeta podała nazwiska: Michał K., Stanisław Z., Tadeusz W.,
Wiktor K., Stanisław J.). Autor tekstu wspominał, że podobne, choć bez takich
ofiar, dzikie bijatyki miały miejsce w Jastrzębiu, Knurowie a także innych nie
wymienionych z nazwy miejscowościach. Problematykę przybliżył tekst zamieszczony w numerze trzy tygodnie później pod znamiennym tytułem Dwugłos w palącej sprawie – Karać czy wychowywać. Pokłosie zajść w Popielowie13. Zamieszczony materiał był w części listem otwartym mieszkańców Rybnika i okolic.
Wyraźnie wskazywano winowajców pisząc, iż mieszkańców domów robotniczych cechuje prostacki stosunek do ludności miejscowej. Niektórzy z nich uważają, że
Ślązak to pies lub szwab, którego należy bić po mordzie. A ich znajomość przeszłości historycznej Śląska jest wprost kompromitująca! Były to pierwsze tak ostre słowa wypowiedziane w kierunku lokatorów Domów Górnika. Niejako wybiegając naprzeciw rosnącemu oburzeniu i zapewne chęci odwetu za popielowski „krwawy
karnawał”, do tekstu mieszkańców dodano list mieszkańców Domów Górnika
będący przeprosinami i formą odcięcia się od agresywnej grupy prowodyrów
zajść14. Epilogiem wydarzeń popielowskich stał się głośny proces przed Sądem
10  
11  
12  
13  
14  
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Powiatowym w Rybniku, który zakończył się wyrokiem wydanym już w czerwcu tego samego roku15. Zapadły dość wysokie wyroki od sześciu miesięcy do
pięciu lat (Michał K. – 5 lat, Stanisław Ł. – 4 lata, Marian D. – 3,5 roku, Tadeusz
W. i Józef P. po 3 lata, Tadeusz Ś. i Stanisław J. po 2 lata, Henryk K. – 1 rok,
Felicjan K. i Franciszek O. po 6 miesięcy). Nie ustalono jednakże, kto zadał
śmiertelne ciosy młodemu mieszkańcowi Niedobczyc, gdyż 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 rodzima ludność. Wskazywano, iż padały przy tym okrzyki – będące symptomem nastrojów określonych jako dzielnicowe. Wyraźnie zaakcentowano, że
wydarzenia w Popielowie mają swoją genezę we wzajemnej wrogości ludności
napływowej i miejscowej.
Latem 1957 r. (po zakończonym, wręcz pokazowym, procesie) temat przestał interesować „Nowiny” i do końca roku problematyka nie miała swojej kontynuacji. Gwałtowna zmiana nastąpiła w początkach 1958 r. Znów złowróżbny
okazał się okres karnawału. „Nowiny” z 1 marca 1958 r. zamieściły artykuł pod
dramatycznym tytułem Chcemy żyć w spokoju! Opinia publiczna domaga się surowego
ukarania sprawców zajść w Boguszowicach i Jastrzębiu16. Tekst odnosił się do wydarzeń z poprzedniego miesiąca. W końcu lutego 1958 r. odbyła się zabawa taneczna w Sali FWP w Jastrzębiu Zdroju. Na salę wkroczyła czwórka podpitych
młodzieńców, którzy domagali się alkoholu, a następnie ruszyli „na podbój”
Jastrzębia. Na drodze, jadąc ciężarówką, zaatakowali niejakiego Fajkisa, którego
pobili, jednakże temu udało się zbiec. Kolejnego przechodnia pobili do nieprzytomności żelaznymi prętami. Zorganizowana naprędce obława spowodowała, iż zatrzymano kilku napastników. Jak się okazało jeden z nich niedawno
przybył do Jastrzębia z woj. kieleckiego (zatrzymano: Jerzego O., Jerzego P.,
Jerzego S. oraz Alojzego Z.). Ustalono również, że nim doszło do krwawej
bójki w FWP, napastnicy ciężko pobili dwóch napotkanych mężczyzn: Ewalda
Tronta i Jana Cempela. Świadkowie wskazywali że w trakcie znęcania się nad
napadniętymi usłyszeli różne wyzwiska rzucane przez napastników na bitych
i miejscowości, z których pochodzili. Tym samym znów pojawił się temat mężczyzn zwerbowanych do przemysłu. Niejako próbując rozładować kolejną falę
wrogości do mieszkańców robotniczych domów, podkreślano, że część z ich
lokatorów dobrze się zachowuje, jednak to z ich środowiska wyszło wielu tych,
którzy dopuścili się licznych bandyckich aktów przemocy. Na tym jednak nie
poprzestano. Z kolei inny artykuł z tego numeru pod tytułem: Zamiast uczucia
wdzięczności palki, kamienie i noże donosił o zajściach w Boguszowicach17. W lutową niedzielę tamtejszy Związek Bojowników o Wolność i Demokrację zorgani15  
16  
17  
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zował imprezę taneczną. W trakcie jej trwania doszło do bójki z nieproszonymi
gośćmi. W awanturze rannych zostało wiele osób (do szpitala trafili: Bolesław
Urban, Konrad Konsek, Jerzy i Bolesław Michałkowie oraz Wincenty Adamski), a liczba walczących w bójce sięgnęła aż 50. Zatrzymano Piotra K., przywódcę grupy, co wywołało wściekłość jego towarzyszy. Grupa około 30 chuliganów postanowiła ruszyć mu na odciecz, jak się okazało nieudaną. W odwecie
najpierw napadli na nieodległy posterunek MO, który został zdemolowany,
a następnie wtargnęli do pobliskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej gdzie odbywała się impreza taneczna sportowców. W trakcie napadu zostało rannych kilka
osób, w tym jedna kobieta.
Zdarzenie wywołało kilkutygodniową dyskusję prasową. W liście otwartym
redakcja „Nowin” pisała do Komendantów Komend Powiatowych (rybnickiej
i wodzisławskiej) MO: Wiemy jednak, Obywatele Komendanci, że podobne wypadki
mają swoje analogie i w przeszłości. Pamiętamy również, iż winni burd najczęściej nie odbyli jeszcze do końca kary – a „zwerbowani wojownicy” stali się ponownie autorami krwawych
skandali18. Sytuacja była skomplikowana i od władz wymagała szybkiej riposty
hamującej coraz większe emocje i społeczne niezadowolenie. W odpowiedzi
opublikowano list otwarty Komendanta Komendy Powiatowej MO w Rybniku
kpt. Bolesława Stachowicza19. Wśród prób wyjaśnienia całej sprawy pojawiły
się dość karkołomne hipotezy wskazujące, że to niechętna postawa dziewcząt
uczestniczących w zabawach tanecznych wobec części młodzieńców (tych obcych) była przyczyną bijatyk (Prowadzone dochodzenia wykazują ponadto, że w wielu
wypadkach można by uniknąć drastycznych zajść, gdyby dziewczęta uważały wszystkich
uczestników zabaw za jednakowo dobrych partnerów do tańca, a mężczyźni z tym się godzili). W dalszej części wywodu Komendanta MO pojawiły się słowa Problem konfliktu między ludnością miejscową i napływową rzeczywiście istnieje. Obie te grupy mieszkańców powiatu odgradzają się od siebie, nawzajem się unikają, a jeżeli dojdzie do zetknięcia,
obrzucają się wyzwiskami lub wszczynają krwawe bójki, w wyniku których pozostawały już
placu nawet trupy. Były to słowa niezwykle ostre, ale oddające napięcie tych tygodni i miesięcy. Temat w prasie zakończył wywiad z przedstawicielem Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej z Katowic pułk. Franciszkiem Szlachcicem20. Wywiad miał na celu uspokojenie coraz bardziej podgrzewanych kolejnymi ekscesami nastrojów. Już pierwsze słowa zamieszczone w tym wywiadzie
zdawały się podkreślać uboczne skutki napływu nowej ludności (Do okręgu rybnickiego napływają i będą napływać do pracy tysiące ludzi. Między innymi przyjeżdżają
również chuligani i przestępcy, z winy których mnożą się awantury i bójki). Choć to
stwierdzenie miało rozładować napięcie to jednak na uboczu pozostawiało
problem relacji pomiędzy rdzenną ludnością tego obszaru a przybyszami. Ca18  
19  
20  
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łość starano się sprowadzić tylko do poziomu kryminogennych zachowań wynikających z natury osób popełniających zbrodnicze czyny, nie zwracając uwagi
na głębsze motywy.
Problem zniknął ze stron „Nowin” wiosną 1958 r., jednakże nie zniknął
z życia mieszkańców obu powiatów. Wspomnienia mieszkańców wskazują, że
jeszcze w latach sześćdziesiątych wiele zabaw było przerywanych przez bójki
pomiędzy miejscowymi i przyjezdnymi. Często kończyły się one ucieczką
z miejsca zagrożenia. W pamięci pozostawał los młodego mieszkańca Niedobczyc, którego nazwiska już często nie pamiętano. Skutkiem starć i wielu wzajemnych słownych utarczek było pogłębienie wielu stereotypowych wyobrażeń. W wielu środowiskach rodzinnych nie tolerowano obcych, małżeństwa
mieszane spotykały się z mniejszą lub większą niechęcią, którą często łagodził
upływający czas. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nastąpiło uspokojenie, choć przykłady wzajemnej niechęci pozostały. Po zmianach politycznych 1989 r. tego typu zdarzenia stawały się dodatkiem, opartym na negatywnych przeżyciach, do postępującego procesu samoidentyfikacji Ślązaków i ich
krzywd21.
Widmo nożowników zniknęło i pozostał tylko grób młodego mieszkańca
Niedobczyc, tragicznego symbolu negatywnych zjawisk towarzyszących powojennym przemianom w powiecie rybnickim i sąsiadujących z nim terenów. Pokłosiem lat pięćdziesiątych stały się w następnej dekadzie naciski władz, m.in.
na edukację w szkołach, aby uczyć podstaw historii Śląska (świadczącej tylko
o polskości Śląska i jego mieszkańców)22, dzięki czemu liczono na uspokojenie
nastrojów i wytrącenie argumentów jakimi posługiwała się ludność napływowa
względem zastanych na tym terenie zwyczajów i mentalności, często dla nich
niezrozumiałych a wręcz obcych.

21  

Niezwykle cenne badania przedstawił w tej materii: M. G. Gerlich, „My prawdziwi Górnoślązacy...” Studium etnologiczne, Warszawa 2010, s. 173–178 (także inne strony tej pracy), również
symptomatyczne wyniki przedstawiła: H. Honysz, „My” i „oni”. Ślązacy i repatrianci na Górnym
Śląsku po II wojnie światowej, [w:] Trudne bogactwo pogranicza, red. J. Mokrosz, Katowice–Rybnik
2008, s. 143–156.
22  
Na taki przykład napotykamy w przypadku miasta Leszczyny: B. Kloch, Zarys dziejów....,
s. 237.
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Fot.1: (sk), Dwugłos w palącej sprawie: Karać czy wychowywać. Pokłosie zajść w Popielowie,
„Nowiny”, 1957, nr 9 (zbiory Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku)
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